
Helpgids

Draadloze luidspreker
LF-S50G

Gebruik deze Helpgids wanneer u vragen hebt over het gebruik van uw Draadloze luidspreker.

Van start

De plaatsing van onderdelen en bedieningsorganen

LED-aanduidingen

Over software updates

Aansluiten op een stroomvoorziening

De speciale app installeren en de begininstellingen maken

Google Assistant gebruiken

Tegen uw Google Assistant praten

Gebaren voor de bediening van de luidspreker

Gebruiken als een Bluetooth-luidspreker

Koppelen en verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

Koppelen en verbinding maken met een pc
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Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC) methode

Luisteren naar muziek van het verbonden Bluetooth-apparaat

Het volume van de luidspreker regelen

Andere nuttige functies

Voorkomen van ongewenste activiteiten (HOLD)

De helderheid van het klokdisplay veranderen (DIMMER)

Omschakelen van het klok display (12 uurs-/24 uursaanduiding)

Automatisch regelen van het volume van de luidspreker (Auto Volume Control)

De mogelijkheid om gesproken opdrachten te detecteren tijdelijk uitschakelen (Microfoon uit)

Aanvullende informatie

Schoonmaken

Buitenoppervlakken

Luidsprekergrille

Opmerkingen bij het gebruik

Voorzorgsmaatregelen

Opmerkingen over waterbestendigheid

Klantenservice website

Oplossen van problemen

Wanneer u een probleem hebt:

Stroomvoorziening

Wat moet ik doen wanneer de luidspreker uit staat?

Handgebaren zonder aanraken

Wat moet ik doen wanneer de luidspreker niet reageert op gebaren?

Gesproken opdrachten

Wat moet ik doen wanneer de luidspreker niet reageert op de opdracht "Ok Google"?

Wat moet ik doen wanneer de luidspreker niet reageert op gesproken opdrachten?

Geluid

Wat moet ik doen wanneer ik geen muziek van het verbonden Bluetooth-apparaat uit de luidspreker hoor, of als het weergegeven
geluid kraakt/vervormt/ onderbroken wordt?

Netwerkverbinding
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Wat moet ik doen wanneer de luidspreker geen verbinding maakt met mijn netwerk?

Wat moet ik doen wanneer de weergegeven muziek wordt onderbroken?

Bluetooth

Wat moet ik doen als het koppelen (registreren van het apparaat) mislukt?

Wat moet ik doen wanneer de One-touch (NFC) verbindingsmethode niet werkt?

LED

Wat moet ik doen wanneer de Bluetooth-LED wit knippert?

Wat moet ik doen wanneer de Bluetooth-LED rood knippert?

Wanneer u merkt dat de luidspreker niet goed werkt:
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Draadloze luidspreker
LF-S50G

De plaatsing van onderdelen en bedieningsorganen
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Gebaren-LED1.

Status-LEDs (voor Google Assistant)2.

Klokdisplay (*1)/Volumedisplay (*2)3.

Ingebouwde microfoons4.

Sensor voor bediening met gebaren5.

Bluetooth-LED6.

N-teken (*3)7.

 (microfoon uit) toets8.

(Bluetooth)/PAIRING-toets9.

DIMMER/RESTART-toets (*4)10.

HOLD-toets (*5)11.

DC IN-gelijkstroomaansluiting12.

De bovenste twee cijfers geven de uren aan en de onderste twee de minuten.*1
Wanneer het volume van uw draadloze luidspreker wordt aangepast, wordt het ingestelde volumeniveau aangegeven als een percentage van 0
t/m 100%. Het volume wordt verhoogd/verlaagd in stappen ven een bepaald percentage.

*2

Raak met uw NFC-compatibele apparaat, bijvoorbeeld uw smartphone, dit teken aan om een draadloze verbinding tot stand te brengen met de
One-touch (NFC) methode.

*3

Druk snel op deze toets om de helderheid van het klokdisplay te veranderen. Door de toets ingedrukt te houden, kunt u het klokdisplay heen en
weer schakelen tussen 12-uursaanduiding en 24-uursaanduiding.

*4

Druk snel twee keer op deze toets om de functie Auto Volume Control in/uit te schakelen. Door deze toets ingedrukt te houden, kunt u alle
activiteiten van de sensor en de toetsen van uw draadloze luidspreker 3 minuten lang buiten werking stellen.

*5
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Draadloze luidspreker
LF-S50G

LED-aanduidingen

Uw draadloze luidspreker heeft de volgende LEDs.

Verwant onderwerp
Over software updates
Tegen uw Google Assistant praten
Koppelen en verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation

LED Beschrijving

1.
Gebaren-
LED

Licht helemaal wit op
(voor het aangeven van
de gebarenfunctie).

De luidspreker detecteert een gebaar zonder aanraken.

Licht helemaal wit op
(voor het aangeven van
het volume).

Het volume van de luidspreker staat in op 100%.
Het verlichte deel van de LED verandert bij het verhogen of verlagen van het
volume.

2.
Status-
LEDs

Alle vier de LEDs lichten
wit op.

De luidspreker detecteert een gesproken opdracht.

Alle vier de LEDs lichten
oranje op.

De luidspreker is zojuist geïnitialiseerd.
De ingebouwde microfoons worden uitgeschakeld.

Alle vier de LEDs lichten
blauw op.

