
Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Bruk Hjelpeveiledning når det er noe du lurer på angående den trådløse høyttaleren.

Komme i gang

Finne deler og kontroller

LED-indikasjoner

Om programvareoppdateringer

Koble til en strømkilde

Installere den tilhørende appen og utføre grunnleggende innstillinger

Bruke Google Assistant

Snakke til Google Assistant

Bruke bevegelser til å vise høyttaleren hva den skal gjøre

Bruke som Bluetooth-høyttaler

Pare og koble til en Bluetooth-enhet

Pare og koble til en pc
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Koble til en NFC-kompatibel enhet med One-touch (NFC)

Lytte til musikk med den tilkoblede Bluetooth-enheten

Kontrollere høyttalerens volum

Andre nyttige funksjoner

Hindre utilsiktede aktiviteter (HOLD)

Endre lysstyrke på klokkens display (DIMMER)

Endre klokkens visning (12/24 timer)

Justere volumet til høyttaleren automatisk (Auto Volume Control)

Midlertidig deaktivering av evnen til å oppfatte talekommandoer (mikrofon av)

Ekstra informasjon

Rengjøring

Ytre overflater

Høyttalergrill

Merknader om bruk

Forholdsregler

Merknader om vannavstøtende funksjon

Nettsider for kundestøtte

Feilsøking

Når du har et problem:

Strøm

Hva gjør jeg hvis høyttaleren ikke får strøm?

Berøringsfrie håndbevegelser

Hva gjør jeg hvis høyttaleren ikke reagerer på bevegelsene mine?

Talekommandoer

Hva gjør jeg hvis høyttaleren ikke reagerer på kommandoen "Ok Google"?

Hva gjør jeg hvis høyttaleren ikke reagerer på talekommandoer?

Lyd

Hva gjør jeg hvis jeg ikke hører musikk fra den tilkoblede Bluetooth-enheten gjennom høyttaleren, eller hvis lyden spraker,
fordreies eller avbrytes?

Nettverkstilkobling
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Hva gjør jeg hvis høyttaleren ikke kobler seg til nettverket mitt?

Hva gjør jeg hvis musikken stanser?

Bluetooth

Hva gjør jeg når paringen (registrering av enhet) mislykkes?

Hva gjør jeg hvis One-touch-tilkobling (NFC) ikke fungerer?

LED

Hva gjør jeg når Bluetooth-LED-en blinker hvitt?

Hva gjør jeg når Bluetooth-LED-en blinker rødt?

Hvis høyttaleren ikke fungerer som den skal:
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Finne deler og kontroller

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation

Bevegelses-LED1.

Status-LED-er (for Google Assistant)2.

Klokke (*1) / Volum (*2)3.

Innebygde mikrofoner4.

Sensor for bevegelseskontroll5.

Bluetooth-LED6.

N-merke (*3)7.

-knapp (mikrofon av)8.

(Bluetooth)/PAIRING-knapp9.

DIMMER- og RESTART-knapp (*4)10.

HOLD-knapp (*5)11.

DC IN-kontakt12.

De to øverste tallene viser tiden i timer, og de to nederste viser den i minutter.*1
Når volumet på den trådløse høyttaleren endres, vises gjeldende volumnivå i området 0 % til 100 %. Volumet økes/reduseres i trinn på noen
prosenter.

*2

Plasser din NFC-kompatible enhet, slik som en smarttelefon, mot dette stedet for å opprette en trådløs forbindelse med One-touch (NFC).*3
Trykk raskt på denne knappen for å endre lysstyrken på klokkens display. Ved å trykke og holde inne knappen kan du endre mellom å vise
klokken i 12-timers og 24-timers format.

*4

Trykk raskt to ganger på knappen for å aktivere/deaktivere Auto Volume Control-funksjonen. Ved å trykke og holde inne denne knappen kan du
utsette alle sensor- og knappeaktivitetene til den trådløse høyttaleren i 3 minutter.

*5
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

LED-indikasjoner

Den trådløse høyttaleren din har følgende LED-er.

Beslektet emne
Om programvareoppdateringer
Snakke til Google Assistant
Pare og koble til en Bluetooth-enhet

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation

LED Beskrivelse

1.
Bevegelses-
LED

Lyser fullstendig i hvitt
(for
bevegelsesindikasjon).

En berøringsfri bevegelse er registrert av høyttaleren.

