
Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Hier volgt een uitleg over hoe u deze luidspreker moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk.

Van start

Onderdelen en bedieningsorganen

Onderdelen en bedieningsorganen

Over de indicators

De luidspreker klaar maken voor gebruik

De luidspreker aansluiten op een stopcontact

Aanpassen van de geluidsweergave aan de locatie van de luidspreker (Geluid kalibreren)

Naar muziek luisteren via een Wi-Fi-netwerkverbinding

Weergeven van muziek van Amazon Music

Van tevoren vereist 1: "Sony | Music Center" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk

Van tevoren vereist 2: De begininstellingen maken voor Alexa met "Sony | Music Center"

Muziek weergeven met de Amazon Music app
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Muziek weergeven door tegen een Alexa Built-in apparaat te spreken

Weergeven van muziek van TIDAL

"Google Home" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk

Muziek weergeven met de TIDAL app

Muziek weergeven van andere streamingdiensten

"Google Home" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk

Weergeven van muziek met apps die compatibel zijn met andere streamingdiensten

Genieten van muziek met Spotify

Naar muziek luisteren via een BLUETOOTH®-verbinding

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Koppelen met een computer (Windows)

Koppelen met een computer (Mac)

Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Naar audio luisteren van een Sony tv via een BLUETOOTH-verbinding

Koppelen met een tv

Naar de audio luisteren van een gekoppelde tv

Naar muziek luisteren via een verbinding met een audiokabel

Naar audio luisteren van een apparaat dat is verbonden met een audiokabel

Maken van geluidsinstellingen

Veranderen van de geluidseffecten

Aanpassen van de geluidsweergave aan de locatie van de luidspreker (Geluid kalibreren)

Gebruiken van handige functies

Weergeven van de 360 Reality Audio voorbeeldmuziek

Het systeemgeluid in-/uitschakelen

Gebruiken van de Autom. stand-by-functie

Gebruiken van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie

De signaalsterkte van het Wi-Fi-netwerk controleren
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De Wi-Fi en BLUETOOTH-signalen uitschakelen op de luidspreker

Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)

Herstellen van de standaardinstellingen van het toestel (initialiseren)

Gebruiken van "Sony | Music Center"

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" installeren

Informatie

Over de stembegeleiding

Voorzorgsmaatregelen 

Opmerkingen over de vochtbestendigheid

Auteursrechten en handelsmerken

Opmerkingen over software

Over het bijwerken van de software en het controleren van de versie

Over opmerkingen en een kennisgeving met betrekking tot software

Oplossen van problemen

Wanneer u een probleem hebt:

Stroomvoorziening

Het is niet mogelijk om de luidspreker in te schakelen

Het toestel gaat ineens uit

De Aan/uit indicator (rood) knippert

Geluid

De BLUETOOTH-verbinding wordt in stand gehouden, maar er komt geen geluid uit de luidspreker, of de geluidsweergave wordt
onderbroken

Er komt geen geluid uit de luidspreker

Storing, ruis, of onderbrekingen van de geluidsweergave

Netwerkverbinding

Kan geen verbinding met een netwerk maken via Wi-Fi®

De weergave wordt onderbroken

BLUETOOTH
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De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Onderdelen en bedieningsorganen

Verwant onderwerp
Over de indicators

(Aan/uit) toets/indicator1.

(AUDIO IN) toets/indicator2.

(Muziekdienst) toets/indicator3.

(BLUETOOTH) toets/indicator4.

(Geluidsmodus) toets/indicator5.

 (Weergave/pauze) toets6.

(Volume -)/ (Volume +) toetsen7.

LINK-aanduiding8.

AUDIO IN-aansluiting9.

AC IN-aansluiting10.
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Over de indicators

(Aan/uit) indicator

(Muziekdienst) indicator

(AUDIO IN) indicator

BLUETOOTH-indicator

 (Geluidsmodus) indicator

Licht op
(groen)

De luidspreker is ingeschakeld.

Knippert
(groen)

De luidspreker wordt opgestart of schakelt over naar de BLUETOOTH/Netwerkstand-by stand.

Knippert snel
(groen)

De luidspreker is bezig met het bijwerken van de software.
Terwijl de luidspreker software-updates aan het downloaden is, zal de LINK-aanduiding (geelbruin)
ook knipperen, samen met deze indicator.

Licht op
(geelbruin)

De luidspreker staat in de BLUETOOTH/Netwerkstand-by stand.

Gaat uit De luidspreker wordt uitgeschakeld.

Knippert
(rood)

De luidspreker heeft een fout gedetecteerd en is overgeschakeld naar de beveiligde stand. Zie voor
details De Aan/uit indicator (rood) knippert.

Licht op (wit) Er is een ingangssignaal van het Wi-Fi-netwerk geselecteerd.

Licht op
(groen)

De luidspreker is verbonden met een muziekdienst en ontvangt een ingangssignaal van het Wi-
Fi-netwerk.

Wanneer de luidspreker is gekoppeld aan een Alexa Built-in apparaat, zal het audio weergeven
van Alexa.

Licht op (wit) Er is een audio-ingangssignaal geselecteerd.

Licht op (blauw) De luidspreker is verbonden met een audio-apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.

Knippert (blauw) Er is een BLUETOOTH-ingangssignaal geselecteerd.

Knippert snel (blauw) De luidspreker staat in de BLUETOOTH-koppelstand.
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LINK-aanduiding

Verwant onderwerp
Onderdelen en bedieningsorganen

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Licht op (cyaan) Er wordt muziek weergegeven met 360 Reality Audio.

Licht op (wit)
De Immersive Audio Enhancement is ingeschakeld.
Zie voor details over de Immersive Audio Enhancement, Veranderen van de geluidseffecten.

Knippert langzaam
(cyaan)

Geluid kalibreren wordt uitgevoerd terwijl er 360 Reality Audio-muziek wordt weergegeven.

Knippert langzaam
(wit)

Geluid kalibreren wordt uitgevoerd terwijl er andere muziek dan 360 Reality Audio-muziek
wordt weergegeven.

Gaat uit De Immersive Audio Enhancement wordt uitgeschakeld.

Licht op
(geelbruin)

De instelling van het Wi-Fi-netwerk is voltooid en de luidspreker is nu verbonden met een Wi-Fi-
netwerk.

Knippert
(geelbruin)

De luidspreker is bezig met het downloaden van software-updates.
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

De luidspreker klaar maken voor gebruik

Gebruik de volgende procedure om de luidspreker klaar te maken voor gebruik.

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Plaats de luidspreker op de plek waar u hem gaat gebruiken.1
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

De luidspreker aansluiten op een stopcontact

Uitschakelen van de luidspreker
Wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie is uitgeschakeld (standaardinstelling):
Raak de (Aan/uit) toets aan.
De  (Aan/uit) indicator gaat uit.

Wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie is ingeschakeld:
Raak de (Aan/uit) toets aan.
De  (Aan/uit) indicator (geelbruin) licht op.

Verwant onderwerp
Aanpassen van de geluidsweergave aan de locatie van de luidspreker (Geluid kalibreren)

Gebruiken van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie

Sluit de luidspreker aan op een stopcontact1

Sluit het netsnoer aan op de AC IN-aansluiting aan de achterkant van de luidspreker.1.
Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.2.

Raak de  (Aan/uit) toets aan om de luidspreker in te schakelen.

De  (Aan/uit) indicator (groen) licht op.

2
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Aanpassen van de geluidsweergave aan de locatie van de luidspreker (Geluid
kalibreren)

Door middel van de functie Geluid kalibreren kan de luidspreker de geluidsweergave aanpassen voor de best mogelijke
weergave van muziek op de huidige locatie.
Wanneer u de luidspreker inschakelt en muziek laat weergeven, wordt de weergave daarvan automatisch aangepast
aan de ruimte waarin de luidspreker is geplaatst.
Tijdens Geluid kalibreren, zal de (Geluidsmodus) indicator (wit) langzaam knipperen. Bij weergave van 360 Reality
Audio-muziek, zal de indicator langzaam knipperen in de kleur cyaan.

Hint
De effectiviteit van het Geluid kalibreren kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de weergegeven muziek.

