
Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Det følgende er en forklaring på hvordan du bruker høyttaleren. Velg et tema fra listen under.

Komme i gang

Deler og kontroller

Deler og kontroller

Om indikatorene

Sette opp høyttaleren

Koble høyttaleren til et strømuttak

Justere lyden til den er best mulig der høyttaleren er plassert (lydkalibrering)

Lytte til musikk via tilkobling til et Wi-Fi-nettverk

Spille av musikk fra Amazon Music

Forutsetning 1: Installere "Sony | Music Center" og koble til et Wi-Fi-nettverk

Forutsetning 2: Utføre grunnleggende innstillinger for Alexa med "Sony | Music Center"

Spille av musikk fra Amazon Music-appen
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Spille av musikk ved å snakke til en enhet som har Alexa integrert

Spille av musikk fra TIDAL

Installere "Google Home" og koble til et Wi-Fi-nettverk

Spille av musikk fra TIDAL-appen

Spille av musikk fra andre strømmetjenester

Installere "Google Home" og koble til et Wi-Fi-nettverk

Spille av musikk med apper som er kompatible med andre strømmetjenester

Lytte til musikk med Spotify

Lytte til musikk via en BLUETOOTH®-tilkobling

Pare og koble til BLUETOOTH-enheter

Pare med en datamaskin (Windows)

Pare med en datamaskin (Mac)

Lytte til musikk med den tilkoblede BLUETOOTH-enheten

Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Lytte til lyd fra en Sony-TV via BLUETOOTH-tilkobling

Pare med en TV

Lytte til lyd fra en paret TV

Lytte til musikk via en lydkabeltilkobling

Lytte til lyd fra en enhet som er tilkoblet med lydkabel

Utføre lydinnstillinger

Endre lydeffektene

Justere lyden til den er best mulig der høyttaleren er plassert (lydkalibrering)

Bruke nyttige funksjoner

Spille av 360 Reality Audio-prøvemusikken

Slå av/på systemlyden

Bruke automatisk standby-funksjonen

Bruke funksjonen for BLUETOOTH/nettverk i standby

Kontrollere Wi-Fi-nettverkets signalstyrke
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Slå av Wi-Fi- og BLUETOOTH-signalene fra høyttaleren

Velge lydkvaliteten for strømming av lyd med BLUETOOTH (kodek)

Gjenopprette høyttalerens standardinnstillinger (initialisering)

Bruke "Sony | Music Center"

Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

Installere "Sony | Music Center"

Informasjon

Om taleveiledningen

Forholdsregler 

Merknader om den fuktighetsresistente funksjonen

Kopibeskyttelser og varemerker

Merknader om programvare

Om programvareoppdateringer og sjekk av versjon

Om-notater og merknader om programvare

Feilsøking

Når du har et problem:

Strømforsyning

Kan ikke slå på høyttaleren

Strømmen slår seg plutselig av

Strømindikatoren (rød) blinker

Lyd

BLUETOOTH-forbindelse fungerer, men det kommer ikke lyd fra høyttaleren, eller lyden blir avbrutt

Det kommer ikke lyd fra høyttaleren

Statisk, støy eller lydavbrudd

Nettverkstilkobling

Kan ikke koble til et nettverk via en Wi-Fi®-tilkobling

Avspillingen blir avbrutt

BLUETOOTH

Kan ikke pare høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Deler og kontroller

Beslektet emne
Om indikatorene

(strøm)-knapp/indikator1.

(AUDIO IN)-knapp/indikator2.

(musikktjeneste)-knapp/indikator3.

(BLUETOOTH)-knapp/indikator4.

 (Sound Mode (lydmodus))-knapp/indikator5.

(spill av / pause)-knapp6.

(volum -)- / (volum +)-knapp7.

LINK-indikator8.

AUDIO IN-kontakt9.

AC IN-kontakt10.
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Om indikatorene

(strøm)-indikator

(musikktjeneste)-indikator

(AUDIO IN)-indikator

BLUETOOTH-indikator

 (Sound Mode (lydmodus))-indikator

Lyser opp
(grønn)

Høyttaleren slås på.

Blinker (grønn) Høyttaleren er i ferd med å slå seg på eller gå inn i modus for BLUETOOTH/nettverk i standby.

Blinker raskt
(grønn)

Høyttaleren oppdaterer programvaren.
Mens høyttaleren laster ned programvareoppdateringer, blinker i tillegg til denne indikatoren også
LINK-indikatoren (gul).

Lyser opp (gul) Høyttaleren er i modus for BLUETOOTH/nettverk i standby.

Slår seg av Høyttaleren slås av.

Blinker (rød)
Høyttaleren har oppdaget en feil og gått inn i beskyttelsesmodus. Du finner mer informasjon i
Strømindikatoren (rød) blinker.

Lyser opp (hvit) Wi-Fi-nettverksinngang er valgt.

Lyser opp (grønn)

Høyttaleren er tilkoblet en musikktjeneste og mottar signaler via et Wi-Fi-nettverk.

Mens høyttaleren er knyttet til en enhet som har Alexa integrert, kommer lyden fra Alexa.

Lyser opp (hvit) Lydinngang er valgt.

Lyser opp (blå) Høyttaleren er koblet til en lydenhet via en BLUETOOTH-tilkobling.

Blinker (blå) BLUETOOTH-inngang er valgt.

Blinker raskt (blå) Høyttaleren er i BLUETOOTH-paremodus.

Lyser opp (turkis) Det spilles av 360 Reality Audio-musikk.

Lyser opp (hvit) Immersive Audio Enhancement er slått på.
Se Endre lydeffektene hvis du vil ha mer informasjon om Immersive Audio Enhancement.
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LINK-indikator

Beslektet emne
Deler og kontroller

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Blinker langsomt
(turkis)

Lydkalibrering pågår, og det spilles av 360 Reality Audio-musikk.

Blinker langsomt (hvit) Lydkalibrering pågår, og det spilles av en annen type musikk enn 360 Reality Audio-musikk.

Slår seg av Immersive Audio Enhancement er slått av.

Lyser opp (gul) Wi-Fi-nettverksoppsettet er fullført, og høyttaleren er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.

Blinker (gul) Høyttaleren laster ned programvareoppdateringer.
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Sette opp høyttaleren

Følg følgende prosedyre for å sette opp høyttaleren.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Plasser høyttaleren der du skal bruke den.1
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Koble høyttaleren til et strømuttak

For å slå av høyttaleren
Når funksjonen for BLUETOOTH/nettverk i standby er slått av (standardinnstilling):
Trykk på  (strøm)-knappen.

(strøm)-indikatoren slår seg av.

Når funksjonen for BLUETOOTH/nettverk i standby er slått på:
Trykk på  (strøm)-knappen.

(strøm)-indikatoren (gul) lyser opp.

Beslektet emne
Justere lyden til den er best mulig der høyttaleren er plassert (lydkalibrering)

Bruke funksjonen for BLUETOOTH/nettverk i standby

Koble høyttaleren til et strømuttak.1

Koble strømledningen til AC IN-kontakten bak på høyttaleren.1.
Sett strømledningen i en stikkontakt.2.

Trykk på (strøm)-knappen for å slå på høyttaleren.

(strøm)-indikatoren (grønn) lyser opp.

2
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Justere lyden til den er best mulig der høyttaleren er plassert (lydkalibrering)

Med lydkalibrering kan høyttaleren justere lyden slik at den er best mulig egnet til musikkavspilling der den er plassert.
Når du slår på høyttaleren og spiller av musikk, vil lyden automatisk justeres slik at den blir best mulig egnet til rommet
der høyttaleren er plassert.
Under lydkalibreringen vil (Sound Mode (lydmodus))-indikatoren (hvit) blinke langsomt. Indikatoren blinker langsomt i
turkis mens det spilles av 360 Reality Audio-musikk.

Hint

Lydkalibreringens effekt kan variere avhengig av omgivelsene og musikken som spilles av.

