
Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

I det följande beskrivs hur man använder denna högtalare. Välj ett ämne från navigeringsfönstret.

Komma igång

Delar och kontroller

Delar och kontroller

Om indikatorerna

Installera högtalaren

Ansluta högtalaren till ett nätuttag

Justera ljudet att låta bäst på platsen där högtalarens står (Ljudkalibrering)

Lyssna på musik via en Wi-Fi-nätverksanslutning

Spela musik från Amazon Music

Förutsättning 1: Installera ”Sony | Music Center” och ansluta till Wi-Fi-nätverket

Förutsättning 2: Göra initiala inställningar för Alexa med ”Sony | Music Center”

Spela musik med Amazon Music-appen
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Spela musik genom att tala till en enhet med Alexa inbyggt

Spela musik från TIDAL

Installera ”Google Home” och ansluta till Wi-Fi-nätverket

Spela musik med TIDAL-appen

Spela musik från andra strömningstjänster

Installera ”Google Home” och ansluta till Wi-Fi-nätverket

Spela musik med appar kompatibla med andra strömningstjänster

Njuta av musik från Spotify

Lyssna på musik via en BLUETOOTH®-nätverksanslutning

Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter

Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch (NFC)

Koppling med en dator (Windows)

Koppling med en dator (Mac)

Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

Lyssna på ljud från en tv av märket Sony via BLUETOOTH-anslutning

Koppling med en tv

Lyssna till ljudet från den parkopplade tv:n

Lyssna på musik via ljudkabelanslutning

Lyssna till ljudet från enhet ansluten genom en ljudkabel

Anslutning av en enhet utrustad med en högupplöst utgång för att njuta av högupplösta ljudkällor

Göra ljudinställningar

Ändra ljudeffekterna

Justera ljudet att låta bäst på platsen där högtalarens står (Ljudkalibrering)

Ställa in den uppåtriktade högtalarnivån

Använda praktiska funktioner

Spela 360 Reality Audio-exempelmusiken

Slå på/av Systemljud
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Använda den Automat. standby-funktionen

Använda funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar

Kontrollera Wi-Fi-nätverkets signalstyrka

Stänga av Wi-Fi- och BLUETOOTH-signalerna från högtalaren

Välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning (kodec)

Återställa högtalarens standardinställningar (initiering)

Använda ”Sony | Music Center”

Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

Installation av ”Sony | Music Center”

Information

Om röstvägledningen

Försiktighetsanvisningar 

Upphovsrätter och varumärken

Anmärkningar om programvaran

Om programuppdatering och kontroll av version

Om anmärkningar och meddelande om programvara

Felsökning

När ett problem har uppstått:

Strömförsörjning

Det går inte att slå inte på högtalaren

Strömmen stängs plötsligt av

Strömindikatorn (röd) blinkar

Ljud

BLUETOOTH-anslutningen är obruten, men det hörs inget ljud från högtalaren eller ljudavbrott förekommer

Det hörs inget ljud från högtalaren

Statiskt brus, störningar, eller ljudavbrott

Nätverksanslutning

Det går inte ansluta till ett nätverk via en Wi-Fi®-anslutning

Uppspelning avbryts

3



4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation

BLUETOOTH

Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

Det går inte att upprätta en anslutning med One-touch (NFC)-funktionen
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Delar och kontroller

Reaktionsindikator1.

(Spela/Pausa)-knapp2.

(Volym -)/ (Volym +)-knappar3.

Strömindikator4.

LED-indikatorer för inmatning

(Musiktjänst)-indikator

AUDIO IN-indikator

(BLUETOOTH)-indikator

5.

(Ström)/ PAIRING-knapp6.

(Ingång)-knapp7.

(Ljudläge)/ CAL (Ljudkalibrering)-knapp8.

N-märke9.

AUDIO IN-uttag10.

LINK-indikator11.

DC IN-uttag12.

Ljudlägesindikator13.
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Relaterade avsnitt
Om indikatorerna

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Om indikatorerna

Strömindikator

(Musiktjänst)-indikator

AUDIO IN-indikator

BLUETOOTH-indikator

Reaktionsindikator

Tänds (grön) Högtalaren slås på.

Blinkar (grön) Högtalaren håller på att slå på eller växla till läget BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar

Blinkar snabbt
(grön)

Högtalaren håller på att uppdatera programvaran.
Medan högtalaren laddar ned programuppdateringar, blinkar också LINK-indikatorn (gul)
tillsammans med denna indikator.

Tänds (gul) Högtalaren är i läget BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar.

Släcks Högtalaren stängs av.

Blinkar (röd)
Högtalaren har upptäckt ett fel och gått in i skyddsläge. För detaljer, se Strömindikatorn (röd)
blinkar.

Tänds (vit) Wi-Fi-nätverksinmatning är vald.

Tänds (grön)

Högtalaren är ansluten till en musiktjänst och tar emot inmatning via ett Wi-Fi-nätverk.

Medan högtalaren är länkad med en enhet med Alexa inbyggt, spelar den ljud från Alexa.

Tänds (vit) Audio-inmatning är vald.

Tänds (blå) Högtalaren är ansluten till en ljudenhet via en BLUETOOTH-anslutning.

Blinkar (blå) BLUETOOTH-inmatning är vald.

Blinkar snabbt (blå) Högtalaren är i BLUETOOTH-kopplingsläge.

Blinkar (grön) (Spela/Pausa)-knappen eller (Volym -)/ (Volym +)-knappen har vidrörts.

Blinkar snabbt 3 gånger (grön) Högtalarvolymen har ställts in på högsta eller lägsta nivå.

7



Ljudlägesindikator

LINK-indikator

Relaterade avsnitt
Delar och kontroller

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Tänds
(cyan)

Uppspelning av 360 Reality Audio-musik pågår.

Tänds (vit)
Immersive Audio Enhancement slås på.
För detaljer om Immersive Audio Enhancement, se Ändra ljudeffekterna.

Släcks Immersive Audio Enhancement stängs av.

Blinkar en
gång (cyan)

Den uppåtriktade högtalarnivån ändras från Låg till Hög genom användning av (Ljudläge)/ CAL
(Ljudkalibrering)-knappen och (Spela/Pausa)-knappen på högtalaren.

Blinkar 3
gånger
(cyan)

Den uppåtriktade högtalarnivån ändras från Hög till Mellan genom användning av (Ljudläge)/ CAL
(Ljudkalibrering)-knappen och (Spela/Pausa)-knappen på högtalaren.

Blinkar 5
gånger
(cyan)

Den uppåtriktade högtalarnivån ändras från Mellan till Låg genom användning av (Ljudläge)/ CAL
(Ljudkalibrering)-knappen och (Spela/Pausa)-knappen på högtalaren.

Tänds (gul) Wi-Fi-nätverksinställningen har slutförts och högtalaren är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

Blinkar (gul) Högtalaren håller på att ladda ned programuppdateringar.
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Installera högtalaren

Följ proceduren nedan för att installera högtalaren.

OBS!
När du installerar högtalaren, undvik att röra vid någon av knapparna eller att utsätta högtalargallret för tryck av misstag.

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation

När du bär högtalaren, håll i undersidan av högtalaren med båda händerna och ställ högtalaren där du
kommer att använda den.

Ställ ned högtalaren med Sony-logotypen ( ) vänd framåt.

1
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Ansluta högtalaren till ett nätuttag

Stänga av högtalaren
När funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar är avstängd (standardsinställningen):
Tryck på (Ström)/ PAIRING-knappen.
Strömindikatorn släcks.

När funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar är påslagen:
Tryck på (Ström)/ PAIRING-knappen.
Strömindikatorn (gul) tänds.

Tips
Om du vill göra om ljudkalibreringen, tryck på och håll ned (Ljudläge)/ CAL (Ljudkalibrering)-knappen i mer än 2 sekunder.

Anslut högtalaren till ett nätuttag.1

Anslut nätkabeln till den medföljande nätadaptern.1.
Anslut nätadaptern till DC IN-uttaget på högtalarens undersida.2.
Koppla in nätkabeln i ett nätuttag.3.

Tryck på (Ström)/ PAIRING-knappen för att slå på högtalaren, och håll dig minst 1 m ( ) från den.