Verwant onderwerp
De luidspreker klaar maken voor gebruik
De luidspreker aansluiten op een stopcontact

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Van tevoren vereist 1: "Sony | Music Center" installeren en verbinding maken met het
Wi-Fi-netwerk

Gebruik "Sony | Music Center" om de luidspreker te verbinden met een Wi-Fi-netwerk.

Opmerking
Raadpleeg voor details over de Wi-Fi-instellingen de handleiding van de draadloze Wi-Fi-router.

Download en installeer "Sony | Music Center" op uw smartphone/iPhone.

Zie voor details "Sony | Music Center" installeren.

1

Plaats de luidspreker zo dicht mogelijk bij een Wi-Fi-router.2

Breng een draadloze verbinding tot stand met de Wi-Fi-router vanaf de smartphone/iPhone.1.
Maak een notitie van de SSID en het wachtwoord (encryptiesleutel) van de Wi-Fi-router waarmee u verbinding
wilt maken.
Sommige Wi-Fi-routers hebben meerdere SSID's.
Maak een notitie van de SSID die u gebruikt hebt om een draadloze verbinding mee te maken vanaf de
smartphone/iPhone.
Raadpleeg voor details de handleiding van de Wi-Fi-router.

2.

U moet van tevoren de BLUETOOTH-functie van uw smartphone/iPhone inschakelen.3.

Tik op [Music Center] op uw smartphone/iPhone om de applicatie op te starten.3

Selecteer de naam van de luidspreker op het scherm in "Sony | Music Center".4

Volg de instructies op het scherm in "Sony | Music Center" om uw luidspreker te verbinden met hetzelfde
Wi-Fi-netwerk als uw smartphone/iPhone.

5
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Van tevoren vereist 2: De begininstellingen maken voor Alexa met "Sony | Music
Center"

Met "Sony | Music Center" kunt u muziek weergeven van Amazon Music of de luidspreker koppelen met een Amazon
Alexa Built-in apparaat.

Opmerking
Amazon Alexa is niet beschikbaar in alle talen en alle landen/regio’s.

Zorg er voor u "Sony | Music Center" gaat gebruiken voor dat er een Wi-Fi-netwerkverbinding tot stand is gebracht.

Verwant onderwerp
Van tevoren vereist 1: "Sony | Music Center" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk

"Sony | Music Center" installeren

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Tik op [Music Center] op uw smartphone/iPhone om de applicatie op te starten.1

Selecteer op het scherm waarop u de naam van de luidspreker hebt geselecteerd achtereenvolgens
[Instellingen] - [Amazon Alexa] - [Initiële configuratie].

2

Volg de instructies op het scherm om de instellingen voor het bedienen van de luidspreker met Alexa uit te
voeren.

3
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Muziek weergeven met de Amazon Music app

Met een smartphone/iPhone waarop de Amazon Music app is geïnstalleerd kunt u muziek weergeven van Amazon
Music.
U kunt ook muziek weergeven die compatibel is met 360 Reality Audio en die beschikbaar is op Amazon Music.
Om muziek weer te geven die compatibel is met 360 Reality Audio, moet u zich abonneren op Amazon Music Unlimited.

Opmerking
Het is mogelijk dat er extra registraties en communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app en het gebruiken
van netwerkdiensten.

Opmerking
Met "Sony | Music Center" kunt u zien welke streamingdiensten muziek aanbieden die compatibel is met 360 Reality Audio.
Selecteer de luidspreker in "Sony | Music Center" en selecteer dan [Instellingen] - [Over 360 Reality Audio] - [Volgende].

Download en installeer de Amazon Music app op uw smartphone/iPhone.1

Start de Amazon Music app op en selecteer de muziek die u wilt laten weergeven.

Nummers die compatibel zijn met 360 Reality Audio zijn voorzien van het pictogram [360].

2

Tik op (Cast).3

Selecteer uw luidspreker als de bestemming voor het weergeven van de muziek.

Tik op de naam van de luidspreker voorzien van het Alexa Cast ( ) pictogram of het Cast ( ) pictogram.
Als u "Wireless Speaker" hebt gespecificeerd voor de naam van de luidspreker in de begininstellingen voor Alexa,
zal [Wireless Speaker] verschijnen in de lijst met apparaten.

4
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De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Verwant onderwerp
Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Muziek weergeven door tegen een Alexa Built-in apparaat te spreken

Door te spreken tegen een Alexa Built-in apparaat, kunt u muziek laten streamen naar de luidspreker van een
streamingdienst met ondersteuning voor Alexa.

Opmerking

Amazon Alexa is niet beschikbaar in alle talen en alle landen/regio’s.

Een Amazon Alexa Built-in apparaat (niet meegeleverd), zoals een Amazon Echo, is vereist om de functie voor gesproken
opdrachten te kunnen gebruiken.
Door een Alexa Built-in apparaat te gebruiken met de luidspreker, kunt u gesproken opdrachten gebruiken om de weergave te
laten beginnen, naar het begin van het huidige/volgende nummer te springen, of het volume te regelen.

Niet alle Amazon Alexa functies zijn beschikbaar op de luidspreker.

Verwant onderwerp
Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Spreek tegen het Alexa Built-in apparaat om muziek weer te laten geven.

Voor details over de gesproken opdrachten voor uw Alexa Built-in apparaat, kunt u "Sony | Music Center"
raadplegen.

1
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

"Google Home" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk

Gebruik "Google Home" op uw smartphone/iPhone om de luidspreker te verbinden met een Wi-Fi-netwerk.

Opmerking

Om "Google Home" te kunnen gebruiken, moet u van tevoren een Google-account hebben gemaakt en moet u zich op die
account aanmelden.

Het is mogelijk dat er extra registraties en communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app en het gebruiken
van netwerkdiensten.

Ga naar Google Play of de App Store op uw smartphone/iPhone.1

Installeer "Google Home" op de smartphone/iPhone.2

Plaats de luidspreker zo dicht mogelijk bij een Wi-Fi-router.3

Breng een draadloze verbinding tot stand met de Wi-Fi-router vanaf de smartphone/iPhone.1.
Maak een notitie van de SSID en het wachtwoord (encryptiesleutel) van de Wi-Fi-router waarmee u verbinding
wilt maken.
Sommige Wi-Fi-routers hebben meerdere SSID's.
Maak een notitie van de SSID die u gebruikt hebt om een draadloze verbinding mee te maken vanaf de
smartphone/iPhone.
Raadpleeg voor details de handleiding van de Wi-Fi-router.

2.

U moet van tevoren de BLUETOOTH-functie van uw smartphone/iPhone inschakelen.3.

Start "Google Home" op en volg de instructies op het scherm om uw luidspreker te verbinden met
hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw smartphone/iPhone.

4
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Opmerking
Raadpleeg voor details over de Wi-Fi-instellingen de handleiding van de draadloze Wi-Fi-router.

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Volg de instructies op het scherm om de begininstellingen voor de luidspreker te maken.

Afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, is het mogelijk dat u eerst een account moet aanmaken.

5
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Muziek weergeven met de TIDAL app

Met een smartphone/iPhone waarop de TIDAL app is geïnstalleerd kunt u muziek weergeven van TIDAL.
U kunt ook muziek weergeven die compatibel is met 360 Reality Audio en die beschikbaar is op TIDAL.
Om muziek weer te geven die compatibel is met 360 Reality Audio, moet u zich abonneren op TIDAL HiFi.

Opmerking
Het is mogelijk dat TIDAL niet beschikbaar is in alle talen en landen/regio’s.

Het is mogelijk dat er extra registraties en communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app en het gebruiken
van netwerkdiensten.

Opmerking

Met "Sony | Music Center" kunt u zien welke streamingdiensten muziek aanbieden die compatibel is met 360 Reality Audio.
Selecteer de luidspreker in "Sony | Music Center" en selecteer dan [Instellingen] - [Over 360 Reality Audio] - [Volgende].

De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Verwant onderwerp
Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Download en installeer de TIDAL app op uw smartphone/iPhone.1

Start de TIDAL app op en selecteer de muziek die u wilt laten weergeven.2

Tik op (Cast).3

Selecteer uw luidspreker als de bestemming voor het weergeven van de muziek.