U hebt zojuist Google Assistant geïnitialiseerd door "Ok Google" te zeggen,
of door het bijbehorende handgebaar zonder aanraken voor het eerst uit te
voeren sinds de laatste software-update.

3.
Bluetooth-
LED

Knippert wit. De software van de luidspreker is bijgewerkt.

Knippert 5 seconden
lang blauw.

De luidspreker staat in de stand voor het koppelen van Bluetooth-apparaten.

Knippert rood. De luidspreker heeft een fout gedetecteerd.
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Draadloze luidspreker
LF-S50G

Over software updates

De software van deze draadloze luidspreker zal automatisch worden bijgewerkt naar de nieuwste versie wanneer de
luidspreker is verbonden met het internet via een Wi-Fi-netwerk.

Ga voor de nieuwste informatie over software updates naar de Support by Sony website op sony.net/SBS.
We bevelen u aan om de Support by Sony app te installeren op uw smartphone/iPhone.
We bevelen u ook aan om de modelnaam van de luidspreker, "LF-S50G", op te slaan bij uw favorieten wanneer u de
Support by Sony website bezoekt. Kennisgevingen van software updates zullen automatisch naar de
smartphone/iPhone worden gestuurd.

Verwant onderwerp
LED-aanduidingen
Klantenservice website
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Draadloze luidspreker
LF-S50G

Aansluiten op een stroomvoorziening

Gebruik de meegeleverde netstroomadapter om uw draadloze luidspreker aan te sluiten op een stroomvoorziening.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation

Steek de stekker aan het ene uiteinde van de netstroomadapter in de DC IN-aansluiting aan de onderkant
van de luidspreker.

1

Steek de stekker aan het andere uiteinde in een stopcontact.2
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Draadloze luidspreker
LF-S50G

De speciale app installeren en de begininstellingen maken

Om Google Assistant te kunnen gebruiken met uw draadloze luidspreker, moet u eerst de Google Home app installeren
op uw smartphone/iPhone en de begininstellingen voor uw luidspreker uitvoeren.

Opmerking
Afhankelijk van de dienst waarop u geabonneerd bent, moet u mogelijk van tevoren een aanvullende Google account aanmaken.

Open Google Play of de App Store vanaf uw smartphone/iPhone.1

Installeer de Google Home app op de smartphone/iPhone.

Ga voor details naar de volgende website: google.com/cast/setup/.

2

Plaats de luidspreker zo dicht mogelijk bij een draadloze LAN-router.3

Breng een draadloze verbinding tot stand met de draadloze LAN-router vanaf de smartphone/iPhone.1.
Maak een notitie van de SSID en het wachtwoord (encryptiesleutel) van de draadloze LAN-router waarmee u
verbinding hebt gemaakt.
Sommige draadloze LAN-routers hebben meerdere SSIDs. U moet een notitie maken van de SSID die u hebt
gebruikt voor het tot stand brengen van de draadloze verbinding vanaf de smartphone/iPhone.
Raadpleeg voor details de handleiding van de draadloze LAN-router.

2.

Stel op de iPhone (*) de Bluetooth functie in werking.3.
De Google Home app maakt gebruik van de Bluetooth functie om de luidspreker te identificeren.*

Start de app en volg de instructies op het scherm om de begininstellingen voor de luidspreker te maken.

Stel de luidspreker in op dezelfde Wi-Fi-verbinding als de smartphone/iPhone.

4
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Draadloze luidspreker
LF-S50G

Tegen uw Google Assistant praten

U kunt allerlei gesproken opdrachten gebruiken om uw draadloze luidspreker te bedienen door middel van Google
Assistant. Zeg een gesproken opdracht tegen de luidspreker. De luidspreker zal vervolgens de Google Assistant
handeling uitvoeren die bij de gesproken opdracht hoort.

Hint
Raadpleeg voor een aantal beschikbare gesproken opdrachten het meegeleverde conversatieblad "Voice Commands" (Engelse
versie, meegeleverd).

Ga voor de nieuwste gesproken opdrachten naar een van de websites hieronder.
Voor klanten in de VSA:
assistant.google.com/intl/en_us/
Voor klanten in Canada:
assistant.google.com/intl/en_ca/
Voor klanten in het VK:
assistant.google.com/intl/en_uk/
Voor klanten in Frankrijk:
assistant.google.com/intl/fr_fr/
Voor klanten in Duitsland:
assistant.google.com/intl/de_de/
Voor klanten in Australië:
assistant.google.com/intl/en_au/

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Gebaren voor de bediening van de luidspreker

U kunt gebaren zonder aanraken gebruiken boven de gebarensensor van uw draadloze luidspreker om de luidspreker te
bedienen, inclusief het volume. Zie voor meer informatie over het regelen van het volume Het volume van de luidspreker
regelen.

Google Assistant initialiseren

Beweeg uw hand van ver weg naar dichtbij over de gebarensensor. Dit gebaar komt overeen met de gesproken
opdracht "Ok Google" voor de luidspreker.

Een muziekstuk weergeven/pauzeren

Beweeg uw hand van dichtbij naar ver weg over de gebarensensor.

Weergeven van het vorige muziekstuk

Beweeg uw hand van rechts naar links over de gebarensensor.
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Weergeven van het volgende muziekstuk

Beweeg uw hand van links naar rechts over de gebarensensor.