Strömindikatorn (grön) tänds.
När du slår på högtalaren för första gången, startar ljudkalibreringen automatiskt. Högtalaren ljuder för att justera till
rätt ljudbalans för ditt rum.

2
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Relaterade avsnitt
Justera ljudet att låta bäst på platsen där högtalarens står (Ljudkalibrering)
Använda funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Justera ljudet att låta bäst på platsen där högtalarens står (Ljudkalibrering)

Genom ljudkalibreringen justerar högtalaren ljudet att låta bäst för uppspelning av musik där högtalaren står.

OBS!
Under ljudkalibreringen ska du stå minst 1 m bort från högtalarens framsida.

Tips
När högtalaren har flyttats till en annan plats, utför ljudkalibreringen återigen.

Effekten av ljudkalibreringen kan variera, beroende på omgivningen och musiken som spelas upp.

Relaterade avsnitt
Installera högtalaren

Ansluta högtalaren till ett nätuttag
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Tryck på och håll ned (Ljudläge)/ CAL (Ljudkalibrering)-knappen i mer än 2 sekunder.1
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Förutsättning 1: Installera ”Sony | Music Center” och ansluta till Wi-Fi-nätverket

Använd ”Sony | Music Center” för att ansluta högtalaren till ett Wi-Fi-nätverk.

OBS!
För närmare information om Wi-Fi-inställningarna hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Wi-Fi-routern.

Ladda ned och installera ”Sony | Music Center” på din smartphone/iPhone.

För detaljer, se Installation av ”Sony | Music Center”.

1

Placera högtalaren så nära Wi-Fi-routern som möjligt.2

Upprätta en trådlös anslutning från smartphonen/iPhone till Wi-Fi-routern.1.
Anteckna SSID och lösenordet (krypteringsnyckeln) för den anslutna Wi-Fi-routern.
Vissa Wi-Fi-routrar har flera SSID.
Se till att anteckna det SSID som du använde för att upprätta den trådlösa anslutningen från
smartphonen/iPhone.
För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Wi-Fi-routern.

2.

Du måste i förväg slå på BLUETOOTH-funktionen på smartphonen/iPhone.3.

Tryck på [Music Center] på din smartphone/iPhone för att starta applikationen.3

Välj högtalarens namn på ”Sony | Music Center”-skärmen.4

Följ instruktionerna på skärmen i ”Sony | Music Center” för att ansluta högtalaren till samma Wi-Fi-nätverk
som din smartphone/iPhone.

5
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Förutsättning 2: Göra initiala inställningar för Alexa med ”Sony | Music Center”

Med ”Sony | Music Center” kan du spela musik från Amazon Music eller länka högtalaren med en enhet med Amazon
Alexa inbyggt.

OBS!
Amazon Alexa är inte tillgänglig på alla språk och i alla länder/regioner.

Innan du använder ”Sony | Music Center”, kontrollera att en Wi-Fi-nätverksanslutning är upprättad.

Relaterade avsnitt
Förutsättning 1: Installera ”Sony | Music Center” och ansluta till Wi-Fi-nätverket

Installation av ”Sony | Music Center”

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryck på [Music Center] på din smartphone/iPhone för att starta applikationen.1

På skärmen där du valde högtalarens namn, välj [Inställningar] - [Amazon Alexa] - [Inledande inställning].2

Följ anvisningarna på skärmen för att göra inställningarna för styrning av högtalaren med Alexa.3
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Spela musik med Amazon Music-appen

Genom att manövrera en smartphone/iPhone på vilken Amazon Music-appen är installerad, kan du spela musik från
Amazon Music.
Du kan också spela 360 Reality Audio-kompatibel musik som finns på Amazon Music.
För att spela 360 Reality Audio-kompatibel musik, behöver du abonnera på Amazon Music Unlimited.

OBS!
För att ladda ned appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och
andra avgifter krävas.

OBS!
Med ”Sony | Music Center” kan du kontrollera strömningstjänster som tillhandahåller 360 Reality Audio-kompatibel musik. På
”Sony | Music Center”, välj högtalaren och välj sedan [Inställningar] - [Om 360 Reality Audio] - [Nästa].

Ladda ned och installera Amazon Music-appen på din smartphone/iPhone.1

Starta Amazon Music-appen och välj önskad musik för uppspelning.

Musikspår kompatibla med 360 Reality Audio visas med [360]-ikonen.

2

Tryck på (Cast).3

Välj din högtalare som uppspelningsmål.

Tryck på högtalarnamnet som visas med Alexa Cast ( )-ikonen eller Cast ( )-ikonen.
Om du angav ”Wireless Speaker” som högtalarnamnet i de initiala inställningarna för Alexa, visas [Wireless
Speaker] på enhetslistan.

4
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Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Spela musik genom att tala till en enhet med Alexa inbyggt

Genom att tala till en enhet med Alexa inbyggt, kan du strömma musik till högtalaren från en strömningstjänst som
stöder Alexa.

OBS!
Amazon Alexa är inte tillgänglig på alla språk och i alla länder/regioner.

En enhet med Amazon Alexa inbyggt (medföljer ej), som till exempel en Amazon Echo, krävs för att använda funktioner för
röstkommandon.
Genom att använda en enhet med Alexa inbyggt tillsammans med högtalaren, kan du använda röstkommandon för att spela,
hoppa till början av nästa/aktuellt spår, och justera volymen.

Inte alla av Amazon Alexa-funktionerna är tillgängliga på högtalaren.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Tala till enheten med Alexa inbyggt för att spela musik.

Närmare information om röstkommandon för enhet med Alexa inbyggt kan du hitta på ”Sony | Music Center”.

1
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Installera ”Google Home” och ansluta till Wi-Fi-nätverket

Installera ”Google Home” på din smartphone/iPhone och anslut högtalaren till ett Wi-Fi-nätverk.

OBS!

För att använda ”Google Home” måste du skapa ett Google-konto och logga in på kontot i förväg.

För att ladda ned appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och
andra avgifter krävas.

Öppna Google Play eller App Store från smartphonen/iPhone.1

Installera ”Google Home” på smartphonen/iPhone.2

Placera högtalaren så nära Wi-Fi-routern som möjligt.3

Upprätta en trådlös anslutning från smartphonen/iPhone till Wi-Fi-routern.1.
Anteckna SSID och lösenordet (krypteringsnyckeln) för den anslutna Wi-Fi-routern.
Vissa Wi-Fi-routrar har flera SSID.
Se till att anteckna det SSID som du använde för att upprätta den trådlösa anslutningen från
smartphonen/iPhone.
För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Wi-Fi-routern.

2.

Du måste i förväg slå på BLUETOOTH-funktionen på smartphonen/iPhone.3.

Starta ”Google Home” och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta högtalaren till samma Wi-Fi-
nätverk som din smartphone/iPhone.

4
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OBS!
För närmare information om Wi-Fi-inställningarna hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Wi-Fi-routern.

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Följ instruktionerna på skärmen för att göra de initiala inställningarna för högtalaren.

Beroende på vilken tjänst du använder, kan det vara nödvändigt att skapa ett konto i förväg.

5
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Spela musik med TIDAL-appen

Genom att manövrera en smartphone/iPhone på vilken TIDAL-appen är installerad, kan du spela musik från TIDAL.
Du kan också spela 360 Reality Audio-kompatibel musik som finns på TIDAL.
För att spela 360 Reality Audio-kompatibel musik, behöver du abonnera på TIDAL HiFi-planen.

OBS!
TIDAL är kanske inte tillgänglig på alla språk och i alla länder/regioner.

För att ladda ned appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och
andra avgifter krävas.

OBS!

Med ”Sony | Music Center” kan du kontrollera strömningstjänster som tillhandahåller 360 Reality Audio-kompatibel musik. På
”Sony | Music Center”, välj högtalaren och välj sedan [Inställningar] - [Om 360 Reality Audio] - [Nästa].

Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”
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Ladda ned och installera TIDAL-appen på din smartphone/iPhone.1

Starta TIDAL-appen och välj önskad musik för uppspelning.2

Tryck på (Cast).3

Välj din högtalare som uppspelningsmål.

Tryck på högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller på enhetsnamnet som du angav i de initiala inställningarna för
”Google Home”).
När du väljer antingen 2-kanalsljud eller 360 Reality Audio-kompatibel musik, visas [360RAcast].