Tik op de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam van het apparaat dat u hebt gespecificeerd in de
begininstellingen voor "Google Home").
Wanneer u 2-kanaals audio of met 360 Reality Audio compatibele muziek selecteert, zal [360RAcast] verschijnen.

4
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

"Google Home" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk

Gebruik "Google Home" op uw smartphone/iPhone om de luidspreker te verbinden met een Wi-Fi-netwerk.

Opmerking

Om "Google Home" te kunnen gebruiken, moet u van tevoren een Google-account hebben gemaakt en moet u zich op die
account aanmelden.

Het is mogelijk dat er extra registraties en communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app en het gebruiken
van netwerkdiensten.

Ga naar Google Play of de App Store op uw smartphone/iPhone.1

Installeer "Google Home" op de smartphone/iPhone.2

Plaats de luidspreker zo dicht mogelijk bij een Wi-Fi-router.3

Breng een draadloze verbinding tot stand met de Wi-Fi-router vanaf de smartphone/iPhone.1.
Maak een notitie van de SSID en het wachtwoord (encryptiesleutel) van de Wi-Fi-router waarmee u verbinding
wilt maken.
Sommige Wi-Fi-routers hebben meerdere SSID's.
Maak een notitie van de SSID die u gebruikt hebt om een draadloze verbinding mee te maken vanaf de
smartphone/iPhone.
Raadpleeg voor details de handleiding van de Wi-Fi-router.

2.

U moet van tevoren de BLUETOOTH-functie van uw smartphone/iPhone inschakelen.3.

Start "Google Home" op en volg de instructies op het scherm om uw luidspreker te verbinden met
hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw smartphone/iPhone.

4
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Opmerking
Raadpleeg voor details over de Wi-Fi-instellingen de handleiding van de draadloze Wi-Fi-router.

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Volg de instructies op het scherm om de begininstellingen voor de luidspreker te maken.

Afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, is het mogelijk dat u eerst een account moet aanmaken.

5

23



Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Weergeven van muziek met apps die compatibel zijn met andere streamingdiensten

Door een smartphone/iPhone te gebruiken waarop een app is geïnstalleerd die compatibel is met een streamingdienst
naar keuze, kunt u 2-kanaals audio of met 360 Reality Audio compatibele muziek weergeven.
Afhankelijk van de streamingdienst hebt u mogelijk een abonnement nodig op een premium plan om met 360 Reality
Audio compatibele muziek weer te kunnen geven.

Opmerking
Het is mogelijk dat er extra registraties en communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app en het gebruiken
van netwerkdiensten.

Opmerking
Met "Sony | Music Center" kunt u zien welke streamingdiensten muziek aanbieden die compatibel is met 360 Reality Audio.
Selecteer de luidspreker in "Sony | Music Center" en selecteer dan [Instellingen] - [Over 360 Reality Audio] - [Volgende].

De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Verwant onderwerp
Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Download en installeer een app die compatibel is met de streamingdienst van uw keuze op uw
smartphone/iPhone.

1

Start de app die u hebt gedownload bij stap  op en selecteer de muziek die u wilt laten weergeven.2

Tik op het pictogram om muziek te casten.

Hoe het pictogram voor het casten van muziek eruit ziet, hangt af van de app.

3

Selecteer uw luidspreker als de bestemming voor het weergeven van de muziek.

Tik op de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam van het apparaat dat u hebt gespecificeerd in de
begininstellingen voor "Google Home").

4
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Genieten van muziek met Spotify

Gebruik je telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify. 
Ga naar https://www.spotify.com/connect/ om te leren hoe je dat doet.

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Wanneer u met twee of meer BLUETOOTH-apparaten wilt koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende
koppelprocedure uitvoeren.
Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:

Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m afstand van de luidspreker.

Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het netsnoer (meegeleverd).

Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van het
BLUETOOTH-apparaat dat u heeft verbonden met de luidspreker laag of uit zetten, of het afspelen op dat apparaat
stoppen.
Afhankelijk van het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat het volume van het BLUETOOTH-
apparaat gesynchroniseerd kan worden met het volume van de luidspreker wanneer u muziek begint af te spelen
nadat er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

Blijf de BLUETOOTH-toets van de luidspreker tenminste 2 seconden aanraken.

De BLUETOOTH-indicator (blauw) gaat snel knipperen en de luidspreker gaat in de stand voor het koppelen.

Hint
Als de BLUETOOTH-indicator niet knippert, is het mogelijk dat de luidspreker al verbonden is met het BLUETOOTH-
apparaat. Als dit het geval is, moet u de handelingen voor het koppelen nog een keer uitvoeren nadat u de luidspreker
eerst uit hebt gezet.

1

Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om de luidspreker te detecteren.

Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet
u de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het Wi-Fi-
netwerk) selecteren.
Als u om een wachtwoord* wordt gevraagd op het BLUETOOTH-apparaat, moet u "0000" invoeren.

2

Een dergelijk wachtwoord kan ook "Passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "Password" worden genoemd.*

Volg de instructies op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat om een BLUETOOTH-verbinding tot stand
te brengen.

3
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Hint
Voor details over de bediening van BLUETOOTH-apparatuur moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het BLUETOOTH-
apparaat wordt geleverd.

Opmerking
Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen met BLUETOOTH gaat voor u de procedure hebt voltooid en de naam van de
luidspreker niet verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, dan moet u de procedure herhalen vanaf stap .

Wanneer de luidspreker eenmaal gekoppeld is aan het BLUETOOTH-apparaat, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te
gebeuren, behalve in de volgende gevallen:

De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.

De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.

De luidspreker is geïnitialiseerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.

We raden u niet aan om naar video te kijken via een BLUETOOTH-verbinding. Er kan een klein verschil optreden in de weergave
van de video en de audio.

Deze luidspreker biedt geen ondersteuning voor het BLUETOOTH profiel HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) dat
handenvrije telefoongesprekken mogelijk maakt met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de luidspreker piepen en zal de BLUETOOTH-
indicator overschakelen van knipperen naar doorlopend branden.
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Koppelen met een computer (Windows)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten
die u draadloos met elkaar wilt verbinden.
U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding
mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen
Windows 10, Windows 8.1

Doe het volgende voor u gaat beginnen.

Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.

Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het netsnoer (meegeleverd).

Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van de computer die
u heeft aangesloten op de luidspreker laag of uit zetten, of het afspelen stoppen.

Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (Geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de
BLUETOOTH-luidspreker.

Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:

Maak voorbereidingen om op de computer te zoeken naar de luidspreker.

Voor Windows 10
Selecteer [ (Action Center)] - [Connect] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

Voor Windows 8.1
Klik met de rechter muisknop op [Start] en klik dan op [Control Panel].
Wanneer [All Control Panel Items] wordt weergegeven, selecteert u [Devices and Printers].
Als het [Control Panel] verschijnt in plaats van [All Control Panel Items] moet u [Large icons] of [Small icons]
selecteren van het menu [View by] in de rechter bovenhoek van het scherm.

1
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Raak de  (Aan/uit) toets aan om de luidspreker in te schakelen.

De  (Aan/uit) indicator (groen) licht op.

2

Blijf de BLUETOOTH-toets van de luidspreker tenminste 2 seconden aanraken.

De BLUETOOTH-indicator (blauw) gaat snel knipperen en de luidspreker gaat in de stand voor het koppelen.

Hint
Als de BLUETOOTH-indicator niet knippert, is het mogelijk dat de luidspreker al verbonden is met het BLUETOOTH-
apparaat. Als dit het geval is, moet u de handelingen voor het koppelen nog een keer uitvoeren nadat u de luidspreker
eerst uit hebt gezet.

3

Zoek op de computer naar de luidspreker.

Voor Windows 10

4

Selecteer [Connect] in het Action Center rechts onderaan het scherm.1.

29



Voor Windows 8.1

Selecteer de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van
het Wi-Fi-netwerk).

Als de naam van de luidspreker niet op het scherm verschijnt, dient u de procedure te herhalen vanaf stap .
Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en
zal [Connected music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap .

2.

Klik op [Add a device].1.

Selecteer de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van
het Wi-Fi-netwerk) en klik dan op [Next].

2.
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Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.
Als de naam van de luidspreker niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap .

Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.*

Wanneer het scherm voor het installeren van een stuurprogramma of driver verschijnt, moet u op [Close]
klikken.
De computer begint met het installeren van de driver.

Het " "-teken zal verschijnen links onderaan het pictogram voor de luidspreker tijdens de installatie. Wanneer
het " "-teken verdwijnt, is de installatie van de driver voltooid. Ga door naar stap .

3.

Registreer de luidspreker op de computer.

Voor Windows 10
Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal
[Connected music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap .

Voor Windows 8.1

5

Klik met de rechter muisknop op de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven
bij de instelling van het Wi-Fi-netwerk) in [Devices] en selecteer dan [Sound settings] van het menu dat zal

1.
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verschijnen.

Bevestig de naam van de luidspreker op het scherm [Sound].

Als er een vinkje (groen) staat op het pictogram van de luidspreker, kunt u doorgaan naar stap .

Als er geen vinkje (groen) staat op het pictogram van de luidspreker, moet u doorgaan naar stap  - 3.

Als de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het
Wi-Fi-netwerk) niet verschijnt, moet u met de rechter muisknop klikken op het scherm [Sound] en dan [Show
Disabled Devices] selecteren van het menu dat zal verschijnen. Ga vervolgens door naar stap  - 3.

2.

Klik met de rechter muisknop op de naam van de luidspreker en selecteer [Connect] van het menu dat zal
verschijnen.

3.
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Wanneer de luidspreker is verbonden, zal er een vinkje verschijnen op het pictogram voor de luidspreker op het
[Sound] scherm. Ga door naar stap .

Als u niet op [Connect] kunt klikken voor de luidspreker, moet u [Disable] selecteren voor het [Default Device]
dat momenteel een vinkje (groen) heeft.

Bevestig dat de BLUETOOTH-verbinding voltooid is.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de luidspreker piepen en zal de BLUETOOTH-
indicator overschakelen van knipperen naar doorlopend branden.

6
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Hint
De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer.
We kunnen echter niet garanderen dat dit werkt met alle computers. Gebruik met een zelfgebouwde computer wordt ook niet
gedekt door de garantie.

Opmerking
Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen met BLUETOOTH gaat voor u de procedure hebt voltooid en de naam van de
luidspreker niet verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, dan moet u de procedure herhalen vanaf stap .

Wanneer de luidspreker eenmaal gekoppeld is aan de computer, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in
de volgende gevallen:

De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.

De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van de computer.

De luidspreker is geïnitialiseerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.

Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op de computer, zal het
koppelen met de luidspreker mislukken.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Koppelen met een computer (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten
die u draadloos met elkaar wilt verbinden.
U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding
mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen
macOS High Sierra (versie 10.13)

Doe het volgende voor u gaat beginnen.

Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.

Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het netsnoer (meegeleverd).

Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van de computer die
u heeft aangesloten op de luidspreker laag of uit zetten, of het afspelen stoppen.

Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (Geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de
BLUETOOTH-luidspreker.

Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:

Raak de  (Aan/uit) toets aan om de luidspreker in te schakelen.

De  (Aan/uit) indicator (groen) licht op.

1

Blijf de BLUETOOTH-toets van de luidspreker tenminste 2 seconden aanraken.

De BLUETOOTH-indicator (blauw) gaat snel knipperen en de luidspreker gaat in de stand voor het koppelen.

2
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Hint

Als de BLUETOOTH-indicator niet knippert, is het mogelijk dat de luidspreker al verbonden is met het BLUETOOTH-
apparaat. Als dit het geval is, moet u de handelingen voor het koppelen nog een keer uitvoeren nadat u de luidspreker
eerst uit hebt gezet.

Zoek op de computer naar de luidspreker.3

Selecteer [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.1.

Selecteer de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van
het Wi-Fi-netwerk) van het Bluetooth-scherm en klik dan op [Pair].

2.

Bevestig dat de BLUETOOTH-verbinding voltooid is.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de luidspreker piepen en zal de BLUETOOTH-
indicator overschakelen van knipperen naar doorlopend branden.

4
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Hint
De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer.

Opmerking

Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen met BLUETOOTH gaat voor u de procedure hebt voltooid en de naam van de
luidspreker niet verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, dan moet u de procedure herhalen vanaf stap .

Wanneer de luidspreker eenmaal gekoppeld is aan de computer, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in
de volgende gevallen:

De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.

De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van de computer.

De luidspreker is geïnitialiseerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.

Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op de computer, zal het
koppelen met de luidspreker mislukken.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer de naam van de
luidspreker ([SRS-RA3000] of de naam die u hebt opgegeven bij de instelling van het Wi-Fi-netwerk) bij
[Output Device].

U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

5
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de luidspreker via een
BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het
volgende/vorige nummer te springen.
De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met
het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking
Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gematigd niveau
om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de luidspreker.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de luidspreker mogelijk niet worden ingesteld op het
BLUETOOTH-apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

Deze luidspreker biedt geen ondersteuning voor het BLUETOOTH profiel HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) dat
handenvrije telefoongesprekken mogelijk maakt met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

Controleer op het BLUETOOTH-apparaat of er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht met de
luidspreker.

1

Begin muziek af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.2

Stel het volume in door de (Volume -)/ (Volume +) toetsen van de luidspreker aan te raken of door het
BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

Wanneer u de (Volume -)/ (Volume +) toetsen van de luidspreker aanraakt of het volume instelt op het
BLUETOOTH-apparaat, zal de (Aan/uit) indicator één keer of 3 keer knipperen.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat u gebruikt, is het mogelijk dat de  (Aan/uit) indicator niet knippert,
ook niet als u het volume regelt met het BLUETOOTH-apparaat.

Tijdens de weergave kunt u met de  (Weergave/Pauze) toets op de luidspreker de volgende handelingen
verrichten.

3
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Opmerking
Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de
handelingen op de luidspreker.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het
verbonden apparaat instellen.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de
gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidsweergave wordt onderbroken.

We raden u niet aan om naar video te kijken via een BLUETOOTH-verbinding. Er kan een klein verschil optreden in de weergave
van de video en de audio.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

 
Pauzeren
Raak de  (Weergave/Pauze) toets aan tijdens weergave om te pauzeren. Raak hem nog eens aan om het
pauzeren te annuleren.

 
Springen naar het begin van het volgende nummer
Raak twee keer snel achter elkaar de  (Weergave/Pauze) toets aan tijdens weergave.

 
Spring naar het begin van het huidige fragment of naar het volgende fragment*.
Raak 3 keer snel achter elkaar de  (Weergave/Pauze) toets aan tijdens weergave.

De luidspreker reageert anders afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.*
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek met het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende
handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.
Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.

Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.

Zet de luidspreker uit.

Hint

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk
van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp
De luidspreker aansluiten op een stopcontact

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Koppelen met een tv

Wanneer u een Sony tv* met BLUETOOTH gebruikt, kunt u naar de tv, of naar een apparaat dat is aangesloten op de tv,
luisteren door de tv en de luidspreker draadloos met elkaar te verbinden.

: TV
: Blu-ray Disc-speler, kabel-tv-ontvanger, satellietontvanger, enz.
: Luidspreker

Om de luidspreker en de tv draadloos met elkaar te verbinden, moet u de luidspreker en de tv aan elkaar koppelen met
behulp van de BLUETOOTH-functie. Koppelen is het proces waarbij van tevoren over en weer de vereiste informatie
wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

De tv moet compatibel zijn met het A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) BLUETOOTH-profiel.*

Zet de tv aan.1

Zet de luidspreker aan.2

Blijf de BLUETOOTH-toets van de luidspreker tenminste 2 seconden aanraken.

De BLUETOOTH-indicator (blauw) gaat snel knipperen en de luidspreker gaat in de stand voor het koppelen.

Hint
Als de BLUETOOTH-indicator niet knippert, is het mogelijk dat de luidspreker al verbonden is met het BLUETOOTH-
apparaat. Als dit het geval is, moet u de handelingen voor het koppelen nog een keer uitvoeren nadat u de luidspreker

3
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Hint

Wanneer de luidspreker en de tv aan elkaar zijn gekoppeld, wordt de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie automatisch
ingeschakeld.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken via het BLUETOOTH-instelscherm van de tv, wordt de luidspreker
automatisch uitgeschakeld en gaat hij in de BLUETOOTH/Netwerkstand-by stand.