Lyser fullstendig i hvitt
(for volumindikasjon).

Høyttalerens volum stilles til 100 %.
Det opplyste området av LED-en endres når volumet økes eller reduseres.

2.
Status-LED-
er

Alle fire LED-er lyser
hvitt.

En talekommando er registrert av høyttaleren.

Alle fire LED-er lyser
oransje.

Høyttaleren er nettopp blitt initialisert.
De innebygde mikrofonene er slått av.

Alle fire LED-er lyser
blått.

Du har nettopp startet Google Assistant ved å si "Ok Google" eller ved å
utføre den tilsvarende berøringsfrie håndbevegelsen for første gang siden sist
programvareoppdatering.

3.
Bluetooth-
LED

Blinker hvitt. Høyttalerens programvare er blitt oppdatert.

Blinker blått i 5
sekunder.

Høyttaleren er i Bluetooth-paremodus.

Blinker rødt. Høyttaleren har en feil.
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Om programvareoppdateringer

Programvaren til denne trådløse høyttaleren oppdateres automatisk til den nyeste programvaren mens høyttaleren er
koblet til internett via et Wi-Fi-nettverk.

Den seneste informasjonen om programvareoppdateringer finner du på nettsiden Support by Sony, med adresse
sony.net/SBS.
Vi anbefaler at du installerer appen Support by Sony på smarttelefonen eller iPhonen din.
Vi anbefaler også at du bokmerker høyttalerens modellnavn, "LF-S50G" når du besøker nettsiden Support by Sony.
Varsler om programvareoppdateringer sendes automatisk til smarttelefonen eller iPhonen.

Beslektet emne
LED-indikasjoner
Nettsider for kundestøtte

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Koble til en strømkilde

Bruk den medfølgende vekselstrømadapteren til å koble den trådløse høyttaleren til en strømkilde.

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation

Sett den ene enden av vekselstrømadapteren i DC IN-kontakten nederst på høyttaleren.1

Sett den andre enden i en stikkontakt.2
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Installere den tilhørende appen og utføre grunnleggende innstillinger

For å bruke Google Assistant med den trådløse høyttaleren må du først installere Google Home-appen på
smarttelefonen/iPhonen og utføre grunnleggende innstillinger for høyttaleren.

Merknad
Avhengig av tjenesten du abonnerer på, kan det være du må opprette en konto på forhånd i tillegg til en Google-konto.

Du åpner Google Play eller App Store fra smarttelefonen/iPhonen.1

Installer Google Home-appen på en smarttelefon/iPhone.

Du finner mer informasjon på google.com/cast/setup/.

2

Plasser høyttaleren så nært en trådløs LAN-ruter som mulig.3

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

2.

Aktiver Bluetooth-funksjonen på iPhonen (*).3.
Google Home-appen bruker Bluetooth til å identifisere høyttaleren.*

Start appen og følg anvisningene på skjermen for å utføre grunnleggende innstillinger for høyttaleren.

Høyttaleren må være på det samme Wi-Fi-nettverket som smarttelefonen/iPhonen.

4
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Snakke til Google Assistant

Du kan bruke en rekke ulike talekommandoer til å kontrollere betjeningen av den trådløse høyttaleren med Google
Assistant. Det er bare å si en talekommando til høyttaleren. Deretter vil høyttaleren utføre Google Assistant-aktiviteten
som er tilknyttet talekommandoen.

Hint
Du finner noen av de tilgjengelig talekommandoene i det medfølgende heftet "Voice Commands" (engelsk versjon, medfølger).

De nyeste talekommandoene finner du på nettsidene under.
For kunder i USA:
assistant.google.com/intl/en_us/
For kunder i Canada:
assistant.google.com/intl/en_ca/
For kunder i Storbritannia:
assistant.google.com/intl/en_uk/
For kunder i Frankrike:
assistant.google.com/intl/fr_fr/
For kunder i Tyskland:
assistant.google.com/intl/de_de/
For kunder i Australia:
assistant.google.com/intl/en_au/

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation

10

https://assistant.google.com/intl/en_us/
https://assistant.google.com/intl/en_ca/
https://assistant.google.com/intl/en_uk/
https://assistant.google.com/intl/fr_fr/
https://assistant.google.com/intl/de_de/
https://assistant.google.com/intl/en_au/


Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Bruke bevegelser til å vise høyttaleren hva den skal gjøre

Du kan utføre berøringsfrie håndbevegelser over den trådløse høyttalerens sensoren for bevegelseskontroll for å
kontrollere betjeningen av høyttaleren, inkludert volumkontroll. Du finner mer informasjon om volumkontroll i Kontrollere
høyttalerens volum.