4
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Installera ”Google Home” och ansluta till Wi-Fi-nätverket

Installera ”Google Home” på din smartphone/iPhone och anslut högtalaren till ett Wi-Fi-nätverk.

OBS!

För att använda ”Google Home” måste du skapa ett Google-konto och logga in på kontot i förväg.

För att ladda ned appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och
andra avgifter krävas.

Öppna Google Play eller App Store från smartphonen/iPhone.1

Installera ”Google Home” på smartphonen/iPhone.2

Placera högtalaren så nära Wi-Fi-routern som möjligt.3

Upprätta en trådlös anslutning från smartphonen/iPhone till Wi-Fi-routern.1.
Anteckna SSID och lösenordet (krypteringsnyckeln) för den anslutna Wi-Fi-routern.
Vissa Wi-Fi-routrar har flera SSID.
Se till att anteckna det SSID som du använde för att upprätta den trådlösa anslutningen från
smartphonen/iPhone.
För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Wi-Fi-routern.

2.

Du måste i förväg slå på BLUETOOTH-funktionen på smartphonen/iPhone.3.

Starta ”Google Home” och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta högtalaren till samma Wi-Fi-
nätverk som din smartphone/iPhone.

4
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OBS!
För närmare information om Wi-Fi-inställningarna hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde Wi-Fi-routern.

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Följ instruktionerna på skärmen för att göra de initiala inställningarna för högtalaren.

Beroende på vilken tjänst du använder, kan det vara nödvändigt att skapa ett konto i förväg.

5
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Spela musik med appar kompatibla med andra strömningstjänster

Genom att manövrera en smartphone/iPhone på vilken en app kompatibel med valfri strömningstjänst är installerad, kan
du spela 2-kanalsljud eller 360 Reality Audio-kompatibel musik.
Beroende på strömningstjänsten, kanske du behöver abonnera på premiumplanen för att spela 360 Reality Audio-
kompatibel musik.

OBS!
För att ladda ned appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och
andra avgifter krävas.

OBS!
Med ”Sony | Music Center” kan du kontrollera strömningstjänster som tillhandahåller 360 Reality Audio-kompatibel musik. På
”Sony | Music Center”, välj högtalaren och välj sedan [Inställningar] - [Om 360 Reality Audio] - [Nästa].

Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”
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Ladda ner och installera en app kompatibel med valfri strömningstjänst på din smartphone/iPhone.1

Starta appen som du laddade ner i steg och välj önskad musik för uppspelning.2

Tryck på castikonen.

Castikonen varierar beroende på appen.

3

Välj din högtalare som uppspelningsmål.

Tryck på högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller på enhetsnamnet som du angav i de initiala inställningarna för
”Google Home”).

4
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Njuta av musik från Spotify

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. 
Gå till https://www.spotify.com/connect/ för att ta reda på hur.

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter

När du länkar med två eller fler BLUETOOTH-enheter, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.
Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:

Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.

Anslut högtalaren till ett nätuttag med nätadaptern (medföljer).

För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen på BLUETOOTH-enheten som du
har anslutit med högtalaren, eller stoppa uppspelningen på enheten.
Beroende på den länkade BLUETOOTH-enheten kan volymen på BLUETOOTH-enheten vara synkroniserad med
volymen på högtalaren när du börjar spela musik efter att en BLUETOOTH-anslutning har upprättats.

Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten för referens.

Tryck på och håll ned högtalarens (Ström)/ PAIRING-knapp i mer än 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatorn (blå) blinkar snabbt och högtalaren ställs i kopplingsläge.

Tips
Om BLUETOOTH-indikatorn inte blinkar, kanske högtalaren redan är ansluten till BLUETOOTH-enheten. Om det skulle
vara fallet, gör om manövreringarna för koppling igen efter att du har stängt av högtalaren.

1

Utför kopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.

När en lista över identifierade enheter visas på BLUETOOTH-enhetens skärm, välj högtalarens namn ([SRS-
RA5000] eller det namn som du avgav under Wi-Fi-nätverksinställningen.)
Om inmatning av nyckel* krävs på BLUETOOTH-enheten, ange ”0000”.

2

En nyckel kan också kallas ”Lösenkod”, ”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller ”Lösenord”.*

Följ instruktionerna på BLUETOOTH-enhetens skärm för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ljuder högtalaren och BLUETOOTH-indikatorn ändras från att blinka
till att lysa stadigt.

3
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Tips
För närmare information om hur en BLUETOOTH-enhet används, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-
enheten.

OBS!
Om högtalaren går ur BLUETOOTH-kopplingsläge innan du har avslutat proceduren och namnet på högtalaren inte visas på
BLUETOOTH-enhetens skärm, upprepa proceduren från steg .

När högtalaren väl är länkad med BLUETOOTH-enheten, behöver man inte länka dem igen, utom i följande fall:

Informationen om länkning har raderats på grund av reparation etc.

Information om länkning av högtalaren raderas från BLUETOOTH-enheten.

Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas.

Att titta på video med en BLUETOOTH-anslutning rekommenderas inte. Det uppstår en liten fördröjning mellan video och ljud.

Denna högtalare stöder inte BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) som möjliggör handsfree-
samtal med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch (NFC)

Genom att vidröra högtalaren med en NFC-kompatibel enhet som t.ex. en smartphone, medan högtalaren är påslagen,
börjar högtalaren att koppla och fortsätter till en BLUETOOTH-anslutning.

Kompatibla smartphones
NFC-kompatibla smartphones med Android™ 5.0 eller senare installerat

Kompatibla WALKMAN®-modeller
NFC-kompatibla WALKMAN®-modeller*

NFC
NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan olika
enheter som smartphones och IC-taggar.
Tack vare NFC-funktionen kan datakommunikation – t.ex. BLUETOOTH-koppling – uppnås genom att bara lägga NFC-
kompatibla enheter mot varandra (dvs. vid N-märkessymbolen eller avsedd plats på varje enhet).

Gör följande innan du börjar.

Stoppa uppspelningen på enheten.

Sänk volymen på enheten och högtalaren för att undvika att högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren. Beroende på
enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalaren.

Koppla ur skärmlåset på enheten.

Även om din WALKMAN® är kompatibel med NFC-funktionen, är det möjligt att det inte går att göra en BLUETOOTH-anslutning med högtalaren
genom One-touch. För närmare information om kompatibla modeller, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde WALKMAN® .

*

Slå på NFC-funktionen på enheten.1

Lägg emot och håll kvar N-märket på högtalaren mot N-märkessymbolen på enheten tills enheten vibrerar.
(Det kan ta några sekunder.)

2

Följ instruktionerna på BLUETOOTH-enhetens skärm för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ljuder högtalaren och BLUETOOTH-indikatorn ändras från att blinka
till att lysa stadigt.

3
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Tips
För att koppla från BLUETOOTH-anslutningen, lägg N-märkessymbolen på den NFC-kompatibla enheten mot N-
märkessymbolen på högtalaren en gång till.

Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, försök med följande:

Håll den NFC-kompatibla enheten mot N-märkessymbolen på din högtalare tills enheten vibrerar.

Håll den NFC-kompatibla enheten mot N-märkessymbolen på högtalaren och för enheten långsamt runt.

Ta ur den NFC-kompatibla enheten om den ligger i ett fodral.

Om högtalaren är ansluten med en annan enhet via en BLUETOOTH-anslutning och den NFC-kompatibla enheten läggs mot
högtalaren, kommer anslutningen att kopplas från och en BLUETOOTH-anslutning till högtalaren upprättas (One-touch
anslutningsväxling).

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Koppling med en dator (Windows)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska
anslutas trådlöst.
Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången.
Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Operativsystem som stöds
Windows 10, Windows 8.1

Gör följande innan du börjar.

Placera datorn inom 1 m från högtalaren.

Anslut högtalaren till ett nätuttag med nätadaptern (medföljer).

För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen på datorn och högtalaren som du
ansluter med varandra, eller stoppa uppspelningen.

Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:

Förbered för sökning efter högtalaren på datorn.