Verwant onderwerp
Naar de audio luisteren van een gekoppelde tv

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

eerst uit hebt gezet.

Als de melding dat er geprobeerd wordt een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen lang op het tv-scherm blijft
staan, moet u de luidspreker uitschakelen en de procedure voor het koppelen nog een keer uitvoeren op de luidspreker.

Zoek op de tv naar de luidspreker door de procedure voor het koppelen uit te voeren.

Er zal een lijst met gevonden BLUETOOTH-apparaten op het tv-scherm verschijnen.
Raadpleeg voor de manier waarop u het BLUETOOTH-apparaat moet koppelen met de tv, de handleiding van de
tv.

4

Selecteer de naam van de luidspreker ([SRS-RA3000], of de naam die u hebt opgegeven tijdens de
instelling van het Wi-Fi-netwerk) van de lijst met apparaten op het tv-scherm om de tv en de luidspreker
aan elkaar te koppelen.

5

Controleer of de BLUETOOTH-indicator (blauw) op de luidspreker oplicht.6
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Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Naar de audio luisteren van een gekoppelde tv

U kunt de luidspreker aan/uit zetten, het volume regelen en de geluidsweergave tijdelijk uitschakelen of dempen met de
afstandsbediening van de tv wanneer de tv draadloos is verbonden met de luidspreker.

Hint

Wanneer de tv wordt uitgeschakeld, zal de luidspreker ook worden uitgeschakeld door de koppeling met de tv.

Verwant onderwerp
Koppelen met een tv
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Zet de tv aan met de afstandsbediening van de tv.

De luidspreker wordt ook ingeschakeld door de koppeling met de tv en de audio van de tv wordt weergegeven door
de luidspreker.

1

Selecteer het programma of de signaalbron van het apparaat met de afstandsbediening van de tv.

De audio die hoort bij het beeld dat wordt weergegeven op het scherm van de tv wordt weergegeven door de
luidspreker.

2

Regel het volume van de luidspreker met de afstandsbediening van de tv.

Wanneer u op de toets voor het tijdelijk uitschakelen of dempen van de geluidsweergave op de afstandsbediening
van de tv drukt, zal de geluidsweergave tijdelijk worden uitgeschakeld.

3
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Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Naar audio luisteren van een apparaat dat is verbonden met een audiokabel

U kunt luisteren naar audio van de tv of een draagbaar audio-apparaat dat is verbonden met de luidspreker door middel
van een audiokabel.

Sluit het apparaat aan op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker door middel van een audiokabel.

: Luidspreker
: Analoge ingangsaansluiting
: Analoge audiokabel (niet meegeleverd)
: TV
: Analoge audio-uitgangsaansluiting
: Smartphone, WALKMAN®, andere audio-apparatuur, enz.

Opmerking
Als de hoofdtelefoonaansluiting van de tv ook wordt gebruikt als de audio-uitgangsaansluiting, moet u de audio-
uitgangsinstellingen van de tv controleren. Zie voor details de handleiding van de tv.

1

Raak de (AUDIO IN) toets aan om de signaalbron voor de audio te selecteren.

De (AUDIO IN) indicator (wit) licht op.

2

Pas het volume aan.3
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Raak de (Volume -)/ (Volume +) toets op de luidspreker aan om het volume te regelen.
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Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Veranderen van de geluidseffecten

Wanneer de Immersive Audio Enhancement is ingeschakeld, kunt u de geluidsweergave van typische 2-kanaals
bronnen ervaren in een driedimensionaal geluidsveld.
De Immersive Audio Enhancement staat standaard ingeschakeld.

Hint

U kunt ook met "Sony | Music Center" de Immersive Audio Enhancement in-/uitschakelen.

Bij weergave van muziek in 360 Reality Audio, werkt de Immersive Audio Enhancement niet.

Verwant onderwerp
Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"
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Raak de  (Geluidsmodus) toets aan.

Wanneer de Immersive Audio Enhancement is uitgeschakeld, zal de (Geluidsmodus) indicator uit gaan.
Wanneer de Immersive Audio Enhancement is ingeschakeld, zal de (Geluidsmodus) indicator (wit) oplichten.

1
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Draadloze luidspreker
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Aanpassen van de geluidsweergave aan de locatie van de luidspreker (Geluid
kalibreren)

Door middel van de functie Geluid kalibreren kan de luidspreker de geluidsweergave aanpassen voor de best mogelijke
weergave van muziek op de huidige locatie.
Wanneer u de luidspreker inschakelt en muziek laat weergeven, wordt de weergave daarvan automatisch aangepast
aan de ruimte waarin de luidspreker is geplaatst.
Tijdens Geluid kalibreren, zal de (Geluidsmodus) indicator (wit) langzaam knipperen. Bij weergave van 360 Reality
Audio-muziek, zal de indicator langzaam knipperen in de kleur cyaan.

Hint
De effectiviteit van het Geluid kalibreren kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de weergegeven muziek.

Verwant onderwerp
De luidspreker klaar maken voor gebruik
De luidspreker aansluiten op een stopcontact

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Weergeven van de 360 Reality Audio voorbeeldmuziek

De luidspreker is in staat om 360 Reality Audio muziek weer te geven.
360 Reality Audio creëert een meeslepende ervaring die u het gevoel geeft dat u zich bij een live concert van uw
favoriete artiest bevindt. Deze techniek geeft een audio-ervaring over de volledige 360 graden rondom u.
Ga naar https://www.sony.net/360RA/ als u meer wilt weten.

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Blijf de (Weergave/Pauze) toets tenminste 2 seconden aanraken.

De 360 Reality Audio voorbeeldmuziek zal nu worden weergegeven.

1
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Het systeemgeluid in-/uitschakelen

U kunt het systeemgeluid dat elke keer klinkt wanneer u een van de toetsen van de luidspreker bedient in-/uitschakelen.
Om het systeemgeluid in/uit te schakelen, moet u de (Geluidsmodus) toets en de (Weergave/Pauze) toets
tenminste 4 seconden lang blijven aanraken.

Hint

U kunt ook met "Sony | Music Center" het systeemgeluid in-/uitschakelen.

Verwant onderwerp
Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Gebruiken van de Autom. stand-by-functie

Wanneer de Autom. stand-by-functie is ingeschakeld, zal de luidspreker automatisch worden uitgeschakeld wanneer er
15 minuten lang geen bediening wordt uitgevoerd of audio wordt weergegeven.
De Autom. stand-by-functie staat standaard ingeschakeld.

Hint
U kunt ook met "Sony | Music Center" de Autom. stand-by-functie in-/uitschakelen.

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Blijf de (Geluidsmodus) toets en de (AUDIO IN) toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang
aanraken.

Wanneer de Autom. stand-by-functie wordt uitgeschakeld, zal de (Aan/uit) indicator (groen) 3 keer knipperen.
Wanneer de Autom. stand-by-functie wordt ingeschakeld, zal de (Aan/uit) indicator (groen) twee keer knipperen.

1
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Gebruiken van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie

Als de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie is ingeschakeld, gaat de luidspreker aan wanneer er een BLUETOOTH-
apparaat of netwerkapparaat wordt bediend. De opstarttijd wordt korter en de luidspreker kan sneller worden gebruikt
dan bij normaal opstarten.

Uitschakelen van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie
Blijf de (Aan/uit) toets en de BLUETOOTH-toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken.

Hint
Wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie van de luidspreker is ingeschakeld, blijft de (Aan/uit) indicator (geelbruin)
oplichten wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

U kunt ook met "Sony | Music Center" de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie in-/uitschakelen.

Verwant onderwerp
Over de indicators

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Zet de luidspreker aan.

De  (Aan/uit) indicator (groen) licht op.

1

Blijf de (Aan/uit) toets en de BLUETOOTH-toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken.

Wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie is ingeschakeld, licht de (Aan/uit) indicator (geelbruin) op en
wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.

Als u een netwerkapparaat of een BLUETOOTH-apparaat bedient om dit met de luidspreker te verbinden, zal de
luidspreker automatisch worden ingeschakeld om de verbinding tot stand te brengen.