Starte Google Assistant

Før hånden mot deg over sensoren for bevegelseskontroll. Denne bevegelsen tilsvarer å si "Ok Google" til høyttaleren.

Spille av eller sette en sang på pause

Før hånden vekk fra deg over sensoren for bevegelseskontroll.

Spille av forrige sang

Før hånden fra høyre til venstre over sensoren for bevegelseskontroll.
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Spille av neste sang

Før hånden fra venstre til høyre over sensoren for bevegelseskontroll.

Beslektet emne
Kontrollere høyttalerens volum

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Pare og koble til en Bluetooth-enhet

Du kan pare og koble den trådløse høyttaleren til en BLUETOOTH®-enhet og bruke høyttaleren som en ekstern
høyttaler for den tilkoblede enheten.
Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på Bluetooth-enheter som skal tilkobles trådløst.
Høyttaleren må pares med en Bluetooth-enhet for å kunne opprette en Bluetooth-forbindelse for første gang.
Når du skal pare med 2 eller flere Bluetooth-enheter, utfører du følgende prosedyre for hver enhet.
Før du betjener høyttaleren, må du gjøre følgende:

Plasser Bluetooth-enheten mindre enn 1 m fra høyttaleren.
Stans avspillingen på Bluetooth-enheten.
Slå ned volumet på Bluetooth-enheten og høyttaleren for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren. Avhengig av den
parede Bluetooth-enheten er det ikke sikkert volumet på Bluetooth-enheten er synkronisert med høyttalerens volum
når du begynner å spille musikk etter at en Bluetooth-forbindelse er opprettet.

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

Med Bluetooth-enheten som ble tilkoblet tidligere, kan du enkelt opprette en Bluetooth-forbindelse ved å trykke på
(Bluetooth)/PAIRING-knappen på høyttaleren, forutsatt at Bluetooth-funksjonen er aktiv på Bluetooth-enheten.

Merknad

Når du har opprettet en Wi-Fi-forbindelse, trykker og holder du inne (Bluetooth)/PAIRING-knappen for å
sette høyttaleren i Bluetooth-paremodus.

1

Utfør pareprosedyren på Bluetooth-enheten for å registrere høyttaleren.

Når en liste over registrerte enheter vises på displayet på Bluetooth-enheten, velger du navnet til høyttaleren.
Hvis Bluetooth-enheten ber deg om å skrive inn en passnøkkel*, skriver du inn "0000".
* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

2

Opprett en Bluetooth-forbindelse fra Bluetooth-enheten.

Du kan lytte til musikk som er lagret på Bluetooth-enheten.

3
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Høyttaleren går ut av Bluetooth-paremodus etter ca. 3 minutter, og Bluetooth LED-en slukker. Men hvis høyttaleren ikke klarer å
lagre pareinformasjonen, går den ikke ut av Bluetooth-paremodus. Hvis høyttaleren går ut av Bluetooth-paremodus før du
fullfører prosedyren over, gjentar du prosedyren igjen.

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

Pareinformasjonen slettes på grunn av reparasjoner og lignende.

Høyttalerens pareinformasjon slettes fra Bluetooth-enheten.

Høyttaleren initialiseres.
All pareinformasjon vil slettes.

Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare ha en Bluetooth-forbindelse med én paret enhet om gangen.

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Pare og koble til en pc

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på Bluetooth-enheter (inkludert pc-er) som skal tilkobles
trådløst. Den trådløse høyttaleren må pares med en pc for å kunne opprette en Bluetooth-forbindelse for første gang.
Utfør følgende prosedyre for hver enhet.
Før du betjener høyttaleren, må du gjøre følgende:

Påse at datamaskinen har en Bluetooth-funksjon.
Plasser pc-en mindre enn 1 m fra høyttaleren.
Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
Stopp avspillingen på datamaskinen.
Slå ned volumet på pc-en og høyttaleren for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren. Avhengig av den parede pc-en
er det ikke sikkert volumet på pc-en er synkronisert med høyttalerens volum når du begynner å spille musikk etter at
en Bluetooth-forbindelse er opprettet.