Verwant onderwerp
Het volume van de luidspreker regelen
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Draadloze luidspreker
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Koppelen en verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

U kunt uw draadloze luidspreker koppelen aan een BLUETOOTH®-apparaat en daarmee een verbinding tot stand
brengen zodat de luidspreker als een externe luidspreker voor dat apparaat functioneert.
Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de Bluetooth-apparaten die u
draadloos met elkaar wilt verbinden. U moet eerst de luidspreker koppelen aan het gewenste Bluetooth-apparaat voor u
daar voor de eerste keer een verbinding mee tot stand kunt brengen.
Wanneer u met 2 of meer Bluetooth-apparaten wilt koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende procedure
uitvoeren.
Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:

Plaats het Bluetooth apparaat op maximaal 1 m afstand van de luidspreker.
Stop de weergave op het Bluetooth-apparaat.
Zet het volume op het Bluetooth-apparaat en op de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde
geluiden uit de luidspreker komen. Afhankelijk van het gekoppelde Bluetooth-apparaat is het mogelijk dat het volume
van het Bluetooth-apparaat gesynchroniseerd kan worden met het volume van de luidspreker wanneer u muziek
begint af te spelen nadat er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

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

Nadat er een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, moet u de (Bluetooth)/PAIRING-toets ingedrukt
houden om de luidspreker in de stand voor het koppelen van Bluetooth-apparaten te zetten.

1

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

Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het Bluetooth-apparaat, moet u de
naam van de luidspreker selecteren.
Als u op het Bluetooth-apparaat om een wachtwoord* gevraagd wordt, moet u "0000" invoeren.
* Een dergelijk wachtwoord kan ook "Passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "Password" worden genoemd.

2

Breng een Bluetooth-verbinding tot stand vanaf het Bluetooth-apparaat.

U kunt genieten van muziek die is opgeslagen op het Bluetooth-apparaat.

3
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Met een Bluetooth-apparaat waarmee u eerder verbinding gemaakt hebt, kunt u een Bluetooth-verbinding tot stand brengen door
gewoon op de (Bluetooth)/PAIRING-toets op de luidspreker te drukken op voorwaarde dat de Bluetooth-functie in werking is op
het Bluetooth-apparaat.

Opmerking
De luidspreker gaat na ongeveer 3 minuten uit de stand voor het koppelen van Bluetooth-apparaten en de Bluetooth-LED zal uit
gaan. Als de luidspreker echter de koppelingsinformatie niet kon opslaan, zal het niet uit de stand voor het koppelen van
Bluetooth-apparaten gaan. Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen van Bluetooth-apparaten gaat voor u de
bovenstaande procedure hebt voltooid, moet u de procedure nog eens uitvoeren.

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

De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.

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

De luidspreker is geïnitialiseerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.

De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan slechts een Bluetooth-verbinding zijn met één
gekoppeld apparaat tegelijk.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Draadloze luidspreker
LF-S50G

Koppelen en verbinding maken met een pc

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de Bluetooth-apparaten
(inclusief pc's) die u draadloos met elkaar wilt verbinden. U moet eerst uw draadloze luidspreker koppelen aan de
gewenste computer voor u daar voor de eerste keer een Bluetooth-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer de
volgende procedure uit voor elk apparaat.
Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:

Controleer of de computer beschikt over de Bluetooth-functie.
Plaats de computer op maximaal 1 m afstand van de luidspreker.
Raadpleeg de handleiding die meegeleverd wordt met de computer.
Stop de weergave op de computer.
Zet het volume op de computer en op de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit
de luidspreker komen. Afhankelijk van de gekoppelde computer is het mogelijk dat het volume van de computer
gesynchroniseerd kan worden met het volume van de luidspreker wanneer u muziek begint af te spelen nadat er een
Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

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

Onder Windows 10:

Onder Windows 8.1:

1

Selecteer [Bluetooth] via het (Actiecentrum) rechts onderaan het scherm.1.

Klik met de rechter muisknop op de [Start]-knop en klik op [Control Panel].1.

Selecteer [Devices and Printers] in het venster "All Control Panel Items".
Als het "Control Panel" verschijnt in plaats van de "All Control Panel Items" moet u [Large icons] of [Small
icons] selecteren van het menu "View by" in de rechter bovenhoek van het scherm.

2.
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Onder Windows 7:

Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Devices and Printers].1.

Nadat er een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, moet u de (Bluetooth)/PAIRING-toets ingedrukt
houden om de luidspreker in de stand voor het koppelen van Bluetooth-apparaten te zetten.

2

Zoek op de computer naar de luidspreker.

Onder Windows 10:

3

Selecteer [Connect] via het (Actiecentrum) rechts onderaan het scherm.1.

Selecteer de naam van de luidspreker.2.
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Onder Windows 8.1 or Windows 7:

Als de naam van de luidspreker niet verschijnt, dient u de procedure te herhalen vanaf stap 2.
Wanneer het koppelen voltooid is, zal de Bluetooth-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal de
melding "Connected music" verschijnen onder de naam van de luidspreker.

Klik op [Add a device].
Windows 8.1:

Windows 7:

1.