2
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De signaalsterkte van het Wi-Fi-netwerk controleren

De indicator op de luidspreker geeft de signaalsterkte (goede of slechte ontvangst) aan met de manier waarop hij oplicht
wanneer de luidspreker is verbonden met een Wi-Fi-netwerk en wordt ingeschakeld.

Voor een betere signaalontvangst
Probeer het volgende:

Verander de richting/locatie.

Wanneer de luidspreker is verbonden met een Wi-Fi-netwerk (de LINK-aanduiding (geelbruin) licht op),
moet u de luidspreker inschakelen en dan de (AUDIO IN) toets en de (Volume -) toets tegelijkertijd
tenminste 4 seconden lang blijven aanraken.

De indicators ( (AUDIO IN), (Muziekdienst), BLUETOOTH, (Geluidsmodus)) op de luidspreker lichten op.
Het aantal indicators dat oplicht, geeft de sterkte van het signaal aan.
Wanneer er een willekeurige toets wordt aangeraakt, wordt de aanduiding van de signaalsterkte geannuleerd.

Wanneer er geen enkele indicator oplicht, is het signaal het zwakst. Wanneer er vier indicators oplichten, is het
signaal het sterkst.

1
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Schakel andere draadloze apparatuur uit.

Raak vervolgens een willekeurige toets aan om de aanduiding van de Wi-Fi-signaalsterkte te annuleren en herhaal de
procedure vanaf stap .

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

54



Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

De Wi-Fi en BLUETOOTH-signalen uitschakelen op de luidspreker

Voor u de luidspreker buiten gaat gebruiken, moet u de Wi-Fi en BLUETOOTH-functies uitschakelen.

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Blijf wanneer de luidspreker is ingeschakeld de (Muziekdienst) toets en de (Volume +) toets
tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang aanraken.

Telkens wanneer u de (Muziekdienst) toets en de (Volume +) toets blijft aanraken, worden de Wi-Fi en
BLUETOOTH-functies in- en uitgeschakeld.
Wanneer deze functies worden ingeschakeld, zullen de BLUETOOTH-indicator (blauw) en de (Muziekdienst)
indicator (wit) twee keer langzaam knipperen.
Wanneer deze functies worden uitgeschakeld, zullen de BLUETOOTH-indicator (blauw) en de (Muziekdienst)
indicator (wit) 10 keer snel knipperen.

1
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Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)

U kunt twee standen selecteren voor de geluidskwaliteit voor BLUETOOTH-audio: "Priority on sound quality" (Prioriteit
aan geluidskwaliteit) en "Priority on stable connection" (Prioriteit aan stabiele verbinding). "Priority on sound quality"
(Prioriteit aan geluidskwaliteit) maakt weergave mogelijk van niet alleen SBC, maar ook van AAC, zodat u via
BLUETOOTH kunt genieten van audio van hoge kwaliteit. "Priority on stable connection" (Prioriteit aan stabiele
verbinding) geeft u een stabielere gegevensoverdracht via BLUETOOTH. "Priority on sound quality" (Prioriteit aan
geluidskwaliteit) is de standaardinstelling.
De geluidskwaliteit kan worden veranderd wanneer de luidspreker in de BLUETOOTH/Netwerkstand-by stand staat.

Weergavekwaliteit
Priority on sound quality (Prioriteit aan geluidskwaliteit) (standaardinstelling): De meest optimale codec wordt
automatisch geselecteerd uit AAC en SBC.

Priority on stable connection (Prioriteit aan stabiele verbinding): SBC wordt geselecteerd.

Opmerking
In de stand "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit) kan de gegevensoverdracht instabiel worden, afhankelijk
van de instellingen van uw BLUETOOTH-apparaat en de omgevingsomstandigheden.

Wanneer de instelling voor de weergavekwaliteit wordt veranderd met "Sony | Music Center" wanneer de luidspreker aan staat,
zal de BLUETOOTH-verbinding worden verbroken. In dit geval moet u opnieuw handmatig verbinding maken met het
BLUETOOTH-apparaat. Nadat u opnieuw verbinding hebt gemaakt, zal de weergavekwaliteit zijn omgeschakeld.

Zorg ervoor dat de luidspreker is ingeschakeld en zet de luidspreker dan in de BLUETOOTH/Netwerkstand-
by stand.

Zie voor details Gebruiken van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie.

1

Blijf de (Geluidsmodus) toets en de BLUETOOTH-toets tegelijkertijd tenminste 4 seconden lang
aanraken.

Wanneer de instelling wordt veranderd naar "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit), zal de
BLUETOOTH-indicator (blauw) 3 keer knipperen.
Wanneer de instelling wordt veranderd naar "Priority on stable connection" (Prioriteit aan stabiele verbinding), zal
de BLUETOOTH-indicator (blauw) twee keer knipperen.

De weergavekwaliteit wordt omgeschakeld en de luidspreker wordt ingeschakeld.

2
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U moet mogelijk ook de instellingen van het apparaat waarmee verbinding gemaakt wordt veranderen om de instelling voor de
weergavekwaliteit, zoals SBC of AAC te wijzigen. Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.

Hint

U kunt de weergavekwaliteit veranderen met "Sony | Music Center". Om deze instelling om te schakelen, moet u [Instellingen] -
[Overig. instellingen] - [Bluetooth-codec] selecteren. "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit) zal worden
aangegeven als [Auto] en "Priority on stable connection" (Prioriteit aan stabiele verbinding) als [SBC] wanneer u de instelling
uitvoert met "Sony | Music Center".

Verwant onderwerp
Gebruiken van de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

57



Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Herstellen van de standaardinstellingen van het toestel (initialiseren)

Blijf wanneer de luidspreker is ingeschakeld de (Weergave/Pauze) toets en de (Volume -) toets tegelijkertijd
tenminste 4 seconden lang aanraken. Wanneer de luidspreker de instructie geaccepteerd heeft, zullen de BLUETOOTH,

(Muziekdienst) en  (AUDIO IN) indicators tegelijkertijd oplichten. Na een tijdje gaan deze drie indicators uit om
aan te geven dat het initialiseren voltooid is, waarna de luidspreker opnieuw opstart.
Wanneer de luidspreker geïnitialiseerd wordt, worden de koppelingsinformatie en de netwerkinstellingen voor
BLUETOOTH-apparaten verwijderd en worden alle luidsprekerinstellingen teruggezet op de standaard
fabrieksinstellingen.

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" is een app waarmee u Sony audio-apparatuur die compatibel is met "Sony | Music Center" kunt
bedienen vanaf uw smartphone/iPhone.
Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:
https://www.sony.net/smcqa/

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een luidspreker met "Sony | Music Center"

Controleren welke diensten compatibel zijn met 360 Reality Audio

Koppelen met Amazon Alexa Built-in apparatuur

Veranderen van de geluidsinstellingen en instellen van de Equalizer

De Immersive Audio Enhancement in-/uitschakelen

Het systeemgeluid in-/uitschakelen

Instellen van het volume

Opmerking

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center" hangt mede af van het verbonden apparaat.

Let op, want "Sony | Music Center" en "Music Center for PC" zijn verschillende apps.

De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Verwant onderwerp
"Sony | Music Center" installeren

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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"Sony | Music Center" installeren

Installeer "Sony | Music Center" op uw smartphone, iPhone, enz. via Google Play of de App Store.

Opmerking
U moet de nieuwste versie van "Sony | Music Center" gebruiken.
Als u de luidspreker en de smartphone/iPhone niet via een BLUETOOTH-verbinding met elkaar kunt verbinden, of als er een
probleem is, bijvoorbeeld geen geluid, moet u "Sony | Music Center" verwijderen en dan nog eens proberen om de verbinding via
BLUETOOTH tot stand te brengen.
Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar Google Play of de App Store.

Afhankelijk van uw overeenkomst is het mogelijk dat er communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app.

Verwant onderwerp
Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Download "Sony | Music Center" van Google Play of de App Store en installeer de app.1

Wanneer de installatie voltooid is, moet u "Sony | Music Center" opstarten.2
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Over de stembegeleiding

Afhankelijk van de status van de luidspreker, zal de volgende stembegeleiding klinken uit de luidspreker.