För Windows 10
Välj [ (Action Center)] - [Connect] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

För Windows 8.1
Högerklicka på [Start], och klicka sedan på [Control Panel].
När [All Control Panel Items] visas, välj [Devices and Printers].
Om [Control Panel]-skärmen visas i stället för [All Control Panel Items], välj [Large icons] eller [Small icons] från
menyn [View by] i det övre högra hörnet av skärmen.

1
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Tryck på (Ström)/ PAIRING-knappen för att slå på högtalaren.

Strömindikatorn (grön) tänds.

2

Tryck på och håll ned högtalarens (Ström)/ PAIRING-knapp i mer än 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatorn (blå) blinkar snabbt och högtalaren ställs i kopplingsläge.

Tips
Om BLUETOOTH-indikatorn inte blinkar, kanske högtalaren redan är ansluten till BLUETOOTH-enheten. Om det skulle
vara fallet, gör om manövreringarna för koppling igen efter att du har stängt av högtalaren.

3

Sök efter högtalaren på datorn.

För Windows 10

4

Välj [Connect] i Action Center längst ned till höger på skärmen.1.
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För Windows 8.1

Välj högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under Wi-Fi-nätverksinställningen).

Om högtalarens namn inte visas på skärmen, upprepa proceduren från steg .
När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] visas på
skärmen. Gå vidare till steg .

2.

Klicka på [Add a device].1.

Välj högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under Wi-Fi-nätverksinställningen), och
klicka sedan på [Next].

2.
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Om en nyckel* efterfrågas, skriv in ”0000”.
Om högtalarens namn inte visas, utför åtgärden igen från steg .

Nyckeln kan kallas ”lösenkod”, ”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller ”lösenord”.*

När skärmen för installation av drivrutin visas, klicka på [Close].
Datorn börjar installera drivrutinen.

Märket ” ” visas längst ned till vänster om högtalarikonen under installationen. När märket ” ” försvinner,
är installationen slutförd. Gå vidare till steg .

3.

Registrera högtalaren till datorn.

För Windows 10
När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] visas på skärmen.
Gå vidare till steg .

För Windows 8.1

5

Högerklicka på högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under Wi-Fi-
nätverksinställningen) i [Devices], och välj sedan [Sound settings] från menyn som visas.

1.
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Bekräfta högtalarens namn på [Sound]-skärmen.

Om det finns en markering (grön) på högtalarikonen, gå vidare till steg .

Om det inte finns någon markering (grön) på högtalarikonen, gå vidare till steg -3.

Om högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under Wi-Fi-nätverksinställningen) inte
visas, högerklicka på [Sound]-skärmen, och välj [Show Disabled Devices] från menyn som visas. Gå sedan
vidare till steg -3.

2.

Högerklicka på högtalarens namn, och välj [Connect] från menyn som visas.3.
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När högtalaren är ansluten, visas en markering på högtalarikonen på [Sound]-skärmen. Gå vidare till steg .

Om det inte går att klicka på [Connect] för högtalaren, välj [Disable] för den [Default Device] som för tillfället har
en markering (grön).

Bekräfta att BLUETOOTH-anslutningen är slutförd.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ljuder högtalaren och BLUETOOTH-indikatorn ändras från att blinka
till att lysa stadigt.

6
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Tips
Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som
medföljde datorn. Men korrekt funktion med alla datorer kan inte garanteras. Att det fungerar med en hembyggd dator täcks inte
heller av garantin.

OBS!
Om högtalaren går ur BLUETOOTH-kopplingsläge innan du har avslutat proceduren och namnet på högtalaren inte visas på
BLUETOOTH-enhetens skärm, upprepa proceduren från steg .

När högtalaren väl är länkad med datorn, behöver man inte länka dem igen, utom i följande fall:

Informationen om länkning har raderats på grund av reparation etc.

Information om länkning av högtalaren raderas från datorn.

Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas.

Nyckeln för högtalaren är ”0000”. Om någon nyckel utöver ”0000” är inställd på datorn, kommer länkning med högtalaren att
misslyckas.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Koppling med en dator (Mac)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska
anslutas trådlöst.
Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången.
Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Operativsystem som stöds
macOS High Sierra (version 10.13)

Gör följande innan du börjar.

Placera datorn inom 1 m från högtalaren.

Anslut högtalaren till ett nätuttag med nätadaptern (medföljer).

För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen på datorn och högtalaren som du
ansluter med varandra, eller stoppa uppspelningen.

Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:

Tryck på (Ström)/ PAIRING-knappen för att slå på högtalaren.

Strömindikatorn (grön) tänds.

1

Tryck på och håll ned högtalarens (Ström)/ PAIRING-knapp i mer än 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatorn (blå) blinkar snabbt och högtalaren ställs i kopplingsläge.

2
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Tips

Om BLUETOOTH-indikatorn inte blinkar, kanske högtalaren redan är ansluten till BLUETOOTH-enheten. Om det skulle
vara fallet, gör om manövreringarna för koppling igen efter att du har stängt av högtalaren.

Sök efter högtalaren på datorn.3

Välj [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.1.

Välj högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under Wi-Fi-nätverksinställningen) från
Bluetooth-skärmen, och klicka sedan på [Pair].

2.

Bekräfta att BLUETOOTH-anslutningen är slutförd.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ljuder högtalaren och BLUETOOTH-indikatorn ändras från att blinka
till att lysa stadigt.

4
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Tips
Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som
medföljde datorn.

OBS!

Om högtalaren går ur BLUETOOTH-kopplingsläge innan du har avslutat proceduren och namnet på högtalaren inte visas på
BLUETOOTH-enhetens skärm, upprepa proceduren från steg .

När högtalaren väl är länkad med datorn, behöver man inte länka dem igen, utom i följande fall:

Informationen om länkning har raderats på grund av reparation etc.

Information om länkning av högtalaren raderas från datorn.

Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas.

Nyckeln för högtalaren är ”0000”. Om någon nyckel utöver ”0000” är inställd på datorn, kommer länkning med högtalaren att
misslyckas.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller
det namn som du angav under Wi-Fi-nätverksinställningen) från [Output Device].

Du kan spela upp musik med mera från datorn.

5
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Lyssna på musik från den anslutna BLUETOOTH-enheten

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalaren via en BLUETOOTH-
anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår.
Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde
BLUETOOTH-enheten.

OBS!
Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt
ljud plötsligt matas ut från högtalaren.
Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för högtalaren på BLUETOOTH-enheten då
uppspelning på enheten är stoppad/pausad.

Denna högtalare stöder inte BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) som möjliggör handsfree-
samtal med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Kontrollera på BLUETOOTH-enheten att en BLUETOOTH-anslutning är upprättad med högtalaren.1

Starta uppspelning av musik på BLUETOOTH-enheten.2

Justera volymen genom att trycka på (Volym -)/ (Volym +)-knapparna på högtalaren eller genom att
använda BLUETOOTH-enheten.

När du trycker på (Volym -)/ (Volym +)-knapparna på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-
enheten, blinkar reaktionsindikatorn en gång eller 3 gånger.
Beroende på BLUETOOTH-enheten som du använder, kanske högtalarens reaktionsindikator inte blinkar, även om
du justerar volymen med BLUETOOTH-enheten.

Under uppspelning kan du använda (Spela/Pausa)-knappen på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

 
Pausa
Tryck på (Spela/Pausa)-knappen under uppspelning för att pausa. Tryck igen för att avbryta paus.

3
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OBS!

Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på
högtalaren.

Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning
på den anslutna enheten.

Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten med högtalaren, kommunikationsmiljön
eller användningsmiljön.

Att titta på video med en BLUETOOTH-anslutning rekommenderas inte. Det uppstår en liten fördröjning mellan video och ljud.

Relaterade avsnitt
Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter
Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation

 
Hoppa till början av nästa spår
Tryck snabbt på (Spela/Pausa)-knappen två gånger under uppspelning.

 
Hoppa till början av aktuellt eller föregående spår*

Tryck snabbt på knappen (Spela/Pausa)-knappen 3 gånger under uppspelning.
Högtalaren beter sig olika beroende på BLUETOOTH-enheten som används.*
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-
anslutningen.

Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.

Stäng av BLUETOOTH-enheten.

Stäng av högtalaren.

Lägg den NFC-kompatibla enheten mot N-märkessymbolen på högtalaren igen (om din enhet har NFC-funktionen).

