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Kompaktowy zestaw stereo

Model Nr. SC-HC1020

POLSKI

SZYBKA KONFIGURACJA Wi-Fi®
Dziękujemy za zakupienie tego produktu.
Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie 
przeczytać niniejsze zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.

≥ Przewodnik ten opisuje podłączanie systemu do sieci z wykorzystaniem aplikacji Panasonic Music Streaming.
≥ Operacje, treści prezentowane na wyświetlaczu itp. aplikacji “Panasonic Music Streaming” mogą ulec zmianie.

W celu uzyskania najnowszych informacji odwiedź
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/
(Strona wyłącznie w języku angielskim.)

Logo Wi-Fi CERTIFIEDTM jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance®.
Znak identyfikacyjny Wi-Fi Protected SetupTM jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance®. 
“Wi-Fi®” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®. 
“Wi-Fi Protected SetupTM”, “WPATM”, i “WPA2TM” to znaki towarowe firmy Wi-Fi Alliance®. 
Google Play oraz Android są znakami towarowymi firmy Google Inc. 
App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
Wszystkie inne znaki towarowe są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich 
właścicieli.

Pobierz  
aplikację Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie Odczekaj 

chwilę na 
połączenie.Pobierz ze sklepu darmową 

aplikację “Panasonic Music 
Streaming” na swojego 
smartfona lub tablet.

[iOS] : App Store

[Android] : Google PlayTM

Wybierz HC1020. Podłączenie przewodu 
zasilania.

UWAGA: 
Nie należy podłączać kabla 
LAN.

Włącz urządzenie.
Wprowadź ustawienia 
sieciowe dla urządzenia 
postępując zgodnie z krokami 
na ekranie aplikacji.

• W zależności od rozmiaru 
ekranu smartfona/tabletu 
konieczne może być 
przewinięcie ekranu do dołu, 
aby uzyskać dostęp do 
pozostałych poleceń. Po 
wykonaniu ostatniego kroku, na 
wyświetlaczu urządzenia 
będzie migać napis 
“SETTING”.

[iOS] : Postępuj zgodnie z 
krokami wyświetlanymi na 
ekranie aplikacji.

• “HC1020XXXXXX_AJ” pojawi 
się na liście sieci do 1 minuty.

• W zależności od rozmiaru ekranu 
smartfona/tabletu konieczne może być 
przewinięcie ekranu do dołu, aby uzyskać 
dostęp do pozostałych kroków.

[Android] : Wprowadź hasło 
swojej sieci bezprzewodowej.

Po chwili twój smartfon/tablet 
powinien automatycznie zostać 
ponownie połączony do sieci 
Wi-Fi. W przypadku braku 
automatycznego połączenia, 
wybierz ponownie swoją sieć 
Wi-Fi z menu ustawienia / 
ustawienia Wi-Fi swojego 
urządzenia.
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np.

My Network

Wskaźnik sieci świeci 
się nieprzerwanie.

Dalsze wsparcie
Więcej informacji, między
innymi na temat innych
ustawień sieciowych, znajduje
się w instrukcji obsługi.
W celu uzyskania dalszej
pomocy, odwiedź stronę
http://panasonic.jp/support/
global/cs/audio/
(Strona wyłącznie w języku
angielskim.)
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Kompaktní stereo systém

Model č. SC-HC1020
ČESKY

Wi-Fi® STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
Děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.

≥ Tento návod popisuje způsob připojení tohoto systému k síti při spouštění a provozování aplikace Panasonic Music 
Streaming.

≥ Operace a položky na displeji, např. aplikace “Panasonic Music Streaming”, se mohou měnit.
Nejnovější informace naleznete na adrese
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/
(Tato stránka je pouze v angličtině.)

Logo Wi-Fi CERTIFIEDTM je certifikační známkou Wi-Fi Alliance®.
Identifikátor Wi-Fi Protected SetupTM je certifikační známkou Wi-Fi Alliance®. 
“Wi-Fi®” je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. 
“Wi-Fi Protected SetupTM”, “WPATM”, a “WPA2TM”  jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi 
Alliance®.  
Google Play a Android  jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
App Store je ochranná známka služby společnosti Apple Inc. 
Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Stáhněte 
aplikaci Spusťte aplikaci a postupujte podle pokynů na obrazovce Po chvíli 

čekání ... jste 
připojení!Stáhněte si do vašeho 

chytrého telefonu/tabletu 
bezplatnou aplikaci 
“Panasonic Music 
Streaming”.

[iOS] :  App Store

[Android] : Google PlayTM

Vyberte  HC1020. Připojte přívodní kabel.

POZNÁMKY: 
Nepřipojujte síťový kabel.

Zapněte hlavní zařízení.
Podle kroků zobrazených 
na obrazovce aplikace 
vstupte do nastavení 
sítě.

• V závislosti na velikosti vašeho 
chytrého telefonu/tabletu, může 
být nutné se posunout dolů pro 
zobrazení zbývajících kroků. 
Po dokončení posledního kroku 
bude na obrazovce nařízení 
blikat “SETTING”.

[iOS] : Postupujte podle 
kroků na obrazovce.

• Zobrazení 
“HC1020XXXXXX_AJ” v 
seznamu může trvat až 1 minutu.

• V závislosti na velikosti vašeho 
chytrého telefonu/tabletu, může 
být nutné se posunout dolů pro 
zobrazení zbývajících kroků.

[Android] : Zadejte heslo vaší 
bezdrátové sítě.

Po krátké prodlevě bude váš 
chytrý telefon / tablet automaticky 
znovu připojen k vaší Wi-Fi síti. 
Pokud k opětovnému připojení 
automaticky nedojde, vyberte 
vaši Wi-Fi síť z nastaveni / menu 
nastaveni Wi-Fi na vašem 
zařízení.

např.

My Network

Rozsvítí se souvisle 
kontrolka sítě.

Další podpora
Další informace a informace
o dalších způsobech
nastavení sítě naleznete v
Návodu k obsluze.
Pokud potřebujete další
pomoc, navštivte stránky
http://panasonic.jp/support/
global/cs/audio/
(Tato stránka je pouze v
angličtině.)
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