Klargjør for søk etter høyttaleren på datamaskinen.

På Windows 10:

På Windows 8.1:

På Windows 7:

1

Velg [Bluetooth] fra  (handlingssenter) nederst til høyre på skjermen.1.

Høyreklikk på [Start]-knappen og klikk på [Control Panel].1.

Velg [Devices and Printers] i vinduet "All Control Panel Items".
Hvis vinduet "Control Panel" vises istedenfor vinduet "All Control Panel Items", velger du [Large icons] eller
[Small icons] fra menyen "View by" øverst til høyre på hjørnet.

2.
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Klikk på [Start]-knappen og deretter [Devices and Printers].1.

Når du har opprettet en Wi-Fi-forbindelse, trykker og holder du inne (Bluetooth)/PAIRING-knappen for å
sette høyttaleren i Bluetooth-paremodus.

2

Søk etter høyttaleren på datamaskinen.

På Windows 10:

3

Velg [Connect] fra  (handlingssenter) nederst til høyre på skjermen.1.

Velg høyttalerens navn.

Hvis høyttalerens navn ikke vises, gjentar du prosedyren fra trinn 2.

2.
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På Windows 8.1 eller Windows 7:

Når paringen er fullført, opprettes Bluetooth-forbindelsen automatisk, og "Connected music" vises under
høyttalerens navn.

Klikk på [Add a device].
Windows 8.1:

Windows 7:

1.

Velg navnet på høyttaleren og klikk på [Next].
Windows 8.1:

Windows 7:

2.
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Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel*, skriver du inn "0000".
Hvis høyttalerens navn ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 2.
* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

Når det følgende vinduet vises, klikker du på [Close].
Datamaskinen begynner å installere driveren.
Windows 8.1:

Windows 7:

3.

Registrer høyttaleren med datamaskinen.

På Windows 10:

4

Når paringen er fullført, opprettes Bluetooth-forbindelsen automatisk, og "Connected music" vises under
høyttalerens navn. Fortsett til trinn 5.

1.
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På Windows 8.1:

Høyreklikk på høyttaleren navn i "Devices" og velg [Sound settings] fra menyen.1.

Bekreft høyttalerens navn i vinduet "Sound".
Hvis det er et avkrysningsmerke (grønt) ved siden av høyttalerens navn, fortsetter du til trinn 5.

Hvis det ikke er et avkrysningsmerke (grønt) ved siden av høyttalerens navn, fortsetter du til neste trinn
(deltrinn 3).

Hvis høyttalerens navn ikke vises, høyreklikker du på vinduet "Sound" og velger [Show Disabled Devices]
fra menyen. Deretter går du til neste trinn (deltrinn 3).

2.
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Høyreklikk på høyttalerens navn og velg [Connect] fra menyen.

Når høyttaleren en tilkoblet, vises et avkrysningsmerke (grønt) ved siden av høyttalerens navn i vinduet
"Sound". Fortsett til trinn 5.

Hvis [Connect] er nedtonet, velger du [Disable] for [Default Device] som har et avkrysningsmerke (grønt) ved
siden av seg.

3.
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På Windows 7:

Dobbeltklikk på navnet til høyttaleren i "Devices".1.

Klikk på [Listen to Music].

Når høyttaleren en tilkoblet, vises et avkrysningsmerke (grønt).

2.
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Hint
Prosedyren som er forklart over, er bare en veiledning. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med pc-en.

Du kan pare og koble til en annen Bluetooth-enhet selv når det er etablert en Bluetooth-forbindelse. I så fall vil den forrige
forbindelsen frakobles.

Med Bluetooth-enheten som ble tilkoblet tidligere, kan du enkelt opprette en Bluetooth-forbindelse ved å trykke på
(Bluetooth)/PAIRING-knappen på høyttaleren, forutsatt at Bluetooth-funksjonen er aktiv på Bluetooth-enheten.

Merknad
Høyttaleren går ut av Bluetooth-paremodus etter ca. 3 minutter, og Bluetooth LED-en slukker. Men hvis høyttaleren ikke klarer å
lagre pareinformasjonen, går den ikke ut av Bluetooth-paremodus. Hvis høyttaleren går ut av Bluetooth-paremodus før du
fullfører prosedyren over, gjentar du fra trinn 2.

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

Pareinformasjonen slettes på grunn av reparasjoner og lignende.