BLUETOOTH-functie

"Bluetooth pairing" (Bluetooth koppelen)

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Voorzorgsmaatregelen 

Over veiligheid

Als er een voorwerp of vloeistof in het product terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het product
laten nakijken door bevoegd personeel voordat u het weer in gebruik neemt.

Stroombronnen

Voor u het product gaat gebruiken, moet u controleren of het vereiste voltage overeenkomt met dat van uw
plaatselijke stroomvoorziening.
Het vereiste voltage wordt aangegeven op het naamplaatje aan de onderkant van het product.

Het product blijft onder netspanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, ook al is het product zelf
uitgeschakeld.

Als u het product langere tijd niet denkt te gebruiken, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Pak wanneer u de
stekker uit het stopcontact haalt altijd de stekker zelf vast; trek nooit aan het netsnoer.

Plaatsing

Zet het product niet op een hellend vlak.

Plaats het product op een plaats met voldoende ventilatie om oververhitting te voorkomen en de levensduur van het
product te verlengen.

Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats waar het blootgesteld wordt aan direct
zonlicht, overmatig stof of mechanische schokken.

Plaats niets op het product dat storingen kan veroorzaken.

Wees voorzichtig met het plaatsen van het product op een speciaal behandelde ondergrond (behandeld met was,
olie of gepolijst enz.). Er kunnen namelijk vlekken of verkleuringen ontstaan.

Bediening

Voor u andere apparatuur aansluit, moet u eerst het product uitschakelen en de stekker ervan uit het stopcontact
trekken.

Reiniging

Maak dit product schoon met een zacht doekje, licht bevochtigd met wat mild zeepsop. Gebruik geen schuursponzen,
schuurpoeder, of oplosmiddelen, zoals verfverdunner, benzine, of alcohol.

Met alle vragen over of problemen met uw product kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Opmerkingen over de vochtbestendigheid

Dit product is vochtbestendig*. Het product is niet waterproof.
Gebruik het product niet in de buurt van water en stel het niet bloot aan druppels of spetters.
Gebruik het product niet op een plek in de buurt van een badkuip, gootsteen, wastobbe, zwembad enz.

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

De vochtbestendigheid van het product is gebaseerd op onze eigen metingen onder een bepaald temperatuur-/vochtigheidsniveau. (35 °C/35%
- 95%)

*
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Auteursrechten en handelsmerken

Apple, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en
andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te
worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de
ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.

Het merkteken en de logo's met het woord BLUETOOTH® zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van
Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van dergelijke merktekens door Sony Corporation vindt plaats onder licentie.

Wi-Fi® en Wi-Fi Alliance® zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi CERTIFIED™ is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.

Het Wi-Fi CERTIFIED™ logo is een keurmerk van de Wi-Fi Alliance®.

Google, Google Home, Android, Google Play, Chromecast built-in en andere verwante merken en logo's zijn
handelsmerken van Google LLC.

De Spotify Software is onderhevig aan de onderstaande licenties van derden:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify en de Spotify-logo's zijn handelsmerken van de Spotify-groep.*

Amazon, Alexa, Amazon Music en alle bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn
partners.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren.

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Afhankelijk van het land of de regio is deze functie mogelijk niet beschikbaar.*
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Over het bijwerken van de software en het controleren van de versie

Wanneer de nieuwste versie van de software online beschikbaar is, zal de software van uw luidspreker worden
bijgewerkt zoals hieronder wordt beschreven. U hoeft verder niets te doen om de software te laten bijwerken.

Controleren van de versie

U kunt de softwareversie van de luidspreker controleren met "Sony | Music Center".
Selecteer de naam van uw luidspreker op het scherm van "Sony | Music Center" en tik dan op [Instellingen] - [Systeem] -
[[SRS-RA3000] Versie].

Hint
U kunt de softwareversie van de luidspreker ook controleren met "Google Home". Selecteer de naam van uw luidspreker, open
het instelscherm en controleer dan de softwareversie.

Voorbereidingen voor het updaten

Het is mogelijk om de software bij te werken wanneer de luidspreker zich in een van de volgende toestanden bevindt.

Over automatische software updates

De software wordt automatisch bijgewerkt wanneer u de luidspreker niet gebruikt, bijvoorbeeld 's nachts, of wanneer de
BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie wordt ingeschakeld.

Opmerking

Controleer de (Aan/uit) indicator en de LINK-aanduiding voor de status van het bijwerken van de software.

Verwant onderwerp
Over de indicators

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

De luidspreker heeft verbinding met het internet via een Wi-Fi-netwerk.1.

De luidspreker is aangesloten op het stopcontact met het meegeleverde netsnoer.2.
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Over opmerkingen en een kennisgeving met betrekking tot software

Opmerkingen over de licentie

Dit product bevat software die door Sony gebruikt wordt onder een licentieovereenkomst met de betreffende
rechthebbende. Onder de voorwaarden van de overeenkomst met de rechthebbende van de software, zijn we verplicht
om de inhoud van de overeenkomst bekend te maken aan onze klanten.
Ga naar de volgende URL om de inhoud van de licentie te lezen.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

Opmerking over software waarop de GNU GPL/LGPL licenties van toepassing zijn

Dit product bevat software die onderworpen is aan de volgende GNU General Public License (in het vervolg: "GPL") of
GNU Lesser General Public License (in het vervolg: "LGPL") licenties. Volgens deze licenties hebben klanten het recht
om de broncode van voornoemde software te verkrijgen, te wijzigen en te verspreiden in overeenstemming met de
voorwaarden van de meegeleverde GPL- of LGPL-licentie. De broncode van de hierboven vermelde software is
verkrijgbaar op het internet.
Om deze te downloaden, kunt u naar de volgende URL gaan en daar de modelnaam "SRS-RA3000" selecteren.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Wij wijzen u erop dat Sony niet in staat is om vragen te beantwoorden of daarop te reageren aangaande de inhoud van
de broncode.

Beperking van aansprakelijkheid aangaande diensten van derden

Diensten die worden aangeboden door derden kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd, opgeschort, of
beëindigd. Sony aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Wanneer u een probleem hebt:

Doe het volgende voor u om reparatie verzoekt.

Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die hierin vermeld staan.

Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en doe hem vervolgens weer terug.

Initialiseer uw draadloze luidspreker.
Alle instellingen, inclusief de volume-instelling, worden gewist en de koppelingsinformatie wordt verwijderd.

Ga naar de startpagina van onze klantenservice.

Als geen van de hierboven genoemde methoden werkt, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Verwant onderwerp
De luidspreker aansluiten op een stopcontact
Herstellen van de standaardinstellingen van het toestel (initialiseren)

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Het is niet mogelijk om de luidspreker in te schakelen

Controleer of het meegeleverde netsnoer goed is aangesloten op de luidspreker en of de stekker ervan goed is
aangesloten op het stopcontact.

Verwant onderwerp
De luidspreker aansluiten op een stopcontact

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Het toestel gaat ineens uit

De Autom. stand-by-functie is mogelijk in werking getreden. Wanneer de Autom. stand-by-functie is ingeschakeld, zal
de luidspreker automatisch worden uitgeschakeld na 15 minuten als het ingangsniveau van het audiosignaal erg laag
is. Zet het volume op het verbonden apparaat hoger, of schakel de Autom. stand-by-functie uit.

Verwant onderwerp
Gebruiken van de Autom. stand-by-functie
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De Aan/uit indicator (rood) knippert

Wanneer de  (Aan/uit) indicator (rood) op de luidspreker knippert, staat de luidspreker in de beveiligde stand.
Koppel het netsnoer los van de luidspreker, sluit hem vervolgens weer aan en schakel de luidspreker in.
Als de toestand niet verbetert, ook niet nadat u de luidspreker uit en dan weer in hebt geschakeld, moet u uw
dichtstbijzijnde Sony dealer raadplegen.

Verwant onderwerp
De luidspreker aansluiten op een stopcontact
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De BLUETOOTH-verbinding wordt in stand gehouden, maar er komt geen geluid uit
de luidspreker, of de geluidsweergave wordt onderbroken

Zorg ervoor dat de luidspreker is ingeschakeld. Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, zal de  (Aan/uit) indicator
(groen) oplichten.