Selecteer de naam van de luidspreker en klik op [Next].
Windows 8.1:

2.
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Windows 7:

Als u om een wachtwoord* gevraagd wordt, moet u "0000" invoeren
Als de naam van de luidspreker niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 2.
* Een dergelijk wachtwoord kan ook "Passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "Password" worden genoemd.

Klik op [Close] wanneer het volgende scherm verschijnt.
De computer begint met het installeren van de driver.
Windows 8.1:

Windows 7:

3.
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Registreer de luidspreker op de computer.

Onder Windows 10:

Onder Windows 8.1:

4

Wanneer het koppelen voltooid is, zal de Bluetooth-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal de
melding "Connected music" verschijnen onder de naam van de luidspreker. Ga door naar stap 5.

1.

Klik met de rechter muisknop op de naam van de luidspreker in "Devices" en selecteer [Sound settings] van het
menu.

1.

Bevestig de naam van de luidspreker in het venster "Sound".
Als er een vinkje (groen) staat naast de naam van de luidspreker, kunt u doorgaan naar stap 5.

2.
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Als er geen vinkje (groen) staat naast de naam van de luidspreker, moet u doorgaan naar de volgende stap
(substap 3).

Als de naam van de luidspreker niet verschijnt, moet u met de rechter muisknop klikken op het venster
"Sound" en dan [Show Disabled Devices] selecteren van het menu. Ga vervolgens door naar de volgende
stap (substap 3).

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

Wanneer de verbinding met de luidspreker tot stand is gebracht, zal er een vinkje (groen) verschijnen naast de
naam van de luidspreker in het venster "Sound". Ga door naar stap 5.

3.
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Onder Windows 7:

Als [Connect] niet beschikbaar (grijs) is, moet u [Disable] selecteren voor het [Default Device] dat op dit
moment is voorzien van een vinkje (groen).

Dubbelklik de naam van de luidspreker bij "Devices".1.

Klik op [Listen to Music].2.
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Hint
De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer.

U kunt een koppeling en een verbinding tot stand brengen met een ander Bluetooth-apparaat terwijl er een Bluetooth-verbinding
in werking is. In een dergelijk geval zal de eerdere verbinding worden verbroken.

Met een Bluetooth-apparaat waarmee u eerder verbinding gemaakt hebt, kunt u een Bluetooth-verbinding tot stand brengen door
gewoon op de (Bluetooth)/PAIRING-toets op de luidspreker te drukken op voorwaarde dat de Bluetooth-functie in werking is op
het Bluetooth-apparaat.

Opmerking
De luidspreker gaat na ongeveer 3 minuten uit de stand voor het koppelen van Bluetooth-apparaten en de Bluetooth-LED zal uit
gaan. Als de luidspreker echter de koppelingsinformatie niet kon opslaan, zal het niet uit de stand voor het koppelen van
Bluetooth-apparaten gaan. Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen van Bluetooth-apparaten gaat voor u de
bovenstaande procedure hebt voltooid, moet u de procedure herhalen vanaf stap 2.

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

De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.

De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van de computer.

De luidspreker is geïnitialiseerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.

De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan slechts een Bluetooth-verbinding zijn met één
gekoppeld apparaat tegelijk.

Wanneer de verbinding met de luidspreker tot stand is gebracht, zal er een vinkje (groen) naast verschijnen.

Breng een Bluetooth-verbinding tot stand vanaf de pc.

U kunt genieten van muziek die is opgeslagen op uw computer.

5
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Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op de computer, zal het
koppelen met de luidspreker mislukken.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC)
methode

Wanneer u met een NFC-compatibel apparaat, zoals een smartphone, uw draadloze luidspreker aanraakt, zullen de
apparaten automatisch gekoppeld worden en zal er verbinding gemaakt worden met het NFC-compatibele apparaat.

Compatibele smartphones
NFC-compatibele smartphones met Android 4.1 of later

NFC
NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze communicatie over zeer korte afstanden tussen
allerlei apparaten, zoals smartphones en IC-tags.
Dankzij de NFC-functie kan er gemakkelijk gegevensoverdracht (bijvoorbeeld voor Bluetooth-koppeling en verbinding)
plaatsvinden door eenvoudigweg NFC-compatibele apparaten elkaar op de juiste plek te laten raken (bijv. met het N-
teken op beide apparaten).
Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:

Stop de weergave op het NFC-compatibele apparaat.

Zet het volume op het NFC-compatibele apparaat en op de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling
harde geluiden uit de luidspreker komen. Afhankelijk van het gekoppelde NFC-compatibele apparaat is het mogelijk
dat het volume van het NFC-compatibele apparaat gesynchroniseerd kan worden met het volume van de luidspreker
wanneer u muziek begint af te spelen nadat er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

Ontgrendel van tevoren het scherm van het NFC-compatibele apparaat.

Hint

Schakel de NFC-functie op het NFC-compatibele apparaat in.1

Raak met het N-teken op het NFC-compatibele apparaat het N-teken op de luidspreker aan tot het NFC-
compatibele apparaat gaat trillen (dit kan een paar seconden duren).

2

Volg de aanwijzingen op uw scherm om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, zal de Bluetooth-LED uit gaan.

3
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Om de Bluetooth-verbinding te verbreken, kunt u met het N-teken op het NFC-compatibele apparaat weer het N-teken op de
luidspreker aanraken.