Beslektet emne
Sette opp høyttaleren

Koble høyttaleren til et strømuttak

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

12



Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Forutsetning 1: Installere "Sony | Music Center" og koble til et Wi-Fi-nettverk

Bruk "Sony | Music Center" til å koble høyttaleren til et Wi-Fi-nettverk.

Merknad
Hvis du ønsker detaljer om Wi-Fi-ruterens innstillinger, kan du se i bruksanvisningen som fulgte med Wi-Fi-ruteren.

Last ned og installer "Sony | Music Center" på smarttelefonen/iPhonen din.

Du finner mer informasjon i Installere "Sony | Music Center".

1

Plasser høyttaleren så nær en Wi-Fi-ruter som mulig.2

Opprett en trådløs tilkobling fra smarttelefonen/iPhonen til Wi-Fi-ruteren.1.
Skriv ned SSID-en og passordet (krypteringsnøkkelen) til den tilkoblede Wi-Fi-ruteren.
Noen Wi-Fi-rutere har flere SSID-er.
Skriv ned SSID-en du brukte til å opprette den trådløse tilkoblingen fra smarttelefonen/iPhonen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Wi-Fi-ruteren.

2.

Du må slå på BLUETOOTH-funksjonen på smarttelefonen/iPhonen på forhånd.3.

Åpne [Music Center] på smarttelefonen/iPhonen din for å starte applikasjonen.3

Velg høyttalerens navn på "Sony | Music Center"-skjermen.4

Følg anvisningene på skjermen i "Sony | Music Center" for å koble høyttaleren til det samme Wi-Fi-
nettverket som smarttelefonen/iPhonen.

5
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Forutsetning 2: Utføre grunnleggende innstillinger for Alexa med "Sony | Music
Center"

Med "Sony | Music Center" kan du spille av musikk fra Amazon Music eller koble høyttaleren til en enhet som har
Amazon Alexa integrert.

Merknad
Amazon Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land/regioner.

Før du bruker "Sony | Music Center", må du forsikre deg om at det er opprettet tilkobling til et Wi-Fi-nettverk.

Beslektet emne
Forutsetning 1: Installere "Sony | Music Center" og koble til et Wi-Fi-nettverk
Installere "Sony | Music Center"

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Åpne [Music Center] på smarttelefonen/iPhonen din for å starte applikasjonen.1

På skjermen velger du høyttalerens navn og deretter [Settings (Innstillinger)] – [Amazon Alexa] – [Initial
Setup (Førstegangsoppsett)].

2

Følg anvisningene på skjermen for å stille inn betjening av høyttaleren med Alexa.3
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Spille av musikk fra Amazon Music-appen

Du kan spille av musikk fra Amazon Music hvis Amazon Music-appen er installert på smarttelefonen/iPhonen din.
Du kan også spille av 360 Reality Audio-kompatibel musikk på Amazon Music-appen.
For å spille av 360 Reality Audio-kompatibel musikk må du abonnere på Amazon Music Unlimited.

Merknad
Ekstra registreringer og betaling av kommunikasjonsavgifter kan være påkrevd for å laste ned appen og bruke nettverkstjenester.

Merknad

Med "Sony | Music Center" kan du sjekke hvilke strømmetjenester som har 360 Reality Audio-kompatibel musikk. I "Sony | Music
Center" velger du høyttaleren og så [Settings (Innstillinger)] – [About 360 Reality Audio (Om 360 Reality Audio)] – [Next (Neste)].

Appens spesifikasjoner og design kan bli endret uten varsel.

Last ned og installer Amazon Music-appen på smarttelefonen/iPhonen din.1

Åpne Amazon Music-appen og velg musikken du ønsker å lytte til.

Musikkspor som er kompatible med 360 Reality Audio, er merket med [360]-ikonet.

2

Trykk på (Cast).3

Velg at musikk skal spilles av fra høyttaleren.

Trykk på talerens navn, som er indikert med Alexa Cast ( )-ikonet eller Cast ( )-ikonet.
Hvis du spesifiserte "Wireless Speaker" som høyttalerens navn under oppsettet av Alexa, vil [Wireless Speaker]
vises på enhetslisten.

4
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Beslektet emne
Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Spille av musikk ved å snakke til en enhet som har Alexa integrert

Ved å snakke til en enhet som har Alexa integrert, kan du strømme musikk til høyttaleren fra en strømmetjeneste som
har støtte for Alexa.

Merknad
Amazon Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land/regioner.

For å bruke talekommandoer må du ha en enhet som har Amazon Alexa integrert (medfølger ikke), slik som Amazon Echo.
Hvis du bruker en enhet som har Alexa integrert, sammen med høyttaleren, kan du bruke talekommandoer til å spille av, hoppe til
begynnelsen av neste/pågående sang, og justere volumet.

Ikke alle funksjonene til Amazon Alexa er tilgjengelige på høyttaleren.

Beslektet emne
Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Snakk med enheten som har Alexa integrert, for å spille av musikk.

Detaljer om talekommandoer for enheter som har Alexa integrert, finner du i "Sony | Music Center".

1
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Installere "Google Home" og koble til et Wi-Fi-nettverk

Installer "Google Home" på smarttelefonen/iPhonen, og koble høyttaleren til et Wi-Fi-nettverk.

Merknad

For å bruke "Google Home" må du opprette en Google-konto og logge på kontoen på forhånd.

Ekstra registreringer og betaling av kommunikasjonsavgifter kan være påkrevd for å laste ned appen og bruke nettverkstjenester.

Åpne Google Play eller App Store fra smarttelefonen/iPhonen.1

Installer "Google Home" på smarttelefonen/iPhonen.2

Plasser høyttaleren så nær en Wi-Fi-ruter som mulig.3

Opprett en trådløs tilkobling fra smarttelefonen/iPhonen til Wi-Fi-ruteren.1.
Skriv ned SSID-en og passordet (krypteringsnøkkelen) til den tilkoblede Wi-Fi-ruteren.
Noen Wi-Fi-rutere har flere SSID-er.
Skriv ned SSID-en du brukte til å opprette den trådløse tilkoblingen fra smarttelefonen/iPhonen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Wi-Fi-ruteren.

2.

Du må slå på BLUETOOTH-funksjonen på smarttelefonen/iPhonen på forhånd.3.

Åpne "Google Home", og følg anvisningene på skjermen i for å koble høyttaleren til det samme Wi-Fi-
nettverket som smarttelefonen/iPhonen.

4
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Merknad
Hvis du ønsker detaljer om Wi-Fi-ruterens innstillinger, kan du se i bruksanvisningen som fulgte med Wi-Fi-ruteren.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Følg anvisningene på skjermen for å utføre grunnleggende innstillinger for høyttaleren.

Avhengig av tjenesten din kan det være du må opprette en konto på forhånd.

5
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Spille av musikk fra TIDAL-appen

Du kan spille av musikk fra TIDAL hvis TIDAL-appen er installert på smarttelefonen/iPhonen din.
Du kan også spille av 360 Reality Audio-kompatibel musikk på TIDAL-appen.
For å spille av 360 Reality Audio-kompatibel musikk må du abonnere på TIDAL HiFi-planen.

Merknad
Det er ikke sikkert TIDAL er tilgjengelig på alle språk og i alle land/regioner.

Ekstra registreringer og betaling av kommunikasjonsavgifter kan være påkrevd for å laste ned appen og bruke nettverkstjenester.

Merknad
Med "Sony | Music Center" kan du sjekke hvilke strømmetjenester som har 360 Reality Audio-kompatibel musikk. I "Sony | Music
Center" velger du høyttaleren og så [Settings (Innstillinger)] – [About 360 Reality Audio (Om 360 Reality Audio)] – [Next (Neste)].

Appens spesifikasjoner og design kan bli endret uten varsel.

Beslektet emne
Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Last ned og installer TIDAL-appen på smarttelefonen/iPhonen din.1

Åpne TIDAL-appen og velg musikken du ønsker å lytte til.2

Trykk på (Cast).3

Velg at musikk skal spilles av fra høyttaleren.