Høyttalerens pareinformasjon slettes fra pc-en.

Høyttaleren initialiseres.
All pareinformasjon vil slettes.

Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare ha Bluetooth-forbindelse med én paret enhet om gangen.

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

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation

Opprett en Bluetooth-forbindelse fra pc-en.

Du kan lytte til musikk som er lagret på pc-en.

5
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Koble til en NFC-kompatibel enhet med One-touch (NFC)

Når du plasserer en NFC-kompatibel enhet, slik som en smarttelefon, mot den trådløse høyttaleren, pares høyttaleren
automatisk og kobler seg til den NFC-kompatible enheten.

Kompatible smarttelefoner
NFC-kompatible smarttelefoner med Android 4.1 eller nyere

NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom
ulike enheter, slik som smarttelefoner og IC-merker.
Takket være NFC-funksjonen kan det enkelt oppnås datakommunikasjon (som for eksempel Bluetooth-paring og -
tilkobling) ved å plassere NFC-kompatible enheter mot hverandre (for eksempel ved N-symbolet eller et anvist sted på
hver enhet).
Før du betjener høyttaleren, må du gjøre følgende:

Stans avspillingen på den NFC-kompatible enheten.

Slå ned volumet på den NFC-kompatible enheten og høyttaleren for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.
Avhengig av den parede NFC-kompatible enheten er det ikke sikkert volumet på den NFC-kompatible enheten er
synkronisert med høyttalerens volum når du begynner å spille musikk etter at en Bluetooth-forbindelse er opprettet.

Lås opp den NFC-kompatible enhetens skjerm på forhånd.

Hint
For å koble fra Bluetooth-forbindelsen plasserer du N-symbolet på den NFC-kompatible enheten mot N-symbolet på høyttaleren
igjen.

Prøv følgende dersom Bluetooth-forbindelsen ikke opprettes:

Aktiver NFC-funksjonen på den NFC-kompatible enheten.1

Hold N-symbolet på den NFC-kompatible enheten mot N-symbolet på høyttaleren helt til den NFC-
kompatible enheten vibrerer (det kan ta noen sekunder).

2

Følg anvisningene på skjermen for å opprette en Bluetooth-forbindelse.

Bluetooth-LED-en slukker når det er opprettet en Bluetooth-forbindelse.

3
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Hold den NFC-kompatible enheten mot N-symbolet på høyttaleren og flytt enheten langsomt frem og tilbake og rundt.

Hvis den NFC-kompatible enheten er i et futteral, må den tas ut av futteralet.

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Lytte til musikk med den tilkoblede Bluetooth-enheten

Så lenge det er opprettet en Bluetooth-tilkobling mellom den trådløse høyttaleren og en Bluetooth-enhet, kan du lytte til
musikk med Bluetooth-enheten gjennom høyttaleren.

Hint
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation

Påse at en Bluetooth-tilkobling er opprettet med høyttaleren på Bluetooth-enheten.1

Spill av musikk på Bluetooth-enheten.2
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Kontrollere høyttalerens volum

Du kan kontrollere den trådløse høyttalerens volum med berøringsfrie håndbevegelser. Avhengig av den tilkoblede
Bluetooth-enheten kan du også bruke talekommandoer eller Google Home-appen til volumkontroll.

Hint
For å finjustere volumet sier du en talekommando for å angi ønsket volum.

Kontrollere volumet med berøringsfrie håndbevegelser

For å skru ned volumet holder du fingeren over sensoren for bevegelseskontroll og beveger den i en sirkel mot urviseren
innenfor sensorområdet. Volumet reduseres i trinn på noen prosenter.

For å skru opp volumet holder du fingeren over sensoren for bevegelseskontroll og beveger den i en sirkel med
urviseren innenfor sensorområdet. Volumet økes i trinn på noen prosenter.

Beveg fingeren i en sirkel innenfor dette området.1.

Innebygde mikrofoner2.

Det opplyste området av LED-en endres når volumet økes eller reduseres.3.

Indikerer et volumnivå i området 0 til 100 %. Volumet økes/reduseres i trinn på noen prosenter.4.
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Kontrollere volumet med talekommandoer

Si et hvilket som helst tall fra 0 til 100 samt ordet "%" (for eksempel "62%" slik vist under) direkte til høyttaleren.
Du kan stille volumet til ønsket nivå.