Tips

När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt
Ansluta högtalaren till ett nätuttag

Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch (NFC)

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Koppling med en tv

När en Sony-tv* används med BLUETOOTH-funktionen, kan du lyssna på ljudet från tv:n eller enheten som är ansluten
till tv:n genom att ansluta högtalaren och tv:n trådlöst.

: Tv
: Blu-ray Disc-spelare, kabelbox, satellitbox, etc.
: Högtalare

För att ansluta högtalaren och tv:n trådlöst, behöver du koppla högtalaren och tv:n genom att använda BLUETOOTH-
funktionen. Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som
ska anslutas trådlöst i förväg.

Tv:n måste vara kompatibel med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) i BLUETOOTH-profilen.*

Slå på tv:n.1

Slå på högtalaren.2

Tryck på och håll ned högtalarens (Ström)/ PAIRING-knapp i mer än 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatorn (blå) blinkar snabbt och högtalaren ställs i kopplingsläge.

Tips
Om BLUETOOTH-indikatorn inte blinkar, kanske högtalaren redan är ansluten till BLUETOOTH-enheten. Om det skulle
vara fallet, gör om manövreringarna för koppling igen efter att du har stängt av högtalaren.

3
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Tips
När högtalaren och tv:n har kopplats, slås funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar på automatiskt.

När BLUETOOTH-anslutningen avbryts på tv:ns BLUETOOTH-inställningsskärm, stängs högtalaren av automatiskt och ställs i
läget BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar.

Relaterade avsnitt
Lyssna till ljudet från den parkopplade tv:n

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Om meddelandet, som säger att ett försök att upprätta en BLUETOOTH-anslutning pågår, ligger kvar på tv-skärmen, stäng
av högtalaren, och utför kopplingsproceduren på högtalaren återigen.

På tv:n, sök efter högtalaren genom att utföra parkopplingen.

Listan över BLUETOOTH-enheter som har sökts visas på tv-skärmen.
För information om hur man gör för att koppla BLUETOOTH-enheten med tv:n, hänvisar vi till bruksanvisningen för
tv:n.

4

Från enhetslistan på tv-skärmen, välj högtalarens namn ([SRS-RA5000] eller det namn som du angav under
Wi-Fi-nätverksinställningen) för att koppla samman tv:n och högtalaren.

5

Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn (blå) är tänd på högtalaren.6
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Lyssna till ljudet från den parkopplade tv:n

Du kan slå på/av högtalaren, justera volymen, och stänga av ljudet med tv:ns fjärrkontroll när tv:n är ansluten till
högtalaren trådlöst.

Tips
När tv:n stängs av, stängs också högtalaren av genom sammankoppling med tv:ns ström.

Relaterade avsnitt
Koppling med en tv
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Slå på tv:n med tv:ns fjärrkontroll.

Högtalaren slås på genom sammankoppling med tv:ns ström, och tv:ns ljud matas ut från högtalaren.

1

Välj önskat program eller ingången för enheten med tv:ns fjärrkontroll.

Ljudet för bilden som visas på tv-skärmen matas ut från högtalaren.

2

Justera volymen för högtalaren med tv:ns fjärrkontroll.

När du trycker på ljudavstängningsknappen på tv:ns fjärrkontroll, stängs ljudet av tillfälligt.

3
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Lyssna till ljudet från enhet ansluten genom en ljudkabel

Du kan lyssna till ljudet från tv:n eller en bärbar ljudenhet som är ansluten till högtalaren genom en ljudkabel.

Anslut en enhet till AUDIO IN-uttaget på högtalaren med en ljudkabel.

: Högtalare
: Analog In
: Analog ljudkabel (medföljer ej)
: Tv
: Analog ljudutgång
: Smartphone, WALKMAN®, andra ljudenheter, etc.

OBS!
Om tv:ns hörlursuttag också fungerar som en analog ljudutgång, kontrollera ljudutgångsinställningarna på tv:n. För närmare
information hänvisar vi till bruksanvisningen för tv:n.

1

Tryck på (Ingång)-knappen upprepade gånger för att välja ljudingång.

AUDIO IN-indikatorn (vit) tänds.

2

Justera volymen.

Tryck på (Volym -)/ (Volym +)-knappen på högtalaren för att justera volymen.

3
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Anslutning av en enhet utrustad med en högupplöst utgång för att njuta av
högupplösta ljudkällor

Du kan ansluta en enhet som stöder högupplöst utmatning till högtalaren med en ljudkabel och lyssna på högupplösta
musikkällor från enheten.

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Stäng av Immersive Audio Enhancement på högtalaren.

För detaljer, se Ändra ljudeffekterna.

1

Anslut AUDIO IN-uttaget på högtalaren och ljudutgången anpassad för högupplöst ljud på enheten med en
ljudkabel.

: Högtalare
: Analog In
: Analog ljudkabel (medföljer ej)
: Högupplöst ljudutgång
: Enhet utrustad med en högupplöst utgång

2

Spela en högupplöst ljudkälla på den anslutna enheten.3

Justera volymen.

Tryck på (Volym -)/ (Volym +)-knappen på högtalaren för att justera volymen.

4
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Ändra ljudeffekterna

Medan Immersive Audio Enhancement är påslagen, kan du uppleva musiken från vanlig 2-kanalsuppspelning i ett
tredimensionellt ljudfält.
Immersive Audio Enhancement är påslagen i standardinställningen.

Tips

Du kan också använda ”Sony | Music Center” för att slå på/av Immersive Audio Enhancement.

Medan uppspelning av 360 Reality Audio-musik pågår, fungerar inte Immersive Audio Enhancement.

Innan du spelar en högupplöst ljudkälla, stäng av Immersive Audio Enhancement.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation

Tryck på (Ljudläge)/ CAL (Ljudkalibrering)-knappen.

När Immersive Audio Enhancement stängs av, släcks ljudlägesindikatorn.
När Immersive Audio Enhancement slås på, tänds ljudlägesindikatorn (vit).

1
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Justera ljudet att låta bäst på platsen där högtalarens står (Ljudkalibrering)

Genom ljudkalibreringen justerar högtalaren ljudet att låta bäst för uppspelning av musik där högtalaren står.

OBS!
Under ljudkalibreringen ska du stå minst 1 m bort från högtalarens framsida.

Tips
När högtalaren har flyttats till en annan plats, utför ljudkalibreringen återigen.

Effekten av ljudkalibreringen kan variera, beroende på omgivningen och musiken som spelas upp.

Relaterade avsnitt
Installera högtalaren

Ansluta högtalaren till ett nätuttag
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Tryck på och håll ned (Ljudläge)/ CAL (Ljudkalibrering)-knappen i mer än 2 sekunder.1
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Ställa in den uppåtriktade högtalarnivån

Ställ in den uppåtriktade högtalarnivån.
Du kan ändra intensiteten för de uppåtriktade ljudeffekterna i den givna ordningen (Hög - Mellan - Låg) i enlighet med
takhöjden på platsen där högtalaren står.
Den uppåtriktade högtalarnivån är inställd på ”Mellan” i standardinställningen.

Tips
Du kan också använda ”Sony | Music Center” för att justera den uppåtriktade högtalarnivån.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”
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Tryck på och håll ned (Ljudläge)/ CAL (Ljudkalibrering)-knappen och (Spela/Pausa)-knappen
samtidigt i mer än 4 sekunder.

När den uppåtriktade högtalarnivån ändras till ”Hög”, blinkar ljudlägesindikatorn (cyan) en gång.
När den uppåtriktade högtalarnivån ändras till ”Mellan”, blinkar ljudlägesindikatorn (cyan) 3 gånger.
När den uppåtriktade högtalarnivån ändras till ”Låg”, blinkar ljudlägesindikatorn (cyan) 5 gånger.

1
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Spela 360 Reality Audio-exempelmusiken

Högtalaren kan spela 360 Reality Audio-musik.
360 Reality Audio skapar en uppslukande musikupplevelse som får dig att tro att du befinner dig på en livekonsert med
en artist. Detta låter dig njuta av en 360-graders ljudupplevelse.
Gå till https://www.sony.net/360RA/ för att ta reda på mer.
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Tryck på och håll ned (Spela/Pausa)-knappen i mer än 2 sekunder.