Als de Bluetooth-verbinding niet tot stand wordt gebracht, kunt u het volgende proberen:

Blijf met het NFC-compatibele apparaat het N-teken op de luidspreker aanraken en beweeg het apparaat langzaam heen en
weer.

Als het NFC-compatibele apparaat zich in een hoesje of iets dergelijks bevindt, moet u het hoesje verwijderen.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Luisteren naar muziek van het verbonden Bluetooth-apparaat

Wanneer er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht tussen uw draadloze luidspreker en een Bluetooth-apparaat,
kunt u via de luidspreker luisteren naar muziek van het Bluetooth-apparaat.

Hint
Voor gedetailleerde instructies raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-apparaat wordt geleverd.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation

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

1

Begin muziek af te spelen op het Bluetooth apparaat.2
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Het volume van de luidspreker regelen

U kunt het volume van uw draadloze luidspreker regelen met handgebaren zonder aanraken. Afhankelijk van het
verbonden Bluetooth-apparaat kunt u ook gesproken opdrachten of de Google Home app gebruiken om het volume te
regelen.

Hint
Om het volume in meer detail te regelen, kunt u een gesproken opdracht gebruiken om het volume op het gewenste niveau in te
stellen.

Het volume regelen met handgebaren zonder aanraken

Om het volume te verlagen, moet u uw vinger boven de gebarensensor brengen en binnen het door de sensor bestreken
gebied tegen de klok in ronddraaien. Het volume wordt verlaagd in stappen van een bepaald percentage.

Maak een cirkelvormige beweging met uw vinger binnen dit gebied.1.

Ingebouwde microfoons2.

Het verlichte deel van de LED verandert bij het verhogen of verlagen van het volume.3.

Geeft een volumeniveau aan van 0 t/m 100%. Het volume wordt verhoogd/verlaagd in stappen van een bepaald
percentage.

4.
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Om het volume te verhogen, moet u uw vinger boven de gebarensensor brengen en binnen het door de sensor
bestreken gebied met de klok mee ronddraaien. Het volume wordt verhoogd in stappen van een bepaald percentage.

Het volume regelen met gesproken opdrachten

Zeg een willekeurig getal tussen 0 en 100 en het woord "%" (bijvoorbeeld "62%" zoals in het voorbeeld hieronder) direct
tegen de luidspreker.
U kunt het volume op het door u gewenste niveau instellen.

Hint
Raadpleeg voor een aantal beschikbare gesproken opdrachten het meegeleverde conversatieblad "Voice Commands" (Engelse
versie, meegeleverd).

Ga voor de nieuwste gesproken opdrachten naar een van de websites hieronder.
Voor klanten in de VSA:
assistant.google.com/intl/en_us/
Voor klanten in Canada:
assistant.google.com/intl/en_ca/
Voor klanten in het VK:
assistant.google.com/intl/en_uk/
Voor klanten in Frankrijk:
assistant.google.com/intl/fr_fr/
Voor klanten in Duitsland:
assistant.google.com/intl/de_de/
Voor klanten in Australië:
assistant.google.com/intl/en_au/

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Voorkomen van ongewenste activiteiten (HOLD)

U kunt alle activiteiten van de sensor en de toetsen van uw draadloze luidspreker 3 minuten lang uitschakelen door de
HOLD-toets ( ) aan de onderkant van de luidspreker tenminste 3 seconden ingedrukt te houden.

Om de activiteiten geforceerd te hervatten, moet u de HOLD-toets nog eens tenminste 3 seconden ingedrukt houden.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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De helderheid van het klokdisplay veranderen (DIMMER)

U kunt het helderheidsniveau van het klokdisplay veranderen, of het klokdisplay uitschakelen door op de
DIMMER/RESTART-toets ( ) aan de onderkant van uw draadloze luidspreker te drukken.

Met elke druk op de toets schakelt het ingestelde helderheidsniveau tussen High (hoog), Middle (gemiddeld), Low (laag)
en Off (uit).

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Omschakelen van het klok display (12 uurs-/24 uursaanduiding)

U kunt het klok display heen en weer schakelen tussen de 12 uursaanduiding en de 24 uursaanduiding door de
DIMMER/RESTART-toets ( ) aan de onderkant van uw draadloze luidspreker ingedrukt te houden.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Automatisch regelen van het volume van de luidspreker (Auto Volume Control)

U kunt de functie Auto Volume Control in-/uitschakelen door snel twee keer op de HOLD-toets ( ) aan de onderkant
van de draadloze luidspreker te drukken.
Omgevingsgeluid (zoals het geluid van de afwas) wordt opgepikt door de ingebouwde microfoons en het volume van de
luidspreker wordt automatisch geregeld*.

Wanneer de functie Auto Volume Control wordt in-/uitgeschakeld, zal het volgende worden aangegeven op het
volumedisplay:

Opmerking
Door de luidspreker te initialiseren wordt de functie Auto Volume Control uitgeschakeld.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation

De standaardinstelling voor deze functie is uit.*
Afhankelijk van de gebruiksomgeving en het soort geluid is het mogelijk dat het volume van de luidspreker niet kan worden aangepast.
Daarnaast zal het volume automatisch worden geregeld wanneer de luidspreker onder een bepaald volume wordt gebruikt. Schakel deze functie
uit als u vindt dat het automatisch geregelde volume niet geschikt is voor de gebruiksomgeving.