Hint
Du finner noen av de tilgjengelig talekommandoene i det medfølgende heftet "Voice Commands" (engelsk versjon, medfølger).

De nyeste talekommandoene finner du på nettsidene under.
For kunder i USA:
assistant.google.com/intl/en_us/
For kunder i Canada:
assistant.google.com/intl/en_ca/
For kunder i Storbritannia:
assistant.google.com/intl/en_uk/
For kunder i Frankrike:
assistant.google.com/intl/fr_fr/
For kunder i Tyskland:
assistant.google.com/intl/de_de/
For kunder i Australia:
assistant.google.com/intl/en_au/

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Hindre utilsiktede aktiviteter (HOLD)

Du kan stanse alle sensor- og knappeaktiviteter på den trådløse høyttaleren i 3 minutter ved å trykke og holde inne
HOLD-knappen ( ) nederst på høyttaleren i 3 sekunder eller lenger.

For å gjenoppta aktivitetene trykker og holder du inne HOLD-knappen igjen i 3 sekunder eller lenger.

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Endre lysstyrke på klokkens display (DIMMER)

Du kan endre lysstyrke på klokkens display eller slå av displayet ved å trykke på DIMMER/RESTART-knappen ( )
nederst på den trådløse høyttaleren.

Hvert trykk endrer lysstyrken mellom høy, middels, lav og av.

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Endre klokkens visning (12/24 timer)

Du kan veksle mellom å vise klokken i 12-timers og 24-timers format ved å trykke og holde inne DIMMER/RESTART-
knappen ( ) nederst på den trådløse høyttaleren.
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Justere volumet til høyttaleren automatisk (Auto Volume Control)

Du kan aktivere/deaktivere Auto Volume Control-funksjonen ved å raskt trykke to ganger på HOLD-knappen ( ) nederst
på den trådløse høyttaleren.
Omgivelsesstøy (for eksempel lyd fra noen som vasker opp) blir plukket opp av de innebygde mikrofonene, og
høyttalerens volum justeres automatisk*.

Når Auto Volume Control-funksjonen er aktivert/deaktivert, ser du følgende på volumvisningen:

Merknad
Auto Volume Control-funksjonen deaktiveres hvis høyttaleren initialiseres.

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation

Standardinnstillingen for denne funksjonen er av.*
Avhengig av driftsmiljø og type støy kan det hende at høyttaleren ikke justerer volumet. Hvis høyttaleren i tillegg brukes under et visst volum,
justeres volumet automatisk. Deaktiver funksjonen hvis du føler at det automatisk justerte volumet ikke er egnet for driftsmiljøet.

Indikasjon Beskrivelse

Auto Volume Control-funksjonen er aktivert.

Auto Volume Control-funksjonen er deaktivert.
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
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Midlertidig deaktivering av evnen til å oppfatte talekommandoer (mikrofon av)

Du kan slå av de innebygde mikrofonene for å midlertidig deaktivere evnen til å oppfatte talekommandoer ved å trykke
på -knappen (mikrofon av).

For å aktivere evnen igjen trykker du på -knappen (mikrofon av) en gang til.

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Ytre overflater

Hold den trådløse høyttalerens ytre overflater rene. Hvis en ytre overflate blir skitten, rengjør du den på følgende vis.
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Koble vekselstrømadapteren fra høyttaleren.1

Dypp en ren, myk klut i (lunkent) vann, vri kluten og tørk deretter av de ytre overflatene med kluten.2
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Høyttalergrill

Hold den trådløse høyttalerens høyttalergrill ren. Hvis høyttaleren blir lettere tilsmusset, kan du fjerne grillen fra
høyttaleren og vaske den.

Koble vekselstrømadapteren fra høyttaleren.1

Vri høyttaleren mot urviseren til det sier klikk, så fjerner du grillen fra høyttaleren.2

Hold grillen under rennende vann for å vaske bort smuss.3

La høyttalergrillen tørke etterpå.4

Fest høyttalergrillen til høyttaleren slik vist under, og vri grillen med urviseren til den klikker på plass.5
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Merknad
Når høyttalergrillen er fjernet fra høyttaleren, oppfyller ikke høyttaleren kravene til vanntetthet i IPX3.

Hvis høyttalergrillen er svært skitten, er det ikke sikkert den blir helt ren.

Du må ikke bruke såpevann eller varmtvann til rengjøring. Dette for å hindre skade på høyttalergrillen.