Trykk på høyttalerens navn ([SRS-RA3000] eller enhetsnavnet du spesifiserte under oppsettet av "Google Home").
Når du velger enten 2-kanals lyd eller 360 Reality Audio-kompatibel musikk, dukker [360RAcast] opp.

4
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Installere "Google Home" og koble til et Wi-Fi-nettverk

Installer "Google Home" på smarttelefonen/iPhonen, og koble høyttaleren til et Wi-Fi-nettverk.

Merknad

For å bruke "Google Home" må du opprette en Google-konto og logge på kontoen på forhånd.

Ekstra registreringer og betaling av kommunikasjonsavgifter kan være påkrevd for å laste ned appen og bruke nettverkstjenester.

Åpne Google Play eller App Store fra smarttelefonen/iPhonen.1

Installer "Google Home" på smarttelefonen/iPhonen.2

Plasser høyttaleren så nær en Wi-Fi-ruter som mulig.3

Opprett en trådløs tilkobling fra smarttelefonen/iPhonen til Wi-Fi-ruteren.1.
Skriv ned SSID-en og passordet (krypteringsnøkkelen) til den tilkoblede Wi-Fi-ruteren.
Noen Wi-Fi-rutere har flere SSID-er.
Skriv ned SSID-en du brukte til å opprette den trådløse tilkoblingen fra smarttelefonen/iPhonen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Wi-Fi-ruteren.

2.

Du må slå på BLUETOOTH-funksjonen på smarttelefonen/iPhonen på forhånd.3.

Åpne "Google Home", og følg anvisningene på skjermen i for å koble høyttaleren til det samme Wi-Fi-
nettverket som smarttelefonen/iPhonen.

4
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Merknad
Hvis du ønsker detaljer om Wi-Fi-ruterens innstillinger, kan du se i bruksanvisningen som fulgte med Wi-Fi-ruteren.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Følg anvisningene på skjermen for å utføre grunnleggende innstillinger for høyttaleren.

Avhengig av tjenesten din kan det være du må opprette en konto på forhånd.

5
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Spille av musikk med apper som er kompatible med andre strømmetjenester

Du kan spille 2-kanals lyd eller 360 Reality Audio-kompatibel musikk hvis smarttelefonen/iPhonen din har installert en
app som er kompatibel med en strømmetjeneste.
Avhengig av strømmetjenesten kan det være du må ha et spesielt abonnement for å spille av 360 Reality Audio-
kompatibel musikk.

Merknad
Ekstra registreringer og betaling av kommunikasjonsavgifter kan være påkrevd for å laste ned appen og bruke nettverkstjenester.

Merknad

Med "Sony | Music Center" kan du sjekke hvilke strømmetjenester som har 360 Reality Audio-kompatibel musikk. I "Sony | Music
Center" velger du høyttaleren og så [Settings (Innstillinger)] – [About 360 Reality Audio (Om 360 Reality Audio)] – [Next (Neste)].

Appens spesifikasjoner og design kan bli endret uten varsel.

Beslektet emne
Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Last ned og installer en app som er kompatibel med din foretrukne strømmetjeneste, på
smarttelefonen/iPhonen.

1

Åpne appen du lastet ned i trinn , og velg musikken du ønsker å lytte til.2

Trykk på strømmeikonet.

Strømmeikonet har ulikt utseende fra app til app.

3

Velg at musikk skal spilles av fra høyttaleren.

Trykk på høyttalerens navn ([SRS-RA3000] eller enhetsnavnet du spesifiserte under oppsettet av "Google Home").

4
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Lytte til musikk med Spotify

Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som en fjernkontroll for Spotify. 
Gå til https://www.spotify.com/connect/ for å lære hvordan.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Pare og koble til BLUETOOTH-enheter

Når du skal pare med to eller flere BLUETOOTH-enheter, utfører du følgende prosedyre for hver enhet.
Før du betjener høyttaleren, må du gjøre følgende:

Plasser BLUETOOTH-enheten mindre enn 1 meter fra høyttaleren.

Koble høyttaleren til en stikkontakt med strømledningen (medfølger).

For å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren skrur du ned volumet på BLUETOOTH-enheten som du kobler til
høyttaleren, eller så stanser du avspillingen på enheten.
Avhengig av den parede BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert volumet på BLUETOOTH-enheten er synkronisert
med høyttalerens volum når du begynner å spille musikk etter at en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet.

Finn frem brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten, for referanse.

Trykk og hold inne høyttalerens BLUETOOTH-knapp i mer enn 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatoren (blå) blinker raskt, og høyttaleren går inn i paremodus.

Hint
Hvis BLUETOOTH-indikatoren ikke blinker, kan det være at høyttaleren allerede er koblet til BLUETOOTH-enheten. Hvis
det er tilfellet, utfører du paringen en gang til når du har slått av høyttaleren.

1

Utfør pareprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å registrere høyttaleren.

Når en liste over registrerte enheter vises på displayet på BLUETOOTH-enheten, velger du høyttalerens navn
([SRS-RA3000] eller det du oppga under oppsettet av Wi-Fi-nettverket).
Hvis BLUETOOTH-enheten ber deg om å skrive inn en passnøkkel*, skriver du inn "0000".

2

En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".*

Følg instruksjonene på BLUETOOTH-enheten for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, vil høyttaleren pipe, og BLUETOOTH-indikatoren begynner å lyse i
stedet for å blinke.

3
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Hint
Du finner mer informasjon om betjening av en BLUETOOTH-enhet i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Merknad
Hvis høyttaleren går ut av BLUETOOTH-paremodus før du fullfører prosedyren over, og høyttalerens navn ikke vises på
skjermen til BLUETOOTH-enheten, gjentar du prosedyren igjen fra trinn .

Så snart høyttaleren er paret med BLUETOOTH-enheten, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:

Pareinformasjonen slettes på grunn av reparasjoner og lignende.

Høyttalerens pareinformasjon slettes fra BLUETOOTH-enheten.

Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes.

Det er ikke anbefalt å se video med en BLUETOOTH-forbindelse. Det vil oppstå en liten forsinkelse mellom video og lyd.

Denne høyttaleren har ikke støtte for BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile), som muliggjør
håndfrie samtaler med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Beslektet emne
Lytte til musikk med den tilkoblede BLUETOOTH-enheten
Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Pare med en datamaskin (Windows)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst.
Høyttaleren må pares med en enhet for å kunne opprette en BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Utfør de samme
prosedyrene for å pare med andre enheter.

Støttede operativsystemer
Windows 10, Windows 8.1

Gjør følgende før du begynner.

Plasser datamaskinen mindre enn 1 m fra høyttaleren.

Koble høyttaleren til en stikkontakt med strømledningen (medfølger).

Slå ned volumet på datamaskinen og høyttaleren for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren, eller stans
avspillingen.

Slå på datamaskinens høyttaler.
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

Når datamaskinens høyttaler er på:

Klargjør for søk etter høyttaleren på datamaskinen.

For Windows 10
Velg [ (Action Center)] – [Connect] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.

For Windows 8.1
Høyreklikk på [Start] og deretter på [Control Panel].
Når [All Control Panel Items] vises, velger du [Devices and Printers].
Hvis [Control Panel] vises istedenfor [All Control Panel Items], velger du [Large icons] eller [Small icons] fra menyen
[View by] øverst i høyre hjørne av skjermen.

1
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Trykk på (strøm)-knappen for å slå på høyttaleren.

(strøm)-indikatoren (grønn) lyser opp.

2

Trykk og hold inne høyttalerens BLUETOOTH-knapp i mer enn 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatoren (blå) blinker raskt, og høyttaleren går inn i paremodus.

Hint
Hvis BLUETOOTH-indikatoren ikke blinker, kan det være at høyttaleren allerede er koblet til BLUETOOTH-enheten. Hvis
det er tilfellet, utfører du paringen en gang til når du har slått av høyttaleren.

3

Søk etter høyttaleren på datamaskinen.

For Windows 10

4

Velg [Connect] i Action Center nederst i høyre hjørne av skjermen.1.
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For Windows 8.1

Velg høyttalerens navn ([SRS-RA3000] eller det du oppga under oppsettet av Wi-Fi-nettverket).