360 Reality Audio-exempelmusiken spelas upp.

1
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Slå på/av Systemljud

Du kan slå på/av Systemljud som ljuder varje gång du trycker på någon av knapparna på högtalaren.
För att slå på/av Systemljud, tryck på och håll ned (Ljudläge)-knappen och (Volym -)-knappen i mer än 4 sekunder.

Tips
Du kan också använda ”Sony | Music Center” för att slå på/av Systemljud.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Använda den Automat. standby-funktionen

Med den Automat. standby-funktionen påslagen, kommer högtalaren att automatiskt stängas av om ingenting görs med
den eller ingen ljuduppspelning görs på 15 minuter.
Den Automat. standby-funktionen är påslagen i standardinställningen.

Tips

Du kan också använda ”Sony | Music Center” för att slå på/av den Automat. standby-funktionen.
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Tryck på och håll ned (Ingång)-knappen och (Volym +)-knappen i mer än 4 sekunder.

När den Automat. standby-funktionen stängs av, blinkar Strömindikatorn (grön) 3 gånger.
När den Automat. standby-funktionen slås på, blinkar Strömindikatorn (grön) två gånger.

1
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Använda funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar

Om funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar är påslagen, slås högtalaren på när en BLUETOOTH-enhet eller
nätverksenhet används. Starttiden blir kortare och högtalaren blir klar att användas tidigare än med normal start.

Stänga av funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar
Tryck på och håll ned (Ström)/ PAIRING-knappen och (Ljudläge)-knappen samtidigt i mer än 4 sekunder.
Funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar stängs av.

Tips
Med funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar påslagen, förblir Strömindikatorn (gul) tänd medan högtalaren är avstängd.

Du kan också använda ”Sony | Music Center” för att slå på/av funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar.

Relaterade avsnitt
Om indikatorerna

Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”
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Slå på högtalaren.

Strömindikatorn (grön) tänds.

1

Tryck på och håll ned (Ström)/ PAIRING-knappen och (Ljudläge)-knappen samtidigt i mer än 4
sekunder.

När funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar slås på, tänds Strömindikatorn (gul) och högtalaren stängs av
automatiskt.

Om du manövrerar en nätverksenhet eller BLUETOOTH-enhet för att ansluta till högtalaren, slås högtalaren på
automatiskt och anslutningen startas.

2
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Kontrollera Wi-Fi-nätverkets signalstyrka

När högtalaren är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och är påslagen, visas statusen för signalstyrkan
(mottagningskänsligheten) genom indikatorer som lyser.

Medan högtalaren är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk (LINK-indikatorn (gul) lyser), slå på högtalaren, och tryck
sedan på och håll ned (Ingång)-knappen och (Volym -)-knappen samtidigt i mer än 4 sekunder.

Indikatorerna ( (Musiktjänst), AUDIO IN, BLUETOOTH, Ljudläge) på högtalaren börjar lysa.
Antalet indikatorer som lyser visar styrkan på signalen.
När du trycker på någon knapp, avbryts visningen av signalens styrka.

När ingen indikator lyser, är signalstyrkan svagast. När fyra indikatorer lyser, är signalstyrkan starkast.

1
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För att erhålla en starkare signal
Försök med följande:

Ändra riktningen/platsen.

Stäng av andra trådlösa enheter.

Tryck sedan på någon knapp för att avbryta visningen av Wi-Fi-signalstyrkan och upprepa proceduren från steg .
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Stänga av Wi-Fi- och BLUETOOTH-signalerna från högtalaren

Innan högtalaren används utomhus, se till att stänga av Wi-Fi- och BLUETOOTH-funktionerna.
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När högtalaren är påslagen, tryck på och håll ned (Spela/Pausa)-knappen och (Volym +)-knappen
samtidigt i mer än 4 sekunder.

Varje gång du trycker på och håller ned (Spela/Pausa)-knappen och (Volym +)-knappen, slås Wi-Fi- och
BLUETOOTH-funktionerna på och av.
När funktionerna slås på, blinkar BLUETOOTH-indikatorn (blå) och (Musiktjänst)-indikatorn (vit) långsamt två
gånger.
När funktionerna slås av, blinkar BLUETOOTH-indikatorn (blå) och (Musiktjänst)-indikatorn (vit) snabbt 10
gånger.

1
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Välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning (kodec)

Lägena ”Prioritet för ljudkvalitet” och ”Prioritet för stabil anslutning” finns tillgängliga som alternativ för att välja
uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning. ”Prioritet för ljudkvalitet” ger dig möjlighet att spela upp med en
inställning för inte bara SBC utan också AAC, så att du kan få högkvalitativt ljud via BLUETOOTH. ”Prioritet för stabil
anslutning” ger dig en mer stabil BLUETOOTH-ljudströmning. ”Prioritet för ljudkvalitet” är standardinställningen.
Ljudkvaliteten kan ändras medan högtalaren är i läget BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar.

Uppspelningskvalitet
Prioritet för ljudkvalitet (standardinställning): Optimal kodec väljs automatiskt från AAC och SBC.

Prioritet för stabil anslutning: SBC väljs.

OBS!
Kommunikationen kan bli instabil i läget ”Prioritet för ljudkvalitet” beroende på inställningen för BLUETOOTH-enheten och
omgivande förhållanden.

När inställningen för uppspelningskvalitet ändras med ”Sony | Music Center” medan högtalaren är påslagen, avbryts
BLUETOOTH-anslutningen. Anslut i så fall BLUETOOTH-enheten manuellt igen. När anslutningen har upprättats igen, växlas
uppspelningskvaliteten.

Det kan också bli nödvändigt att justera inställningarna för den anslutna enheten för att ändra inställningen för
uppspelningskvaliteten, som till exempel SBC eller AAC. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde
enheten.

Tips

Du kan växla uppspelningskvaliteten med ”Sony | Music Center”. För att växla den, välj [Inställningar] - [Övriga inställningar] -
[Bluetooth-kodec]. ”Prioritet för ljudkvalitet” visas som [Auto] och ”Prioritet för stabil anslutning” visas som [SBC] vid inställning
med ”Sony | Music Center”.

Se till att högtalaren är påslagen, och ställ sedan högtalaren i läget BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar.

För detaljer, se Använda funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar.

1

Tryck på och håll ned (Ingång)-knappen och (Ljudläge)-knappen samtidigt i mer än 4 sekunder.

När inställningen ändras till läget ”Prioritet för ljudkvalitet”, blinkar BLUETOOTH-indikatorn (blå) 3 gånger.
När inställningen ändras till läget ”Prioritet för stabil anslutning”, blinkar BLUETOOTH-indikatorn (blå) två gånger.

Uppspelningskvaliteten växlas, och högtalaren slås på.

2
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Relaterade avsnitt
Använda funktionen BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”
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Återställa högtalarens standardinställningar (initiering)

Med högtalaren påslagen, tryck på och håll ned (Spela/Pausa)-knappen och (Volym -)-knappen samtidigt i mer
än 4 sekunder. När högtalaren tar emot instruktionen, tänds BLUETOOTH-, (Musiktjänst)-, och AUDIO IN-
indikatorerna samtidigt. Dessa tre indikatorer släcks efter en stund för att visa att initieringsprocessen har slutförts, och
därefter startas högtalaren om.
När högtalaren initieras, raderas informationen om koppling och nätverksinställningarna för BLUETOOTH-enheterna och
alla högtalarinställningar återställs till fabriksstandardinställningarna.

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation

62



Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-RA5000

Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

”Sony | Music Center” är en app för att styra Sony ljudenheter som är kompatibla med ”Sony | Music Center” genom
användning av din smartphone/iPhone.
För detaljer om ”Sony | Music Center” hänvisar vi till följande webbadress:
https://www.sony.net/smcqa/

Funktioner som går att utföra på en högtalare med ”Sony | Music Center”

Kontrollera tjänster som stöds av 360 Reality Audio

Länka till enheter med Amazon Alexa inbyggt

Ljudkalibrering

Justera den uppåtriktade högtalarnivån

Ändra ljudinställningarna och justera equalizern

Slå på/av Immersive Audio Enhancement

Slå på/av Systemljud

Justera volymen

OBS!
Vad du kan styra med ”Sony | Music Center” varierar beroende på den anslutna enheten.