Aanduiding Beschrijving

De functie Auto Volume Control is ingeschakeld.

De functie Auto Volume Control is uitgeschakeld.
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De mogelijkheid om gesproken opdrachten te detecteren tijdelijk uitschakelen
(Microfoon uit)

U kunt de ingebouwde microfoons uitschakelen om het detecteren van gesproken opdrachten tijdelijk uit te schakelen
door op de (microphone uit) toets te drukken.

Om de functie te herstellen, moet u nog een keer op de (microphone uit) toets drukken.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Buitenoppervlakken

Houd de buitenoppervlakken van uw draadloze luidspreker schoon. Wanneer u merkt dat de buitenoppervlakken vuil
zijn, moet u de procedure hieronder volgen om ze schoon te maken.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation

Haal de stekker van de netstroomadapter uit de luidspreker.1

Doop een schone, zachte doek in (lauw) water, wring de doek uit en veeg de buitenoppervlakken
voorzichtig schoon met de vochtige doek.

2
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Luidsprekergrille

Houd de grille van uw draadloze luidspreker schoon. Wanneer u merkt dat de grille van uw luidspreker vies is geworden,
kunt u deze verwijderen en reinigen.

Haal de stekker van de netstroomadapter uit de luidspreker.1

Draai de luidsprekergrille tegen de klok in tot de grille klikt en verwijder de grille vervolgens van de
luidspreker.

2

Houd de luidsprekergrille direct onder stromend kraanwater om het vuil te verwijderen.3

Laat de luidsprekergrille goed drogen.4

Bevestig de luidsprekergrille aan de luidspreker zoals hieronder staat aangegeven en draai de grille met de
klok mee tot deze weer op zijn plaats vastklikt.

5
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Opmerking
Wanneer de luidsprekergrille van de luidspreker wordt gehaald, voldoet de luidspreker niet meer aan de IPX3-specificaties voor
waterbestendigheid.

Als de luidsprekergrille erg vuil is, is het mogelijk dat het vuil niet volledig kan worden verwijderd.

Gebruik geen sop of heet water voor het schoonmaken om schade aan de luidsprekergrille te voorkomen.

Schrob de luidsprekergrille niet wanneer u deze schoonmaakt. Als u teveel kracht uitoefent, kan de luidsprekergrille beschadigd
raken.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Voorzorgsmaatregelen

Over veiligheid

Het naamplaatje en belangrijke veiligheidsinformatie bevinden zich aan de onderkant van het hoofdtoestel en aan de
buitenkant van de netstroomadapter.

Voor u het toestel gaat gebruiken moet u controleren of het vereiste voltage van het toestel overeenkomt met de
spanning van uw plaatselijke stroomvoorziening.

Opmerkingen over de netstroomadapter

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netstroomadapter. Om beschadiging van het toestel te voorkomen, mag u geen
andere netstroomadapter gebruiken.

Over de opstelling

Zet het toestel niet scheef.

Zet het toestel niet dicht bij warmtebronnen, of in direct zonlicht, op erg stoffige plekken, of op plekken die blootstaan
aan schokken of trillingen.

Gebruik het toestel niet in een auto en laat het niet achter in een auto.

Gebruik het toestel niet in een sauna.

Over het schoonmaken

Gebruik geen alcohol, benzine of verfverdunner om de behuizing schoon te maken.

Over auteursrechten

" " is een merk van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® en Wi-Fi Alliance® zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ en WPA2™ zijn merken van Wi-Fi Alliance.

Het BLUETOOTH® merk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik ervan door Sony Corporation
geschiedt onder licentie.

Het N merk is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in
andere landen.

Plaats van aankoop Bedrijfsspanning

Alle landen/regio's 100 V - 240 V, 50/60 Hz wisselstroom
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Google, Android™, Google Play, Google Home, Chromecast Built-in en andere merken en logo's zijn handelsmerken
van Google LLC.

iPhone is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. En andere landen.
App Store is een dienstenmerk van Apple Inc.

Andere handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Opmerkingen over waterbestendigheid

Waterbestendigheid van het toestel

Dit toestel heeft een waterbestendigheidsspecificatie (*1) van IPX3 (*2) zoals bepaald in de "Degrees of protection
against ingress of water (Beschermingsgraden tegen de indringing van water)" van IEC60529 "Ingress Protection Rating
(IP-code)". Dit toestel is echter niet volledig waterdicht.
Laat het toestel niet in het water vallen en gebruik het niet met opzet in het water.

Vloeistoffen waarop de waterbestendigheidsspecificaties van toepassing zijn

De waterbestendigheid van het toestel is gebaseerd op onze eigen metingen onder de omstandigheden die hier worden
beschreven. We wijzen u erop dat storingen veroorzaakt door onderdompeling in water veroorzaakt als gevolg van
onoordeelkundig gebruik door de klant niet worden gedekt door de garantie.

Voorkomen van verslechtering van de waterbestendigheid

Controleer het volgende en gebruik het toestel op de juiste manier.

Gebruik het toestel niet en laat het niet achter in een zeer warme of zeer koude omgeving (temperatuur buiten een
bereik van 5 °C - 35 °C ). Als het toestel buiten het bovenvermelde bereik wordt gebruikt of bewaard, kan het toestel
automatisch stoppen om de interne schakelingen te beschermen.