Hvis høyttalerens navn ikke vises på skjermen, gjentar du prosedyren fra trinn .
Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] vises på skjermen. Fortsett
til trinn .

2.

Klikk på [Add a device].1.

Velg høyttalerens navn ([SRS-RA3000] eller det du oppga under oppsettet av Wi-Fi-nettverket), og klikk deretter
på [Next].

2.
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Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel*, skriver du "0000".
Hvis høyttalerens navn ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn .

En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".*

Når skjermen for driverinstallasjon vises, klikker du på [Close].
Datamaskinen begynner å installere driveren.

Merket " " vil vises nederst til venstre på høyttalerikonet under installasjon. Når merket " ", forsvinner,
betyr det at driverinstallasjonen er fullført. Fortsett til trinn .

3.

Registrer høyttaleren til datamaskinen.

For Windows 10
Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] vises på skjermen. Fortsett til
trinn .

For Windows 8.1

5

Høyreklikk på høyttalerens navn ([SRS-RA3000] eller det du oppga under oppsettet av Wi-Fi-nettverket) i
[Devices], og velg deretter [Sound settings] fra menyen som vises.

1.
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Bekreft høyttalerens navn på [Sound]-skjermen.

Hvis det er et avkrysningsmerke (grønn) på høyttalerikonet, fortsetter du til trinn .

Hvis det ikke er et avkrysningsmerke (grønn) på høyttalerikonet, fortsetter du til trinn –3.

Hvis høyttalerens navn ([SRS-RA3000] eller det du oppga under oppsettet av Wi-Fi-nettverket) ikke vises,
høyreklikker du på [Sound]-skjermen og velger [Show Disabled Devices] fra menyen som vises. Fortsett til
trinn –3.

2.

Høyreklikk på høyttalerens navn, og velg [Connect] fra menyen som vises.3.
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Når høyttaleren en tilkoblet, vises et avkrysningsmerke på høyttalerikonet på [Sound]-skjermen. Fortsett til trinn 
.

Hvis du ikke kan klikke på [Connect] for høyttaleren, velger du [Disable] for [Default Device] som har et
avkrysningsmerke (grønn).

Bekreft at BLUETOOTH-tilkoblingen er fullført.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, vil høyttaleren pipe, og BLUETOOTH-indikatoren begynner å lyse i
stedet for å blinke.

6
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Hint
Prosedyren som er forklart over, er bare en veiledning. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med
datamaskinen. Det er imidlertid ingen garanti for at det fungerer med alle datamaskiner. Drift med en hjemmebygd datamaskin er
ikke dekket av garantien.

Merknad
Hvis høyttaleren går ut av BLUETOOTH-paremodus før du fullfører prosedyren over, og høyttalerens navn ikke vises på
skjermen til BLUETOOTH-enheten, gjentar du prosedyren igjen fra trinn .

Så snart høyttaleren er paret med datamaskin, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:

Pareinformasjonen slettes på grunn av reparasjoner og lignende.

Høyttalerens pareinformasjon slettes fra datamaskin.

Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes.

Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på datamaskinen, mislykkes paringen med
høyttaleren.

Beslektet emne
Lytte til musikk med den tilkoblede BLUETOOTH-enheten

Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Pare med en datamaskin (Mac)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst.
Høyttaleren må pares med en enhet for å kunne opprette en BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Utfør de samme
prosedyrene for å pare med andre enheter.

Støttede operativsystemer
macOS High Sierra (versjon 10.13)

Gjør følgende før du begynner.

Plasser datamaskinen mindre enn 1 m fra høyttaleren.

Koble høyttaleren til en stikkontakt med strømledningen (medfølger).

Slå ned volumet på datamaskinen og høyttaleren for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren, eller stans
avspillingen.

Slå på datamaskinens høyttaler.
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

Når datamaskinens høyttaler er på:

Trykk på (strøm)-knappen for å slå på høyttaleren.

(strøm)-indikatoren (grønn) lyser opp.

1

Trykk og hold inne høyttalerens BLUETOOTH-knapp i mer enn 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatoren (blå) blinker raskt, og høyttaleren går inn i paremodus.

2
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Hint

Hvis BLUETOOTH-indikatoren ikke blinker, kan det være at høyttaleren allerede er koblet til BLUETOOTH-enheten. Hvis
det er tilfellet, utfører du paringen en gang til når du har slått av høyttaleren.

Søk etter høyttaleren på datamaskinen.3

Velg [ (System Preferences)] – [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.1.

Velg høyttalerens navn ([SRS-RA3000] eller det du oppga under oppsettet av Wi-Fi-nettverket) fra Bluetooth-
skjermen, og klikk deretter på [Pair].

2.

Bekreft at BLUETOOTH-tilkoblingen er fullført.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, vil høyttaleren pipe, og BLUETOOTH-indikatoren begynner å lyse i
stedet for å blinke.

4
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Hint
Prosedyren som er forklart over, er bare en veiledning. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med
datamaskinen.

Merknad

Hvis høyttaleren går ut av BLUETOOTH-paremodus før du fullfører prosedyren over, og høyttalerens navn ikke vises på
skjermen til BLUETOOTH-enheten, gjentar du prosedyren igjen fra trinn .

Så snart høyttaleren er paret med datamaskin, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:

Pareinformasjonen slettes på grunn av reparasjoner og lignende.

Høyttalerens pareinformasjon slettes fra datamaskin.

Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes.

Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på datamaskinen, mislykkes paringen med
høyttaleren.

Beslektet emne
Lytte til musikk med den tilkoblede BLUETOOTH-enheten

Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Klikk på høyttalerens ikon øverst i høyre hjørne av skjermen, og velg høyttalerens navn ([SRS-RA3000]
eller det du oppga under oppsettet av Wi-Fi-nettverket) fra [Output Device].

Du kan spille av musikk osv. fra datamaskinen.

5
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Lytte til musikk med den tilkoblede BLUETOOTH-enheten

Du kan lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet og betjene den med høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse
dersom den har støtte for følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Gjør at du trådløst kan lytte til lydinnhold av høy kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Gjør at du kan justere volumet og spille av, sette på pause eller hoppe til begynnelsen av neste/gjeldende lydspor.
Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Du kan også se i brukerveiledningen som fulgte med
BLUETOOTH-enheten.

Merknad
Påse på forhånd at volumet på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren er stilt til et moderat nivå for å unngå plutselig høy lyd fra
høyttaleren.
Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert at høyttalerens volum kan justeres med BLUETOOTH-enheten mens
avspillingen på enheten er stanset eller satt på pause.

Denne høyttaleren har ikke støtte for BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile), som muliggjør
håndfrie samtaler med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Påse at en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet med høyttaleren på BLUETOOTH-enheten.1

Spill av musikk på BLUETOOTH-enheten.2

Juster volumet ved å trykke på (volum -)- / (volum +)-knappen på høyttaleren eller betjene
BLUETOOTH-enheten.

Når du trykker på (volum -)- / (volum +)-knappen på høyttaleren eller justerer volumet på BLUETOOTH-
enheten, vil (strøm)-indikatoren blinke én eller 3 ganger.
Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet du bruker, er det ikke sikkert høyttalerens (strøm)-indikator vil blinke,
selv om du justerer volumet med BLUETOOTH-enheten.

Under avspilling kan du bruke (spill av / pause)-knappen på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

 
Pause

3
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Merknad

Hvis forbindelsen er dårlig, kan det være at BLUETOOTH-enheten reagerer feil på betjeningen på høyttaleren.

Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller angi lydutgangsinnstillingen på den
tilkoblede enheten.

Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er
koblet til høyttaleren.

Det er ikke anbefalt å se video med en BLUETOOTH-forbindelse. Det vil oppstå en liten forsinkelse mellom video og lyd.

Beslektet emne
Pare og koble til BLUETOOTH-enheter

Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Trykk på (spill av / pause)-knappen under avspilling for å sette den på pause. Trykk en gang til for å avbryte
pausen.

 
Hoppe til begynnelsen av neste spor
Trykk raskt på (spill av / pause)-knappen to ganger under avspilling.