Var medveten om att ”Sony | Music Center” och ”Music Center for PC” är olika appar.

Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt
Installation av ”Sony | Music Center”

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Installation av ”Sony | Music Center”

Installera ”Sony | Music Center” på din smartphone, iPhone etc. från Google Play eller App Store.

OBS!
Se till att använda den senaste versionen av ”Sony | Music Center”.
Om det inte går att ansluta högtalaren och en smartphone/iPhone via en BLUETOOTH-anslutning, eller om det är något problem
som t.ex. att inget ljud hörs, avinstallera ”Sony | Music Center” och försök att ansluta via BLUETOOTH-anslutningen igen.
För närmare information om ”Sony | Music Center” hänvisar vi till Google Play eller App Store.

Beroende på ditt abonnemang kan det hända att en kommunikationsavgift för nedladdning av appen tas ut.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”
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Ladda ned ”Sony | Music Center” från Google Play eller App Store och installera den.1

När installationen är slutförd, starta ”Sony | Music Center”.2
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Om röstvägledningen

Beroende på statusen för högtalaren, återges röstvägledningen från högtalaren enligt följande.

BLUETOOTH-funktion

”Bluetooth pairing” (Bluetooth koppling)

Ljudkalibreringsfunktion

”Sound calibration start 3, 2, 1,” (Ljudkalibrering start 3, 2, 1,)

”Sound calibration complete” (Ljudkalibrering slutförd)

”Sound calibration canceled” (Ljudkalibrering avbruten)

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Försiktighetsanvisningar 

Om säkerhet

Om något föremål eller vätska skulle råka komma in inuti produkten, dra ut nätsladden ur vägguttaget och låt kvalificerad
personal se över den innan den används igen.

Om strömkällor

Innan produkten används, kontrollera att driftspänningen är identisk med det lokala nätet.
Driftspänningen står på märkskylten på produktens undersida.

Produkten är inte bortkopplad från strömkällan (elnätet) så länge den är ansluten till vägguttaget, även om själva
produkten har stängts av.

Om du inte kommer att använda produkten under en längre tid, se till att koppla bort den från vägguttaget. Greppa
själva kontakten när du kopplar från nätkabeln; dra aldrig i kabeln.

Om placering

Placera inte produkten så att den lutar.

Placera produkten på en plats med tillräcklig ventilation för att förhindra värmealstring och för att förlänga livslängden
för produkten.

Placera inte produkten i närheten av värmekällor, eller på en plats som utsätts för direkt solljus, mycket damm eller
mekaniska stötar.

Ställ ingenting ovanpå produkten som kan orsaka funktionsfel.

Var försiktig när du placerar produkten på ytor som har specialbehandlats (med vax, olja, polish etc.) eftersom ytan
kan missfärgas eller få fläckar.

Om manövrering

Innan annan utrustning ansluts, se till att stänga av och koppla från produkten.

Angående rengöring

Rengör denna produkt med en mjuk trasa lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel. Använd inte någon typ av
skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel, som t.ex. thinner, bensin eller sprit.

Om du har några frågor eller problem rörande denna produkt, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

4-748-668-81(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Upphovsrätter och varumärken

Apple, iPhone, iPod och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App
Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-
produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder.
Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och
regleringsstandarder.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.

BLUETOOTH®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all
användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens.

Wi-Fi® och Wi-Fi Alliance® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi CERTIFIED™ är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Google, Google Home, Android, Google Play, Chromecast built-in och andra relaterade märken och logotyper är
varumärken som tillhör Google LLC.

Spotify-programvaran använder licenser från tredje part som hittas här:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify and Spotify-logotyperna är varumärken som tillhör Spotify Group.*

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess
närstående bolag.

Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
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Beroende på landet och regionen kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.*
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Om programuppdatering och kontroll av version

När den senaste versionen av programvaran är tillgänglig online, uppdateras programvaran för din högtalare såsom
beskrivs nedan. Inga manövreringar från användarens sida behövs för att uppdatera programvaran.

Hur du kontrollerar versionen

Du kan kontrollera programvaruversionen för högtalaren med ”Sony | Music Center”.
På skärmen för ”Sony | Music Center”, välj högtalarens namn, och tryck sedan på [Inställningar] - [System] - [[SRS-
RA5000] Version].

Tips
Du kan kontrollera programvaruversionen för högtalaren med ”Google Home” också. Välj högtalarens namn, öppna
inställningsskärmen, och kontrollera sedan programvaruversionen.

Förberedelse för uppdatering

Programuppdateringar blir möjliga när högtalaren är i följande tillstånd.

Om automatisk programuppdatering

Automatisk programuppdatering utförs medan du inte använder högtalaren, som till exempel under natten eller medan
högtalarens funktion BLUETOOTH-standby/Nätverk väntar är påslagen.

OBS!

Kontrollera Strömindikatorn och LINK-indikatorn för programuppdateringens status.

Relaterade avsnitt
Om indikatorerna
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Högtalaren är ansluten till internet via ett Wi-Fi-nätverk.1.

Högtalaren är ansluten till nätuttaget med den medföljande nätadaptern.2.
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Om anmärkningar och meddelande om programvara

Anmärkningar om licensen

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med innehavaren till dess upphovsrätt.
Vi är förpliktigade att meddela innehållet i avtalet till kunder enligt krav från upphovsrättsinnehavaren av programvaran.
Gå till följande webbadress och läs innehållet i licensen.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

Anmärkning om programvara somomfattas av GNU GPL/LGPL

Denna produkt innehåller programvara som omfattas av följande GNU General Public License (härefter kallad ”GPL”)
eller GNU Lesser General Public License (härefter kallad ”LGPL”). Dessa fastställer att kunden har rätt att hämta, ändra
och vidaredistribuera källkoden i nämnda programvara i enlighet med villkoren i den GPL eller LGPL som ingår.
Källkoden till ovan nämnda programvara finns tillgänglig på nätet.
För att hämta den, gå till följande webbadress och välj sedan modellnamnet ”SRS-RA5000”.
Webbadress:http://oss.sony.net/Products/Linux/
Observera att Sony inte kan svara på frågor om innehållet i källkoden.

Ansvarsbegränsning avseende tjänster som erbjuds av tredje part

Tjänster som erbjuds av tredje part kan ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony tar inget
ansvar i dessa typer av situationer.
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När ett problem har uppstått:

Gör följande innan du begär reparationsservice.

Försök identifiera problemet i denna Hjälpguide och utför de åtgärder som anges.

Dra ut nätkabeln ur nätuttaget, och sätt sedan tillbaka den.

Initiera din trådlösa högtalare.
Alla inställningar, inklusive volyminställningen, rensas och informationen om koppling raderas.

Besök vår hemsida för kundsupport.

Om inget av ovanstående fungerar, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt
Ansluta högtalaren till ett nätuttag
Återställa högtalarens standardinställningar (initiering)
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Det går inte att slå inte på högtalaren

Kontrollera att den medföljande nätadaptern är ordentligt ansluten till högtalaren och att den medföljande nätkabeln
är ordentligt ansluten till nätadaptern och inkopplad i ett nätuttag.

Relaterade avsnitt
Ansluta högtalaren till ett nätuttag
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Strömmen stängs plötsligt av

Det kan hända att den Automat. standby-funktionen har varit i funktion. Med den Automat. standby-funktionen
påslagen, kommer högtalaren att automatiskt stängas av efter 15 minuter om ljudinmatningsnivån är låg. Vrid upp
volymen på den anslutna enheten eller stäng av den Automat. standby-funktionen.

Relaterade avsnitt
Använda den Automat. standby-funktionen
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Strömindikatorn (röd) blinkar

Medan Strömindikatorn (röd) blinkar på högtalaren, är högtalaren är i skyddsläge. Koppla från nätadaptern från
högtalaren, anslut den igen, och slå sedan på högtalaren.
Om problemet inte löses även efter att ha stängt av och slagit på högtalaren, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt
Ansluta högtalaren till ett nätuttag
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BLUETOOTH-anslutningen är obruten, men det hörs inget ljud från högtalaren eller
ljudavbrott förekommer

Kontrollera att högtalaren är påslagen. När högtalaren är påslagen, är Strömindikatorn (grön) tänd.

Se till att högtalaren har en BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.