Zorg ervoor dat de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand heeft gebracht met het BLUETOOTH-
apparaat.

Koppel de luidspreker opnieuw met het BLUETOOTH-apparaat.

Het volume van de luidspreker of het BLUETOOTH-apparaat is te laag ingesteld. Stel het volume in op een
gemiddeld niveau.

Als er een snoer is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker of op het BLUETOOTH-apparaat,
moet u dit loskoppelen.

Schakel het BLUETOOTH-apparaat uit en vervolgens weer in.

Verwant onderwerp
Over de indicators

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
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Er komt geen geluid uit de luidspreker

Controleer of zowel de luidspreker als het verbonden apparaat zijn ingeschakeld.

Controleer of het volume van zowel de luidspreker als het verbonden apparaat niet te laag is ingesteld.

Controleer of er inderdaad muziek wordt afgespeeld door het verbonden apparaat.

Als het apparaat is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting, moet u controleren of allebei de stereoministekkers van
de audiokabel goed zijn aangesloten op de luidspreker en het verbonden apparaat.

Houd de luidspreker uit de buurt van metalen voorwerpen.

Controleer of de correcte ingang is geselecteerd.

Schakel het verbonden apparaat uit en vervolgens weer in.

Controleer of de luidspreker de 360 Reality Audio-voorbeeldmuziek weergeeft.

Verwant onderwerp
Weergeven van de 360 Reality Audio voorbeeldmuziek

5-011-977-51(4) Copyright 2020 Sony Corporation

72



Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-RA3000

Storing, ruis, of onderbrekingen van de geluidsweergave

Controleer of het volume van het verbonden apparaat niet te hoog staat.

Als het verbonden apparaat voorzien is van een equalizerfunctie, moet u deze uitschakelen.

Houd de luidspreker uit de buurt van magnetrons.

Probeer de luidspreker ergens anders neer te zetten en verander de afstand tussen de luidspreker en de Wi-Fi-
apparatuur binnenshuis enz.

Breng de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat dichter bij elkaar. Verwijder eventuele obstakels tussen de
luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.

Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via een
BLUETOOTH-verbinding omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst. Dergelijke apparaten kunnen niet worden
gebruikt met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding.

Zet de luidspreker verder weg van tv's, radio's of tuners enz. Als u de luidspreker in de buurt van dergelijke
apparatuur gebruikt, kan dit de geluidsweergave van tv's, radio's en dergelijke apparatuur storen of onderbreken.

Dit kan worden veroorzaakt door interferentie van de signalen. Probeer de luidspreker naar een andere locatie te
verplaatsen. Als de ruis verdwijnt met het veranderen van de locatie, is er geen sprake van een storing aan de
luidspreker.

Schakel het verbonden apparaat uit en vervolgens weer in.

Het weergeven van muziek die al op het verbonden apparaat wordt weergegeven, of "mirror", zal waarschijnlijk
leiden tot onderbrekingen in de geluidsweergave. We raden u daarom aan om muziek alleen weer te geven, of
"cast", met de app die wordt geleverd door uw streamingdienst, of om een BLUETOOTH-verbinding te gebruiken om
muziek weer te geven.
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Kan geen verbinding met een netwerk maken via Wi-Fi®

Controleer of uw smartphone/iPhone verbonden is met een Wi-Fi-netwerk. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies
de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone/iPhone wordt geleverd.

Controleer of uw luidspreker is verbonden met hetzelfde draadloze LAN als uw smartphone/iPhone. Raadpleeg voor
gedetailleerde instructies de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone/iPhone wordt geleverd.

Controleer of de draadloze LAN-router (toegangspunt) aan staat.

Wanneer u een draadloze LAN-verbinding wilt gebruiken, kunt u de luidspreker en de draadloze LAN-router
(toegangspunt) dichter bij elkaar brengen en dan proberen de draadloze LAN-instellingen opnieuw te maken.

Controleer of de instellingen voor de draadloze LAN-router (toegangspunt) correct zijn. Als de SSID-stealthmodus
van de draadloze LAN-router aan staat, moet u deze uit zetten. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over het
instellen van de draadloze LAN-router de handleiding van de router.

Als er geen verbinding tot stand gebracht kan worden ook wanneer de correcte SSID voor de draadloze LAN-router
(toegangspunt) is geselecteerd, moet u controleren of het correcte wachtwoord (beveiligingssleutel) wordt gebruikt.

Het wachtwoord (beveiligingssleutel) is hoofdlettergevoelig. U moet daarom goed opletten of u de juiste kleine
letters of hoofdletters invoert voor de SSID. Er worden geen dubbelbyte tekens (Japans, Chinees enz.)
geaccepteerd voor de SSID. Zorg er daarom voor dat u enkelbyte tekens (westerse talen) invoert.

Voorbeelden van mogelijk verwarrende tekens:
"I (hoofdletter I)" en "l (kleine letter L)"
"0 (cijfer 0)" en "O (hoofdletter O)"
"d (kleine letter D)" en "b (kleine letter B)"
"9 (cijfer 9)" en "q (kleine letter Q)"

Breng de draadloze LAN-router (toegangspunt) dichter bij de luidspreker. Apparaten die gebruik maken van het 2,4
GHz frequentiebereik, inclusief magnetrons, BLUETOOTH-apparaten en draadloze digitale apparaten, kunnen de
luidspreker verhinderen om een draadloze verbinding tot stand te brengen. Zet de luidspreker verder bij dergelijke
apparatuur vandaan of zet de apparatuur in kwestie uit.

De luidspreker biedt geen ondersteuning voor IEEE 802.11ac. Gebruik het 2,4 GHz frequentiebereik (11b, 11g, of
11n) of het 5 GHz frequentiebereik (11a, of 11n) voor uw draadloze verbinding.

Als er ook met de correcte instellingen geen verbinding tot stand kan worden gebracht, kunt u het volgende
proberen.

Zet de draadloze LAN-router (toegangspunt) uit, wacht een poosje en zet hem dan weer aan.

Zet de luidspreker uit, wacht een poosje en zet hem dan weer aan.

Initialiseer de luidspreker en voer de instelling van de luidspreker van het begin af aan opnieuw uit.

Verwant onderwerp
Van tevoren vereist 1: "Sony | Music Center" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk
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"Google Home" installeren en verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk
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De weergave wordt onderbroken

De draadloze verbinding wordt gestoord. Als er een magnetron wordt gebruikt, moet u deze stoppen.
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De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

Breng het BLUETOOTH-apparaat dichter dan 1 m bij uw draadloze luidspreker.

U heeft uw draadloze luidspreker misschien geïnitialiseerd. Door de luidspreker te initialiseren is het mogelijk dat
deze vervolgens geen BLUETOOTH-verbinding tot stand kan brengen met een BLUETOOTH-apparaat. Verwijder in
een dergelijk geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van het BLUETOOTH-apparaat en voer de
procedure voor het koppelen opnieuw uit.

Wanneer de netwerkinstellingen van het BLUETOOTH-apparaat worden gereset, is het mogelijk dat de luidspreker
geen BLUETOOTH-verbinding meer tot stand kan brengen met het BLUETOOTH-apparaat. Voer de procedure voor
het koppelen opnieuw uit.

Werk de software op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken bij.

Wanneer de naam van de luidspreker niet wordt getoond op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding
tot stand wilt brengen, kunt u het volgende proberen:

Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit, schakel de functie vervolgens weer in en
zoek dan opnieuw naar de naam van de luidspreker.

Verwijder de koppelingsinformatie van het BLUETOOTH-apparaat, schakel het BLUETOOTH-apparaat uit en dan
weer in en zoek dan opnieuw naar de naam van de luidspreker.

Als [ ] verschijnt naast de naam van de luidspreker op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot
stand wilt brengen, moet u het BLUETOOTH-apparaat uitschakelen en dan weer inschakelen en dan opnieuw naar
de luidspreker zoeken.

Als de naam van de luidspreker twee keer verschijnt op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot
stand wilt brengen, moet u op [ ] tikken om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Koppelen met een computer (Windows)
Koppelen met een computer (Mac)

Koppelen met een tv
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