 
Hoppe til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor*

Trykk raskt på (spill av / pause)-knappen 3 ganger under avspilling.
Høyttalerens atferd varierer avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet som er i bruk.*
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Når du er ferdig med å spille av musikk med BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende operasjoner for å
avslutte BLUETOOTH-forbindelsen.

Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.

Slå av BLUETOOTH-enheten.

Slå av høyttaleren.

Hint

Når du er ferdig med å spille av musikk, kan det være at BLUETOOTH-forbindelsen avsluttes automatisk avhengig av
BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne
Koble høyttaleren til et strømuttak

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Pare med en TV

Når du bruker en Sony-TV* med BLUETOOTH-funksjonen, kan du lytte til lyden fra TV-en eller enheten som er koblet til
TV-en ved å koble sammen høyttaleren og TV-en trådløst.

: TV
: Blu-ray Disc-spiller, kabelboks, satellittboks osv.
: Høyttaler

For å koble høyttaleren og TV-en sammen trådløst må det utføres paring av høyttaleren og TV-en ved bruk av
BLUETOOTH-funksjonen. Paring er prosessen som kreves for å forhåndsregistrere informasjonen på BLUETOOTH-
enheter som skal tilkobles trådløst.

TV-en må være kompatibel med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) i BLUETOOTH-profilen.*

Slå på TV-en.1

Slå på høyttaleren.2

Trykk og hold inne høyttalerens BLUETOOTH-knapp i mer enn 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatoren (blå) blinker raskt, og høyttaleren går inn i paremodus.

Hint
Hvis BLUETOOTH-indikatoren ikke blinker, kan det være at høyttaleren allerede er koblet til BLUETOOTH-enheten. Hvis
det er tilfellet, utfører du paringen en gang til når du har slått av høyttaleren.

3
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Hint
Når høyttaleren og TV-en pares, slås funksjonen for BLUETOOTH/nettverk i standby automatisk på.

Når BLUETOOTH-forbindelsen kobles fra på TV-ens oppsettskjerm for BLUETOOTH, slås høyttaleren automatisk av og går inn i
modus for BLUETOOTH/nettverk i standby.

Beslektet emne
Lytte til lyd fra en paret TV

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Hvis meldingen om at det forsøkes å opprette en BLUETOOTH-forbindelse, forblir på TV-skjermen, slår du av høyttaleren
og utfører pareprosedyren på høyttaleren en gang til.

Utføre pareprosedyren på TV-en for å søke etter høyttaleren.

Listen over BLUETOOTH-enheter som blir funnet, vises på TV-skjermen.
Metoden for paring av BLUETOOTH-enheten med TV-en finner du i TV-ens bruksanvisning.

4

Fra listen over enheter på TV-skjermen velger du høyttalerens navn ([SRS-RA3000] eller det du oppga
under oppsettet av Wi-Fi-nettverket) for å pare TV-en og høyttaleren.

5

Påse at BLUETOOTH-indikatoren (blå) lyser på høyttaleren.6
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Lytte til lyd fra en paret TV

Du kan slå høyttaleren av/på, justere volumet og dempe lyden med TV-ens fjernkontroll når TV-en er trådløst koblet til
høyttaleren.

Hint
Når TV-en slås av, slås også høyttaleren av, siden den er låst til TV-ens strøm.

Beslektet emne
Pare med en TV
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Slå TV-en på med TV-ens fjernkontroll.

Høyttalerens slås på fordi den er låst til TV-ens strøm, og det vil komme TV-lyd fra høyttaleren.

1

Velg program eller inngang fra enheten med TV-ens fjernkontroll.

Lyden fra bildet på TV-skjermen høres fra høyttaleren.

2

Bruk TV-ens fjernkontroll til å justere høyttalerens volum.

Lyden dempes midlertidig når du trykker på dempeknappen på TV-ens fjernkontroll.

3
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Lytte til lyd fra en enhet som er tilkoblet med lydkabel

Du kan lytte til lyd fra TV-en eller en bærbar lydenhet som er tilkoblet høyttaleren med lydkabel.

Koble en enhet til AUDIO IN-kontakten på høyttaleren med en lydkabel.

: Høyttaler
: Analog inngang
: Analog lydkabel (medfølger ikke)
: TV
: Analog lydutgang
: Smarttelefon, WALKMAN® andre lydenheter osv.

Merknad
Hvis TV-ens hodetelefonkontakt også fungerer som lydutgangskontakt, må du sjekke TV-ens lydutgangsinnstillinger. Du
finner mer informasjon i TV-ens bruksanvisning.

1

Trykk på (AUDIO IN)-knappen for å velge lydinngang.

(AUDIO IN)-indikatoren (hvit) lyser opp.

2

Juster volumet.3
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Trykk på (volum -)- / (volum +)-knappen på høyttaleren for å justere volumet.
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Endre lydeffektene

Mens Immersive Audio Enhancement er slått på, kan du oppleve musikk fra vanlig 2-kanals avspilling i et
tredimensjonalt lydfelt.
Som standardinnstilling er Immersive Audio Enhancement slått på.

Hint

Du kan også bruke "Sony | Music Center" til å slå av/på Immersive Audio Enhancement.

Under avspilling av musikk i 360 Reality Audio fungerer ikke Immersive Audio Enhancement.

Beslektet emne
Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Trykk på  (Sound Mode (lydmodus))-knappen.

Når Immersive Audio Enhancement er slått av, slår også  (Sound Mode (lydmodus))-indikatoren seg av.
Når Immersive Audio Enhancement er slått på, vil  (Sound Mode (lydmodus))-indikatoren (hvit) lyse opp.

1
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Justere lyden til den er best mulig der høyttaleren er plassert (lydkalibrering)

Med lydkalibrering kan høyttaleren justere lyden slik at den er best mulig egnet til musikkavspilling der den er plassert.
Når du slår på høyttaleren og spiller av musikk, vil lyden automatisk justeres slik at den blir best mulig egnet til rommet
der høyttaleren er plassert.
Under lydkalibreringen vil (Sound Mode (lydmodus))-indikatoren (hvit) blinke langsomt. Indikatoren blinker langsomt i
turkis mens det spilles av 360 Reality Audio-musikk.

Hint

Lydkalibreringens effekt kan variere avhengig av omgivelsene og musikken som spilles av.

Beslektet emne
Sette opp høyttaleren

Koble høyttaleren til et strømuttak

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Spille av 360 Reality Audio-prøvemusikken

Høyttaleren blir i stand til å spille av 360 Reality Audio-musikk.
360 Reality Audio skaper en medrivende musikkopplevelse som får deg til å tro at du er på konsert. Dette lar deg nyte
en fullstendig 360-graders lydopplevelse.
Du finner mer informasjon på https://www.sony.net/360RA/.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Trykk og hold inne (spill av / pause)-knappen i mer enn 2 sekunder.

360 Reality Audio-prøvemusikken spilles av.

1
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Slå av/på systemlyden

Du kan slå av/på systemlyden du hører når du trykker på en av knappene på høyttaleren.
Trykk og hold inne  (Sound Mode (lydmodus))-knappen og (spill av / pause)-knappen i 4 sekunder for å slå
av/på systemlyden.

Hint

Du kan også bruke "Sony | Music Center" til å slå av/på systemlyden.

Beslektet emne
Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Bruke automatisk standby-funksjonen

Når automatisk standby-funksjonen er slått på, vil høyttaleren automatisk slå seg av etter 15 minutter hvis den ikke
betjenes eller det ikke spilles av musikk.
Automatisk standby-funksjonen er i utgangspunktet på.

Hint
Du kan også bruke "Sony | Music Center" til å slå av/på automatisk standby-funksjonen.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Trykk og hold inne  (Sound Mode (lydmodus))-knappen og (AUDIO IN)-knappen i mer enn 4
sekunder.

Når automatisk standby-funksjonen er slått av, blinker  (strøm)-indikatoren (grønn) 3 ganger.
Når automatisk standby-funksjonen er slått på, blinker  (strøm)-indikatoren (grønn) to ganger.