Ikke skrubb høyttalergrillen mens du vasker bort smuss. Ikke bruk overdreven kraft, siden dette kan skade høyttalergrillen.
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Forholdsregler

Om sikkerhet

Merkeskiltet og viktig informasjon om sikkerhet er plassert nederst på hovedenheten og på overflaten av
vekselstrømadapteren.

Før du betjener enheten, må du kontrollere at driftspenningen til enheten er identisk med den lokale
strømforsyningen.

Merknader om vekselstrømadapteren

Du må bare bruke den medfølgende vekselstrømadapteren. For å unngå skade på enheten må du ikke bruke en annen
vekselstrømadapter.

Om plassering

Ikke plasser enheten slik at den står i en helling.

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

Ikke bruk eller forlat enheten i en bil.

Ikke bruk enheten i en badstue.

Om rengjøring

Ikke bruk alkohol, bensin eller tynnere til å rengjøre kabinettet.

Om opphavsrett

" " er et merke som tilhører Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance® er registrerte varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ og WPA2™ er varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance.

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

N-merket er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

Kjøpt i Driftsspenning

Alle land/regioner 100 V–240 V AC, 50 Hz / 60 Hz
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Google, Android™, Google Play, Google Home, Chromecast Built-in samt andre merker og logoer er varemerker
tilhørende Google LLC.

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

Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Merknader om vannavstøtende funksjon

Enhetens vannavstøtende egenskaper

Denne enheten har en vannavstøtende spesifikasjon (*1) av IPX3 (*2) som angitt i "Degrees of protection against
ingress of water" i IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP-kode)". Enheten er imidlertid ikke helt vanntett.
Enheten må ikke slippes ned i vann eller brukes med vilje i vann.

Væsker som spesifikasjonene for vannavstøtende egenskaper gjelder for

Enhetens vannavstøtende egenskaper er utregnet basert på våre egne målinger under forholdene som er beskrevet i
dette dokumentet. Vær klar over at funksjonsfeil som følge av vanninntrengning ikke er dekket av garantien dersom
kunden selv har skyld i dette.

Slik forhindrer du at de vannavstøtende egenskapene ikke forringes

Sjekk følgende og bruk enheten korrekt.

Ikke bruk eller forlat enheten i ekstremt varme eller kalde omgivelser (temperaturer utenfor området 5 °C–35 °C).
Hvis enheten brukes eller forlates i temperaturer utenfor dette området, kan det være den automatisk slår seg av for
å beskytte de indre kretsene.

Pass på at du ikke mister enheten eller utsetter den for mekaniske støt. Deformasjon eller skade kan føre til
forringelse av de vannavstøtende egenskapene.

Ikke bruk enheten på et sted hvor store mengder kaldt eller varmt vann kan sprute på den. Enheten er ikke utformet
for å tåle vanntrykk. Enheten kan få funksjonfeil dersom den brukes på et slikt sted.

Ikke hell vann med høy temperatur eller blås varm luft fra en hårføner eller annet apparat på enheten direkte.
Enheten må heller ikke brukes på steder med høy temperatur, slik som i badstuer eller i nærheten av en ovn.

Dette gjør du hvis enheten blir våt

Dersom enheten blir våt, må du først fjerne vannet fra enheten og deretter tørke fuktighet av enheten med en myk og
tørr klut. Spesielt i kalde regioner kan enheten fryse og slutte å fungere dersom fuktighet blir værende på enhetens
overflate. Husk å tørke av fuktighet når enheten har vært i bruk.
Legg enheten på et håndkle eller et tørt tøystykke. Deretter lar du den ligge og tørke i romtemperatur til det ikke er
fuktighet igjen på den.

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation

Det medfølgende tilbehøret er ikke vanntett. Hold vekselstrømadapteren og DC IN-kontakten borte fra vann.*1
IPX3 (beskyttet mot vannsprut): Enheten vil fortsette å være operativ selv når den blir utsatt for vannsprut, forutsatt at 10 liter vann i minuttet
sprutes fra en høyde på 200 mm i en vinkel på inntil 60 grader i en periode på 10 minutter.