Koppla högtalaren med BLUETOOTH-enheten igen.

Volymen på högtalaren eller BLUETOOTH-enheten kan vara låg. Justera volymen till lagom nivå.

Om en kabel är ansluten till AUDIO IN-uttaget på högtalaren eller BLUETOOTH-enheten, koppla ur den.

Stäng av BLUETOOTH-enheten, och slå sedan på den igen.

Relaterade avsnitt
Om indikatorerna

Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter
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Det hörs inget ljud från högtalaren

Kontrollera att både högtalaren och den anslutna enheten är påslagna.

Kontrollera att volymen på både högtalaren och den anslutna enheten inte är för låg.

Kontrollera att musik spelas upp på den anslutna enheten.

Om enheten är ansluten till AUDIO IN-uttaget, kontrollera att båda stereominikontakterna på ljudkabeln är ordentligt
isatta i högtalaren och den anslutna enheten.

Håll högtalaren borta från metallföremål.

Kontrollera att rätt ingång är vald.

Stäng av den anslutna enheten, och slå sedan på den igen.

Kontrollera att högtalaren spelar 360 Reality Audio-exempelmusiken.

Relaterade avsnitt
Spela 360 Reality Audio-exempelmusiken
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Statiskt brus, störningar, eller ljudavbrott

Kontrollera att volymen på den anslutna enheten inte är för hög.

Om den anslutna enheten har en equalizerfunktion, stäng av den.

Håll högtalaren borta från mikrovågsugnar.

Försök med att flytta på högtalaren så att avståndet mellan högtalaren och Wi-Fi-miljön inomhus ändras etc.

För högtalaren och BLUETOOTH-enheten närmare varandra. Ta bort eventuella hinder mellan högtalaren och
BLUETOOTH-enheten.

En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via BLUETOOTH-anslutning, eftersom
störningar kan uppstå i sändningar. Sådana enheter kan inte användas med högtalaren via en BLUETOOTH-
anslutning.

Placera högtalaren längre bort från tv-apparater, radioapparater eller tuners etc. Om du använder högtalaren nära
sådana enheter, kan störningar eventuellt avbryta ljudet från tv-apparater, radioapparater eller liknande enheter.

Detta kan möjligen orsakas av signalinterferens. Försök med att flytta högtalaren till en annan plats. Det är inget fel
på högtalaren om ljudet försvinner beroende på var den placeras.

Stäng av den anslutna enheten, och slå sedan på den igen.

Att skärmspegla musik för uppspelning kommer sannolikt att orsaka ljudavbrott. Det rekommenderas att du castar
musiken med appen som tillhandahålls av din strömningstjänst eller använder en BLUETOOTH-anslutning för att
spela musik.
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Det går inte ansluta till ett nätverk via en Wi-Fi®-anslutning

Kontrollera att din smartphone/iPhone är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. För närmare anvisningar hänvisar vi till
bruksanvisningen som medföljde din smartphone/iPhone.

Kontrollera att din högtalare är ansluten till samma trådlösa LAN som din smartphone/iPhone. För närmare
anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din smartphone/iPhone.

Kontrollera att den trådlösa LAN-routern (åtkomstpunkt) är påslagen.

När en trådlös LAN-anslutning används, för högtalaren och den trådlösa LAN-routern (åtkomstpunkt) närmare
varandra, och gör sedan de trådlösa LAN-inställningarna från början igen.

Kontrollera att inställningarna för den trådlösa LAN-routern (åtkomstpunkt) är korrekta. Om SSID dolt läge är angivet
för den trådlösa LAN-routern, stäng av det. För närmare anvisningar om inställning av den trådlösa LAN-routern
hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den trådlösa LAN-routern.

Om anslutningsförsöket misslyckas även när korrekt SSID för den trådlösa LAN-routern är valt, se till att det rätta
lösenordet (krypteringsnyckeln) används.

Lösenordet (krypteringsnyckeln) är skiftlägeskänsligt. Var noga med att kontrollera små och stora bokstäver vid
inmatning av SSID. Inga tecken med dubbla byte accepteras för SSID. Se till att mata in tecken med enkel byte.

Exempel på tecken som är lätta att missförstå:
”I (stor bokstav I)” och ”l (liten bokstav L)”
”0 (siffran 0)” och ”O (stor bokstav O)”
”d (liten bokstav D)” och ”b (liten bokstav B)”
”9 (siffran 9)” och ”q (liten bokstav Q)”

För den trådlösa LAN-routern närmare till högtalaren. Apparater som använder frekvensområdet 2,4 GHz, inklusive
mikrovågsugnar, BLUETOOTH-enheter och digitala trådlösa enheter, kan förhindra högtalaren från att upprätta en
trådlös anslutning. Flytta högtalaren längre bort från sådana enheter eller stäng av enheterna.

Högtalaren stöder inte IEEE 802.11ac. Använd frekvensområdet 2,4 GHz (11b, 11g, eller 11n) eller frekvensområdet
5 GHz (11a eller 11n) för trådlös anslutning.

Om anslutningsförsöket misslyckas även med de korrekta inställningarna, försök med följande.

Stäng av åtkomstpunkten (trådlös LAN-router), vänta en stund och slå sedan på den igen.

Stäng av högtalaren, vänta en stund och slå sedan på den igen.

Initiera högtalaren, och gör sedan högtalarinställningarna från början igen.

Relaterade avsnitt
Förutsättning 1: Installera ”Sony | Music Center” och ansluta till Wi-Fi-nätverket

Installera ”Google Home” och ansluta till Wi-Fi-nätverket
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Uppspelning avbryts

Den trådlösa kommunikationen störs. Om en mikrovågsugn används, stäng av den.
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Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

För BLUETOOTH-enheten mot din trådlösa högtalare närmare än 1 m.

Du kanske har initierat din trådlösa högtalare. Initiering av högtalaren kan orsaka att högtalaren misslyckas att
upprätta en BLUETOOTH-anslutning med en BLUETOOTH-enhet. Radera i så fall informationen om koppling för
högtalaren från BLUETOOTH-enheten och utför kopplingsproceduren återigen.

När nätverksinställningarna för BLUETOOTH-enheten återställs, kan det hända att högtalaren misslyckas att
upprätta en BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten. Utför kopplingsproceduren återigen.

Uppdatera programvaran på den anslutna BLUETOOTH-enheten.

När högtalarens namn inte visas på BLUETOOTH-enheten som ska kopplas, försök med följande:

Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten, slå på den igen, och sök sedan efter högtalarens
namn.

Radera informationen om koppling från BLUETOOTH-enheten, stäng av och slå på BLUETOOTH-enheten, och
sök sedan efter högtalarens namn återigen.

Om [ ] visas intill högtalarens namn på BLUETOOTH-enheten som ska kopplas, stäng av och slå på BLUETOOTH-
enheten, och sök sedan efter högtalaren.

Om två namn visas som högtalarens namn på BLUETOOTH-enheten som ska kopplas, tryck på [ ] för att upprätta
en BLUETOOTH-anslutning.

Relaterade avsnitt
Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter

Koppling med en dator (Windows)

Koppling med en dator (Mac)
Koppling med en tv
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Det går inte att upprätta en anslutning med One-touch (NFC)-funktionen

Skärmen på den NFC-kompatibla enheten kan vara låst. Lås upp skärmen innan du lägger enheten emot din
trådlösa högtalare. För närmare anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den NFC-kompatibla
enheten.

Håll den NFC-kompatibla enheten emot N-märket på högtalaren tills enheten vibrerar. Om den inte gör det, flytta runt
enheten långsamt.

Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på den NFC-kompatibla enheten. För närmare anvisningar hänvisar vi till
bruksanvisningen som medföljde den NFC-kompatibla enheten.

Ta ur den NFC-kompatibla enheten om den ligger i ett fodral.

NFC-mottagningskänsligheten varierar beroende på den NFC-kompatibla enheten. Om du ständigt misslyckas med
att ansluta/koppla från din trådlösa högtalare med den NFC-kompatibla enheten genom One-touch (NFC), använd
den NFC-kompatibla enheten för att utföra operationer för anslutning/frånkoppling på skärmen. För närmare
anvisningar hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde den NFC-kompatibla enheten.

Relaterade avsnitt
Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch (NFC)
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