1
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Bruke funksjonen for BLUETOOTH/nettverk i standby

Hvis funksjonen for BLUETOOTH/nettverk i standby er på, vil høyttaleren slå seg på når en BLUETOOTH-enhet eller
nettverksenhet betjenes. Oppstartstiden blir kortere, og høyttaleren blir operativ raskere enn ved normal oppstart.

Slå av funksjonen for BLUETOOTH/nettverk i standby
Trykk og hold inne (strøm)-knappen og BLUETOOTH-knappen samtidig i mer enn 4 sekunder.

Hint
Når høyttalerens funksjon for BLUETOOTH/nettverk i standby er slått på, vil (strøm)-indikatoren (gul) fortsette å lyse mens
høyttaleren er slått av.

Du kan også bruke "Sony | Music Center" til å slå av/på funksjonen for BLUETOOTH/nettverk i standby.

Beslektet emne
Om indikatorene

Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Slå på høyttaleren.

(strøm)-indikatoren (grønn) lyser opp.

1

Trykk og hold inne (strøm)-knappen og BLUETOOTH-knappen samtidig i mer enn 4 sekunder.

Når funksjonen for BLUETOOTH/nettverk i standby er slått på, vil (strøm)-indikatoren (gul) lyse opp, og
høyttaleren slås automatisk av.

Hvis du betjener en nettverksenhet eller BLUETOOTH-enhet for å koble til høyttaleren, slår høyttaleren seg
automatisk på, og tilkoblingen begynner.

2
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Kontrollere Wi-Fi-nettverkets signalstyrke

Høyttalerens indikator viser signalstyrken (følsomheten på mottaket) med lysstatusen når høyttaleren er koblet til et Wi-
Fi-nettverk og slått på.

Slik får du sterkere signal
Prøv følgende:

Endre orienteringen/plasseringen.

Når høyttaleren kobler seg til et Wi-Fi-nettverk (LINK-indikatoren (gul) lyser opp), slår du på høyttaleren og
trykker og holder inne (AUDIO IN)-knappen og (volum -)-knappen samtidig i mer enn 4 sekunder.

Indikatorene ( (AUDIO IN), (musikktjeneste), BLUETOOTH, (Sound Mode (lydmodus))) på høyttaleren
lyser opp.
Signalstyrken indikeres av antallet indikatorer som lyser.
Indikasjonen på signalstyrken avbrytes hvis det trykkes på en av knappene.

Hvis ingen indikatorer lyser, er signalstyrken på sitt svakeste. Hvis fire indikatorer lyser, er signalstyrken på sitt
sterkeste.

1
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Slå av andre trådløse enheter.

Trykk deretter på en hvilken som helst knapp for å avbryte indikasjonen for Wi-Fi-signalstyrke, og gjenta prosedyrene fra
trinn .

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Slå av Wi-Fi- og BLUETOOTH-signalene fra høyttaleren

Hvis du bruker høyttaleren utendørs, må du slå av Wi-Fi- og BLUETOOTH-funksjonene.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Med høyttaleren slått på trykker og holder du inne (musikktjeneste)-knappen og (volum +)-knappen
samtidig i mer enn 4 sekunder.

Hver gang du trykker og holder inne (musikktjeneste)-knappen og (volum +)-knappen, slås Wi-Fi og
BLUETOOTH av og på.
Hvis funksjonene er slått på, blinker BLUETOOTH-indikatoren (blå) og (musikktjeneste)-indikatoren (hvit)
langsomt to ganger.
Hvis funksjonene er slått på, blinker BLUETOOTH-indikatoren (blå) og (musikktjeneste)-indikatoren (hvit) raskt
10 ganger.

1
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Velge lydkvaliteten for strømming av lyd med BLUETOOTH (kodek)

Modusene "Prioritering av lydkvalitet" og "Prioritering av stabil forbindelse" er tilgjengelige som alternativer for å velge
avspillingskvalitet ved strømming av lyd med BLUETOOTH. Med "Prioritering av lydkvalitet" kan du spille av ikke bare
med SBC, men også AAC, slik at du kan nyte kvalitetslyd via BLUETOOTH. "Prioritering av stabil forbindelse" gir deg en
mer stabil strømming av lyd med BLUETOOTH. "Prioritering av lydkvalitet" er standardinnstillingen.
Lydkvaliteten kan endres mens høyttaleren er i modus for BLUETOOTH/nettverk i standby.

Avspillingskvalitet
Prioritering av lydkvalitet (standardinnstilling): Optimal kodek velges automatisk fra AAC og SBC.

Prioritering av stabil forbindelse: SBC er valgt.

Merknad

Kommunikasjonen kan bli ustabil i "Prioritering av lydkvalitet"-modus. Dette kommer an på innstillingene på BLUETOOTH-
enheten og omgivende forhold.

Når innstillingen for avspillingskvalitet endres med "Sony | Music Center" mens høyttaleren er på, blir BLUETOOTH-forbindelsen
avsluttet. I dette tilfellet kobler du til BLUETOOTH-enheten igjen manuelt. Avspillingskvaliteten endres når tilkoblingen er utført.

Det kan også være du må justere innstillingene til den tilkoblede enheten for å endre innstillingen for avspillingskvalitet, slik som
SBC og AAC. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.

Hint
Du kan endre avspillingskvaliteten ved bruk av "Sony | Music Center". For å endre den velger du [Settings (Innstillinger)] – [Other
Settings (Andre innstillinger)] – [Bluetooth Codec (Bluetooth-kodek)]. "Prioritering av lydkvalitet" vises som [Auto], mens

Påse at høyttaleren er slått på, og sett deretter høyttaleren i modus for BLUETOOTH/nettverk i standby.

Du finner mer informasjon i Bruke funksjonen for BLUETOOTH/nettverk i standby.

1

Trykk og hold inne  (Sound Mode (lydmodus))-knappen og BLUETOOTH-knappen samtidig i mer enn 4
sekunder.

Når innstillingen endres til "Prioritering av lydkvalitet"-modus, blinker BLUETOOTH-indikatoren (blå) 3 ganger.
Når innstillingen endres til "Prioritering av stabil forbindelse"-modus, blinker BLUETOOTH-indikatoren (blå) to
ganger.

Avspillingskvaliteten endres, og høyttaleren slår seg på.

2
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"Prioritering av stabil forbindelse" vises som [SBC] når det stilles inn med "Sony | Music Center".

Beslektet emne
Bruke funksjonen for BLUETOOTH/nettverk i standby
Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Gjenopprette høyttalerens standardinnstillinger (initialisering)

Med høyttaleren slått på trykker og holder du inne (spill av / pause)-knappen og (volum -)-knappen samtidig i
mer enn 4 sekunder. Når høyttaleren mottar instruksjoner, lyser indikatorene for BLUETOOTH, (musikktjeneste) og 

 (AUDIO IN) opp samtidig. Etter en stund slukker de tre indikatorene for å vise at initialiseringen er utført, og så
starter høyttaleren på nytt.
Når høyttaleren initialiseres, slettes paringsinformasjon og nettverksinnstillingene for alle BLUETOOTH-enheter, og alle
høyttalerinnstillingene tilbakestilles til verdiene de hadde i utgangspunktet.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app for å kontrollere Sony-lydenheter som er kompatible med "Sony | Music Center" ved
hjelp av en smarttelefon/iPhone.
Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:
https://www.sony.net/smcqa/

Operasjoner som kan utføres på høyttaleren med "Sony | Music Center"

Sjekke hvilke tjenester som støttes av 360 Reality Audio

Koble til enheter som har Amazon Alexa intergrert

Endre lydinnstillinger og justere equalizeren

Slå av/på Immersive Audio Enhancement

Slå av/på systemlyden

Justere volumet

Merknad

Hva som kan betjenes med "Sony | Music Center", varierer avhengig av hvilken enhet som er tilkoblet.

Vær klar over at "Sony | Music Center" og "Music Center for PC" er ulike apper.

Appens spesifikasjoner og design kan bli endret uten varsel.