Wees voorzichtig dat u het toestel niet laat vallen of blootstelt aan schokken of stoten. Vervorming of schade kan
leiden tot een verslechtering van de waterbestendigheid.

Gebruik het toestel niet op een plek waar er grote hoeveelheden water of heet water op terecht kunnen komen. Het
toestel is niet ontworpen om bestand te zijn tegen water onder druk. Gebruik van het toestel op een plek zoals
hierboven vermeld kan leiden tot storingen.

Giet geen heet water direct op het toestel en blaas er geen hete lucht van een haardroger of iets dergelijks op.
Gebruik het toestel ook nooit op plekken met hoge temperaturen, zoals in een sauna, of dicht in de buurt van een
kachel.

Verzorging van het toestel wanneer het nat is

Als het toestel nat is geworden, moet u eerst het overtollige water van het toestel verwijderen, waarna u het vocht op het
toestel verder kunt drogen met een zachte, droge doek. Onder koude omstandigheden kan achtergebleven vocht op het
toestel bevriezen, wat kan leiden tot storingen. Droog het toestel na gebruik daarom zorgvuldig af.
Plaats het toestel op een droge handdoek of theedoek. Laat het vervolgens staan bij kamertemperatuur en laat het
toestel drogen tot er helemaal geen vocht meer overblijft.

De meegeleverde accessoires zijn niet waterbestendig. Breng de netstroomadapter en de DC IN gelijkstroomaansluiting niet in contact met
water.

*1

IPX3 (Beschermd tegen waterspetters.): Het toestel zal bruikbaar blijven wanneer het wordt blootgesteld aan waterspetters, in ieder geval tot
een hoeveelheid water van 10L/min van een hoogte van 200 mm bij een hoek van maximaal 60 graden voor een periode van 10 minuten.

*2

Van
toepassing
op:

zoet water, kraanwater

Niet van
toepassing
op:

andere vloeistoffen dan de bovengenoemde (sop, water met een schoonmaakmiddel of badzouten,
shampoo, water uit een hete bron, zwembadwater, zeewater enz.)
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Klantenservice website

Wanneer u hulp nodig hebt, kunt u naar een van de onderstaande klantenservice websites gaan.
Voor klanten in de VSA:
http://esupport.sony.com/US/
Voor klanten in Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
Voor klanten in Europese landen:
http://www.sony.eu/support
Voor klanten in andere landen/regio's:
http://www.sony-asia.com/

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wanneer u een probleem hebt:

Doe het volgende voor u om reparatie verzoekt.

Lees de instructies in kwestie en oplossingen voor problemen in deze Helpgids goed door.

Druk op de DIMMER/RESTART-toets op uw draadloze luidspreker.

Initialiseer uw draadloze luidspreker.
Alle instellingen, inclusief de volume-instelling, worden gewist en de informatie voor de koppeling (registratie van het
apparaat) wordt verwijderd.

Ga naar de startpagina van onze klantenservice.

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

Verwant onderwerp
Klantenservice website

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wat moet ik doen wanneer de luidspreker uit staat?

Controleer of de stekkers van de netstroomadapter goed in de aansluiting op de draadloze luidspreker en in het
stopcontact zitten.

Druk op de DIMMER/RESTART-toets ( ) aan de onderkant van uw draadloze luidspreker.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wat moet ik doen wanneer de luidspreker niet reageert op gebaren?

Breng uw hand dichter bij de sensor voor bediening met gebaren.

Zet eventuele randapparatuur uit.

Uw draadloze luidspreker is misschien vergrendeld (HOLD). Houd de HOLD-toets aan de onderkant van de
luidspreker tenminste 3 seconden ingedrukt.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wat moet ik doen wanneer de luidspreker niet reageert op de opdracht "Ok Google"?

Afhankelijk van de opstelling van uw draadloze luidspreker is het mogelijk dat omstandigheden in de omgeving
verhinderen dat de luidspreker de gesproken opdracht "Ok Google" kan detecteren. Zet de luidspreker niet op een
lawaaiige plek, of op een plek waar de luidspreker blootstaat aan krachtige luchtstromen of echo's (weerkaatst
geluid).

Controleer of de ingebouwde microfoons niet afgeschermd worden.

Probeer om in plaats van een gesproken opdracht het bijbehorende gebaar zonder aanraken uit te voeren.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wat moet ik doen wanneer de luidspreker niet reageert op gesproken opdrachten?

Controleer of uw draadloze luidspreker verbonden is met uw netwerk.

Afhankelijk van de opstelling van uw draadloze luidspreker is het mogelijk dat omstandigheden in de omgeving
verhinderen dat de luidspreker de gesproken opdrachten kan detecteren. Zet de luidspreker niet op een lawaaiige
plek, of op een plek waar de luidspreker blootstaat aan krachtige luchtstromen of echo's (weerkaatst geluid).

Controleer of de ingebouwde microfoons niet afgeschermd worden.

Probeer om in plaats van een gesproken opdracht het bijbehorende gebaar zonder aanraken uit te voeren.

Misschien heeft u de gesproken opdracht te snel uitgesproken en heeft uw draadloze luidspreker hem daarom niet
kunnen detecteren. Probeer iets langzamer te spreken tegen de luidspreker.

