Meer over de handleidingen van het toestel
Informazioni sui manuali dell’unità
Snelstartgids (deze handleiding)
Voer stappen 1 tot 3 uit voor weergave van
muziekbestanden op uw computer.

Guida rapida (il presente manuale)
È possibile ascoltare i file musicali presenti sul proprio
computer completando i passaggi da 1 a 3.

Help-gids (online-handleiding)
Geeft meer informatie over het gebruik van het toestel.
• Geeft gedetailleerde informatie over het gebruik van diverse functies en het afspelen van
muziek die op mobiele apparaten is opgeslagen en muziek die op uw computer is opgeslagen.
• Ga snel naar de laatste opmerkingen en andere gewenste informatie met gebruik van het gedeelte
"Probleemoplossing" of door te zoeken met gebruik van een sleutelwoord.

Guida (manuale online)
Fornisce informazioni su come utilizzare l’unità.
• Fornisce informazioni dettagliate su come utilizzare varie funzioni, ad esempio come ascoltare
la musica salvata su dispositivi mobili, nonché la musica salvata sul proprio computer.
• È possibile accedere rapidamente alle informazioni più aggiornate e ad altre informazioni
desiderate utilizzando la sezione “Risoluzione dei problemi” o effettuando la ricerca per
parola chiave.

Snelstartgids
Guida rapida

Ga naar de volgende website voor meer informatie over het gebruik van
het toestel:
Visitare il seguente sito web per maggiori informazioni sull’uso dell’unità:
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

UDA-1:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

Hi-Res Audio Player:

http://rd1.sony.net/help/ha/ap/

Naslaggids
Bevat technische gegevens en opmerkingen voor het gebruik van het toestel.

Guida di riferimento
Comprende informazioni sulle caratteristiche tecniche e note sull’utilizzo dell’unità.
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UDA-1

1

Verbind het toestel met luidsprekers
Collegare l’unità ai diffusori

2

Verbind het toestel met uw computer
Collegare l’unità al computer

3

Installeer het aangegeven stuurprogramma op uw computer
Installare l’apposito driver sul computer

Afspelen van audiobestanden op uw computer
Riprodurre i file audio sul computer

Luidsprekers (niet bijgeleverd)
Diffusori (non in dotazione)



Verbind het netsnoer met AC
IN op het achterpaneel van het
toestel.
Collegare il cavo di
alimentazione CA alla presa
AC IN sul pannello posteriore
dell’unità.

1 Verbind uw computer met de USB

( )-aansluiting op het achterpaneel van het
toestel middels de USB-kabel (bijgeleverd).

2 Start uw computer.
1 Collegare il computer alla presa USB (

) sul
pannello posteriore dell’unità con il cavo USB
(in dotazione).

Stel EQUALIZER op TUNED
FOR SS-HA3 bij gebruik van de
aanbevolen luidsprekers,
SS-HA3 (niet bijgeleverd).

Nadat het toestel en de
luidsprekers zijn verbonden,
steekt u de stekker van het
netsnoer in een stopcontact.

Portare il selettore EQUALIZER
su TUNED FOR SS-HA3
quando si utilizzano i diffusori
consigliati, SS-HA3 (non in
dotazione).

Dopo aver collegato l’unità
e i diffusori, collegare il cavo
dell’alimentatore CA a una
presa a muro.

2 Avviare il computer.

1 Druk op  om het toestel in te
schakelen.

1 Premere  per accendere l’unità.

INPUT SELECTOR

2 Installeer het aangegeven stuurprogramma op uw
computer.

Ga naar de volgende website en voer UDA-1 in:
http://support.sony-europe.com/
Details aangaande het installeren van het
stuurprogramma worden op deze website gegeven.

2 Installare l’apposito driver sul computer.
Visitare il seguente sito web e accedere a UDA-1:
http://support.sony-europe.com/
Per ulteriori dettagli sulla procedura di installazione del
driver, vedere il sito web.

VOLUME

Druk herhaaldelijk op INPUT SELECTOR
om "USB REAR" te selecteren.

Speel een audiobestand af met
gebruik van uw audiospeler-software.

Premere ripetutamente INPUT
SELECTOR per selezionare “USB REAR”.

Riprodurre un file audio utilizzando
il proprio software di riproduzione
audio.

Stel het volume op het toestel in.
Regolare il volume sull’unità.

U kunt ook de door ons aanbevolen audiospeler-software gebruiken.
Gebruik de aanbevolen software indien uw audiospeler-software geen Hoge-Resolutie Audio ondersteunt.
"Hi-Res Audio Player": http://support.sony-europe.com/
Zie de Help-gids voor details.
È inoltre disponibile il nostro software di riproduzione audio consigliato.
Se il proprio software di riproduzione audio non supporta l’Audio ad alta risoluzione, provare il nostro software consigliato.
“Hi-Res Audio Player”: http://support.sony-europe.com/
Per ulteriori dettagli, vedere la Guida.

Ga naar de volgende website voor meer informatie over het toestel en het optimaal te benutten:
Visitare il seguente sito web per maggiori informazioni sull’unità e su come sfruttarla in modo ottimale:
http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