Beslektet emne
Installere "Sony | Music Center"

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Installere "Sony | Music Center"

Installer "Sony | Music Center" på smarttelefonen, iPhone osv. fra Google Play eller App Store.

Merknad
Sørg for at du har den nyeste versjonen av "Sony | Music Center".
Hvis du ikke kan koble høyttaleren og en smarttelefon/iPhone sammen via en BLUETOOTH-tilkobling, eller hvis du har problemer
som for eksempel at det ikke kommer lyd, må du avinstallere "Sony | Music Center" og prøve å koble til via BLUETOOTH-
tilkoblingen igjen.
Du finner mer informasjon om "Sony | Music Center" på Google Play og App Store.

Avhengig av kontrakten din kan nedlasting av appen medføre tilkoblingskostnader.

Beslektet emne
Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Last ned "Sony | Music Center" fra Google Play eller App Store, og installer den.1

Når installasjonen er fullført, åpner du "Sony | Music Center".2
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Om taleveiledningen

Avhengig av høyttalerens status vil taleveiledningen være som følger.

BLUETOOTH-funksjon

"Bluetooth pairing" (Bluetooth-paring)

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Forholdsregler 

Om sikkerhet

Hvis fremmedlegemer eller væske kommer inn i produktet, tar du ut stikkontakten og får den trådløse høyttaleren
kontrollert av kvalifisert personell før du bruker den igjen.

Om strømkilder

Før du betjener produktet, må du kontrollere at driftsspenningen er identisk med den lokale strømforsyningen.
Driftsspenningen er oppgitt på navneplaten på undersiden av produktet.

Produktet er ikke frakoblet strømkilden (strømnettet) så lenge den er koblet til stikkontakten i veggen, selv om selve
produktet av slått av.

Hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre tid, må du huske å koble det fra stikkontakten. Når du skal koble fra
strømledningen, må du holde i selve pluggen. Aldri dra i ledningen.

Retningslinjer for plassering

Ikke plasser produktet slik at det står i en helling.

Plasser produktet på et sted der det er tilstrekkelig med ventilasjon. Dette forhindrer varmgang og forlenger
produktets levetid.

Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder, eller på et sted som er utsatt for direkte sollys, mye støv eller
mekanisk støt.

Ting som kan forårsake funksjonsfeil, må ikke plasseres oppå produktet.

Vær forsiktig når du plasserer produktet på overflater som er spesielt behandlet (med voks, olje, pussemiddel osv.),
ettersom det kan føre til flekker eller misfarging av overflaten.

Om betjening

Husk å slå av produktet og trekke ut støpslet før du kobler til annet utstyr.

Om rengjøring

Rengjør produktet med et myk klut som er lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk noen former for slipepute,
skurepulver eller løsemiddel, slik som tynnere, bensin eller alkohol.

Hvis du har spørsmål eller problemer som gjelder produktet, kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Merknader om den fuktighetsresistente funksjonen

Dette produktet er fuktighetsresistent*. Men produktet er ikke vanntett.
Ikke bruk produktet i nærheten av vann, og ikke utsett det for drypping eller sprut.
Ikke bruk produktet i nærheten av et badekar, en vask, et vaskerom, et svømmebasseng osv.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Produktets fuktighetsresistente egenskaper er utregnet basert på våre egne målinger under visse temperatur- og fuktighetsnivåer. (35 °C / 35 %
til 95 %)

*
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Kopibeskyttelser og varemerker

Apple, iPhone, iPod og iPod touch er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er
et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er utformet for å brukes spesielt med Apple-produktene som er
identifisert på merket, og at utvikleren har sertifisert at tilbehøret oppfyller Apples ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig
for bruken av denne enheten, eller enhetens samsvar med offentlige sikkerhetsforskrifter.

BLUETOOTH®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike
merker av Sony Corporation er under lisens.

Wi-Fi® og Wi-Fi Alliance® er registrerte varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi CERTIFIED™ er et varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi CERTIFIED™-logoen er et sertifiseringsmerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Google, Google Home, Android, Google Play, Chromecast built-in og andre tilknyttede merker og logoer er
varemerker som tilhører Google LLC.

Spotify Software er underlagt tredjepartslisenser, som du finner her:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify og Spotify-logoene er varemerker tilhørende Spotify Group.*

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets
tilknyttede selskaper.

Andre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Avhengig av land og region er det ikke sikkert funksjonen er tilgjengelig.*
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Om programvareoppdateringer og sjekk av versjon

Når en ny programvareversjon er tilgjengelig på nett, blir programvaren på høyttaleren din oppdatert slik beskrevet
under. Du trenger ikke gjøre noe for å oppdatere programvaren.

Slik sjekker du versjonen

Du kan sjekke høyttalerens programvareversjon med "Sony | Music Center".
På skjermen i "Sony | Music Center" velger du høyttalerens navn og trykker på [Settings (Innstillinger)] – [System] –
[[SRS-RA3000] Version (Versjon)].

Hint
Du kan også sjekke høyttalerens programvareversjon med "Google Home". Velg høyttalerens navn, åpne innstillingene, og sjekk
programvareversjonen.

Forberedelse for oppdatering

Programvareoppdateringer er mulig når høyttaleren er i en av de følgende tilstandene.

Om automatiske programvareoppdateringer

Automatiske programvareoppdateringer vil bli utført mens du ikke bruker høyttaleren, slik som midt på natten eller når
høyttalerens funksjon for BLUETOOTH/nettverk i standby er slått på.

Merknad

Sjekk (strøm)-indikatoren og LINK-indikatoren for å se programvareoppdateringens status.

Beslektet emne
Om indikatorene

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Høyttaleren er tilkoblet internett via et Wi-Fi-nettverk.1.

Høyttaleren er tilkoblet en stikkontakt med den medfølgende strømledningen.2.
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Om-notater og merknader om programvare

Merknader om lisensen

Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker under en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er
forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren.
Klikk på denne lenken for å lese innholdet i lisensen:
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

Merknad om programvare med GNU GPL / GNU LGPL

Dette produktet inneholder programvare som er underlagt følgende GNU General Public License (heretter omtalt som
"GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter omtalt som "LGPL"). Disse fastslår at kundene har rett til å
anskaffe, modifisere og omfordele kildekoden til programvaren i samsvar med vilkårene i den medfølgende GPL-en eller
LGPL-en. Kildekoden til programvarene på listen over er tilgjengelig på nett.
For å laste ned klikker du på følgende lenke og velger deretter modellnavnet "SRS-RA3000".
URL:http://oss.sony.net/Products/Linux/
Vær klar over at Sony ikke kan svare på spørsmål angående innholdet i kildekoden.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester som tilbys av tredjepart

Tjenester som tilbys av tredjeparter kan endres, utsettes eller avsluttes uten varsel. Sony har ikke noe ansvar i slike
situasjoner.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Når du har et problem:

Gjør følgende før du bestiller reparasjon.

Finn symptomer på problemet i Hjelpeveiledningen, og prøv et av tiltakene i listen.

Koble strømledningen fra stikkontakten, og koble den til igjen.

Initialiser den trådløse høyttaleren.
Alle innstillingene, inkludert voluminnstillingen, tilbakestilles, og paringsinformasjonen slettes.

Besøk hjemmesiden til kundestøtten vår.

Hvis ikke noe av det ovennevnte fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne
Koble høyttaleren til et strømuttak
Gjenopprette høyttalerens standardinnstillinger (initialisering)

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Kan ikke slå på høyttaleren

Kontroller at den medfølgende strømledningen er satt skikkelig i høyttaleren og en stikkontakt.

Beslektet emne
Koble høyttaleren til et strømuttak

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Strømmen slår seg plutselig av

Automatisk standby-funksjonen kan ha blitt iverksatt. Når automatisk standby-funksjonen er slått på, vil høyttaleren
automatisk slå seg av etter 15 minutter hvis lydnivået er lavt. Skru opp volumet på den tilkoblede enheten, eller slå
av automatisk standby-funksjonen.