Het is mogelijk dat de ingebouwde microfoons van uw draadloze luidspreker uitgeschakeld zijn. Druk op de 
(microfoon uit) toets.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wat moet ik doen wanneer ik geen muziek van het verbonden Bluetooth-apparaat uit
de luidspreker hoor, of als het weergegeven geluid kraakt/vervormt/ onderbroken
wordt?

Controleer het volume van uw draadloze luidspreker en het daarmee verbonden Bluetooth-apparaat.

Controleer of er iets wordt afgespeeld op het verbonden Bluetooth-apparaat.

Controleer of er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht tussen uw draadloze luidspreker en het Bluetooth-
apparaat. Voor gedetailleerde instructies raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-apparaat wordt
geleverd.

Koppel uw draadloze luidspreker opnieuw aan het Bluetooth-apparaat (registratie van het apparaat).

Controleer of de equalizerfunctie van het verbonden Bluetooth-apparaat niet is ingeschakeld. Voor gedetailleerde
instructies raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-apparaat wordt geleverd.

Zet uw draadloze luidspreker verder weg van de magnetron of het storende draadloze LAN-apparaat.

Breng het Bluetooth-apparaat dichter bij uw draadloze luidspreker. Als er zich een voorwerp tussen de luidspreker en
het Bluetooth-apparaat bevindt, moet u het voorwerp verwijderen.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wat moet ik doen wanneer de luidspreker geen verbinding maakt met mijn netwerk?

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

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

Verwant onderwerp
De speciale app installeren en de begininstellingen maken

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wat moet ik doen wanneer de weergegeven muziek wordt onderbroken?

De draadloze verbinding wordt gestoord. Als er een magnetron wordt gebruikt, moet u deze stoppen.

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wat moet ik doen als het koppelen (registreren van het apparaat) mislukt?

Controleer of uw draadloze luidspreker verbonden is met uw netwerk.

Er is mogelijk al een Bluetooth-verbinding met een ander apparaat. Schakel in een dergelijk geval de huidige
Bluetooth-verbinding even uit en voer de koppelprocedure dan nog een keer uit.

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

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

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

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met een Bluetooth-apparaat
Koppelen en verbinding maken met een pc
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Wat moet ik doen wanneer de One-touch (NFC) verbindingsmethode niet werkt?

Controleer of uw draadloze luidspreker verbonden is met uw netwerk.

Het scherm van het NFC-compatibele apparaat is misschien vergrendeld. Ontgrendel het scherm voor u met het
apparaat uw draadloze luidspreker aanraakt. Voor gedetailleerde instructies raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die
bij het NFC-compatibele apparaat wordt geleverd.

Blijf met het NFC-compatibele apparaat het N-teken op uw draadloze luidspreker aanraken tot het apparaat trilt. Als
het NFC-compatibele apparaat niet gaat trillen, kunt u proberen het apparaat langzaam heen en weer en op en neer
te bewegen.

Controleer of de NFC-functie is ingeschakeld op het NFC-compatibele apparaat. Voor gedetailleerde instructies
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij het NFC-compatibele apparaat wordt geleverd.

Als het NFC-compatibele zich in een hoesje of iets dergelijks bevindt, moet u het hoesje verwijderen.

De ontvangstgevoeligheid van de NFC-functie hangt mede af van het NFC-compatibele apparaat in kwestie. Als het
verbinding maken/verbreken van uw draadloze luidspreker met het NFC-compatibele apparaat via de One-touch
(NFC) methode blijft mislukken, moet u de handelingen voor het maken/verbreken van de verbinding uitvoeren op
het scherm van het NFC-compatibele apparaat. Voor gedetailleerde instructies raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
die bij het NFC-compatibele apparaat wordt geleverd.

Het omschakelen van de verbinding met de One-touch methode wordt niet langer ondersteund door de
systeemsoftware van de luidspreker vanaf Versie xxxxx088. (Vanaf februari 2019)

Verwant onderwerp
Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC) methode
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Wat moet ik doen wanneer de Bluetooth-LED wit knippert?

De software van uw draadloze luidspreker is bijgewerkt. Wacht totdat de Bluetooth-LED stopt met knipperen.

Verwant onderwerp
LED-aanduidingen
Over software updates

4-727-170-61(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Wat moet ik doen wanneer de Bluetooth-LED rood knippert?

Uw draadloze luidspreker vertoont een fout. Initialiseer de luidspreker.

Verwant onderwerp
LED-aanduidingen
Wanneer u merkt dat de luidspreker niet goed werkt:
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Helpgids

Draadloze luidspreker
LF-S50G

Wanneer u merkt dat de luidspreker niet goed werkt:

Haal de stekker van de netstroomadapter uit uw draadloze luidspreker en doe hem vervolgens weer terug.
Als dit het probleem niet verhelpt, kunt u proberen de luidspreker te initialiseren.
Houd de (microphone uit) toets ingedrukt tot alle vier de status-LEDs oranje oplichten en knipperen.

Door de luidspreker te initialiseren worden de volgende gegevens gewist:

Wi-Fi-instellingen

Bluetooth geschiedenis

Google privégegevens

Volume-instelling

Microfoon uit-instelling

Instelling van de klok

De functie Auto Volume Control wordt ook uitgeschakeld.

Verwant onderwerp
De speciale app installeren en de begininstellingen maken
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