Beslektet emne
Bruke automatisk standby-funksjonen

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Strømindikatoren (rød) blinker

Hvis høyttalerens (strøm)-indikator (rød) blinker, betyr det at høyttaleren er i beskyttelsesmodus. Koble
strømledningen fra høyttaleren, sett den i på nytt, og slå på høyttaleren.
Hvis situasjonen ikke bedrer seg, selv når du har slått høyttaleren av og på, må du ta kontakt med din nærmeste
Sony-forhandler.

Beslektet emne
Koble høyttaleren til et strømuttak

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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BLUETOOTH-forbindelse fungerer, men det kommer ikke lyd fra høyttaleren, eller
lyden blir avbrutt

Påse at høyttaleren er slått på.  (strøm)-indikatoren (grønn) lyser hvis høyttaleren er på.

Påse at høyttaleren har en BLUETOOTH-tilkobling med BLUETOOTH-enheten.

Par høyttaleren til BLUETOOTH-enheten igjen.

Høyttalerens eller BLUETOOTH-enhetens volum kan være lav. Juster volumet til et moderat nivå.

Hvis en ledning er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt eller til BLUETOOTH-enheten, kobler du den fra.

Slå av BLUETOOTH-enheten, og slå den på igjen.

Beslektet emne
Om indikatorene

Pare og koble til BLUETOOTH-enheter

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Det kommer ikke lyd fra høyttaleren

Kontroller at både høyttaleren og de tilkoblede enhetene er slått på.

Kontroller at volumet på høyttaleren og den tilkoblede enheten ikke er for lavt.

Kontroller at den tilkoblede enheten spiller av musikk.

Hvis enheten er koblet til AUDIO IN-kontakten, sjekker du at begge stereo mini-pluggene til lydkabelen er godt koblet
til høyttaleren og den tilkoblede enheten.

Hold høyttaleren unna metallgjenstander.

Kontroller at riktig inngang er valgt.

Slå av den tilkoblede enheten, og slå den på igjen.

Kontroller at høyttaleren spiller av 360 Reality Audio-prøvemusikken.

Beslektet emne
Spille av 360 Reality Audio-prøvemusikken

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation

72



Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Statisk, støy eller lydavbrudd

Påse at volumet til den tilkoblede enheten ikke er for høyt.

Hvis den tilkoblede enheten har en equalizer-funksjon, må denne slås av.

Hold høyttaleren unna mikrobølgeovner.

Prøv å flytte høyttaleren, som for eksempel endre avstanden mellom høyttaleren og Wi-Fi-ruteren osv.

Flytt høyttaleren og BLUETOOTH-enheten nærmere hverandre. Fjern eventuelle hindringer mellom høyttaleren og
BLUETOOTH-enheten.

En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til høyttaleren via en BLUETOOTH-tilkobling, siden
det kan oppstå støy i sendingene. Disse enhetene kan ikke brukes med høyttaleren via en BLUETOOTH-tilkobling.

Plasser høyttaleren lenger unna TV-er, radioer eller tunere osv. Hvis du bruker høyttaleren i nærheten av slike
enheter, kan støy forstyrre lydene fra TV-er, radioer og lignende enheter.

Det kan være at dette forårsakes av signalforstyrrelse. Prøv å flytte høyttaleren til et annet sted. Hvis støyen
forsvinner avhengig av stedet, så er det ikke noe feil med høyttaleren.

Slå av den tilkoblede enheten, og slå den på igjen.

Å speile musikk for avspilling vil sannsynligvis forårsake lydavbrudd. Vi anbefaler at du strømmer musikk med en app
som er levert av strømmetjenesten din, eller bruker en BLUETOOTH-tilkobling til avspilling av musikk.

5-011-977-91(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Kan ikke koble til et nettverk via en Wi-Fi®-tilkobling

Påse at smarttelefonen/iPhonen er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som
fulgte med smarttelefonen/iPhonen.

Påse at høyttaleren er koblet til det samme trådløse nettverket som smarttelefonen/iPhonen. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen/iPhonen.

Påse at den trådløse LAN-ruteren (tilgangspunktet) er slått av.

Når en trådløs LAN-tilkobling er i bruk, plasserer du høyttaleren og den trådløse LAN-ruteren (tilgangspunktet)
nærmere hverandre, så foretar du trådløse LAN-innstillinger på nytt.

Påse at innstillingene for den trådløse LAN-ruteren (tilgangspunktet) er riktige. Hvis den trådløse LAN-ruterens stille
SSID-modus er slått på, slår du den av. Du finner mer informasjon om oppsett av den trådløse LAN-ruteren i
brukerveiledningen som fulgte med ruteren.

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes selv når riktig SSID for den trådløse LAN-ruteren er valgt, må du påse at det riktige
passordet (krypteringsnøkkelen) er brukt.

Passordet (krypteringsnøkkelen) skiller mellom store og små bokstaver. Husk å sjekke om du bruker store eller
små bokstaver når du skriver inn SSID. Du kan ikke bruke dobbeltbyte-tegn til SSID. Skriv bare inn enkeltbyte-
tegn.

Eksempel på forvirrende tegn:
"I (stor I)" og "l (liten L)"
"0 (tallet 0)" og "O (stor O)"
"d (liten D)" og "b (liten B)"
"9 (tallet 9)" og "q (liten Q)"

Flytt den trådløse LAN-ruteren nærmere høyttaleren. Enheter som bruker 2,4 GHz-frekvensområdet, inkludert
mikrobølgeovner, BLUETOOTH-enheter og digitale trådløse enheter, kan hindre høyttaleren i å opprette en trådløs
tilkobling. Flytt høyttaleren vekk fra slike enheter, eller slå av enhetene.

Høyttaleren støtter ikke IEEE 802.11ac. Bruk 2,4 GHz-frekvensområdet (11b, 11g eller 11n), eller 5 GHz-
frekvensområdet (11a eller 11n) for trådløs tilkobling.

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes selv med riktige innstillinger, kan du prøve det følgende.

Slå av tilgangspunktet (trådløs LAN-ruter), vent en stund og slå det så på igjen.

Slå av høyttaleren, vent en stund og slå den så på igjen.

Initialiser høyttaleren, og foreta høyttalerens innstillinger på nytt.

Beslektet emne
Forutsetning 1: Installere "Sony | Music Center" og koble til et Wi-Fi-nettverk

Installere "Google Home" og koble til et Wi-Fi-nettverk
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Avspillingen blir avbrutt

Det har vært et brudd i den trådløse kommunikasjonen. Hvis du bruker en mikrobølgeovn, må du slå den av.
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
SRS-RA3000

Kan ikke pare høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet

Pass på at BLUETOOTH-enheten er maksimalt 1 m fra den trådløse høyttaleren.

Det kan være du har initialisert den trådløse høyttaleren. Å initialisere den trådløse høyttaleren kan føre til at
høyttaleren ikke klarer å etablere en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten. Hvis det skjer, må du
slette høyttalerens paringsinformasjon fra BLUETOOTH-enheten og utføre paringen en gang til.

Når nettverksinnstillingene til BLUETOOTH-enheten tilbakestilles, er det ikke sikkert høyttaleren klarer å opprette en
BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten. Utfør pareprosedyren en gang til.

Oppdater programvaren til den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Hvis høyttalerens navn ikke vises på BLUETOOTH-enheten det skal pares med, kan du prøve følgende:

Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten, slå den på igjen, og søk etter høyttalerens navn.

Slett paringsinformasjonen fra BLUETOOTH-enheten, slå av og på BLUETOOTH-enheten, og søk deretter etter
høyttalerens navn igjen.

Hvis [ ] vises ved siden av høyttalerens navn på BLUETOOTH-enheten det skal pares med, slår du av og på
BLUETOOTH-enheten og søker deretter etter høyttalerens navn.

Hvis det vises to navn som høyttalerens navn på BLUETOOTH-enheten det skal pares med, trykker du på [ ] for å
opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Beslektet emne
Pare og koble til BLUETOOTH-enheter
Pare med en datamaskin (Windows)

Pare med en datamaskin (Mac)

Pare med en TV
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