*2

Gjelder
for: ferskvann, kaldtvann fra springen

Gjelder
ikke for:

andre væsker enn ovennevnte (såpevann, vann med vaskemidler eller bademidler, sjampo, varmtvann
fra springen, bassengvann, sjøvann osv.)
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Nettsider for kundestøtte

Hvis du trenger hjelp, kan du besøke en av nettsidene våre for kundestøtte på listen under.
For kunder i USA:
http://esupport.sony.com/US/
For kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
For kunder i europeiske land:
http://www.sony.eu/support
For kunder i andre land/regioner:
http://www.sony-asia.com/

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
LF-S50G

Når du har et problem:

Gjør følgende før du bestiller reparasjon.

Les de relevante instruksjonene og feilsøkingstemaene i Hjelpeveiledning.

Trykk på DIMMER/RESTART-knappen på den trådløse høyttaleren.

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

Besøk hjemmesiden til kundestøtten vår.

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

Beslektet emne
Nettsider for kundestøtte
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40



Hjelpeveiledning
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Hva gjør jeg hvis høyttaleren ikke får strøm?

Påse at vekselstrømadapteren er godt festet i den trådløse høyttaleren og en stikkonkakt.

Trykk på DIMMER/RESTART-knappen ( ) nederst på den trådløse høyttaleren.

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Trådløs høyttaler
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Hva gjør jeg hvis høyttaleren ikke reagerer på bevegelsene mine?

Utfør håndbevegelsene nærmere sensoren for bevegelseskontroll.

Slå av andre enheter.

Det kan være at den trådløse høyttaleren er i tilstanden HOLD. Trykk og hold inne HOLD-knappen nederst på
høyttaleren i 3 sekunder eller mer.

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Trådløs høyttaler
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Hva gjør jeg hvis høyttaleren ikke reagerer på kommandoen "Ok Google"?

Avhengig av plasseringen til den trådløse høyttaleren kan det være at omgivelsene hindrer høyttaleren i å registrere
talekommandoen "Ok Google". Ikke plasser høyttaleren på et sted med mye støy, eller på et sted som er utsatt for
sterk vind eller ekko (gjenlyd).

Påse at de innebygde mikrofonene ikke er blokkerte.

Istedenfor å si talekommandoen kan du prøve den tilsvarende berøringsfrie bevegelsen.

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hva gjør jeg hvis høyttaleren ikke reagerer på talekommandoer?

Påse at den trådløse høyttaleren er koblet til nettverket ditt.

Avhengig av plasseringen til den trådløse høyttaleren kan det være at omgivelsene hindrer høyttaleren i å registrere
talekommandoen. Ikke plasser høyttaleren på et sted med mye støy, eller på et sted som er utsatt for sterk vind eller
ekko (gjenlyd).

Påse at de innebygde mikrofonene ikke er blokkerte.

Istedenfor å si talekommandoen kan du prøve den tilsvarende berøringsfrie bevegelsen.

Det kan være du sa talekommandoen for raskt for den trådløse høyttaleren. Prøv å snakke litt langsommere til
høyttaleren.

Den trådløse høyttalerens innebygde mikrofoner kan være deaktiverte. Trykk på -knappen (mikrofon av).

4-727-171-11(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Hva gjør jeg hvis jeg ikke hører musikk fra den tilkoblede Bluetooth-enheten gjennom
høyttaleren, eller hvis lyden spraker, fordreies eller avbrytes?

Sjekk volumet til den trådløse høyttaleren og den tilkoblede Bluetooth-enheten.

Påse at det spilles av på den tilkoblede Bluetooth-enheten.

Påse at det er opprettet en Bluetooth-forbindelse mellom den trådløse høyttaleren og Bluetooth-enheten. Du finner
mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

Par den trådløse høyttaleren med Bluetooth-enheten (enhetsregistrering) en gang til.

Påse at equalizerfunksjonen til den tilkoblede Bluetooth-enheten ikke er aktiv. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen som fulgte med Bluetooth-enheten.

Flytt den trådløse høyttaleren vekk fra en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.

Flytt Bluetooth-enheten nærmere den trådløse høyttaleren. Hvis det befinner seg en gjenstand mellom høyttaleren
og Bluetooth-enheten, må den flyttes.
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Hva gjør jeg hvis høyttaleren ikke kobler seg til nettverket mitt?

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

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

Beslektet emne
Installere den tilhørende appen og utføre grunnleggende innstillinger
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Hva gjør jeg hvis musikken stanser?

Det har vært et brudd i den trådløse kommunikasjonen. Hvis du bruker en mikrobølgeovn, må du slå den av.
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Hva gjør jeg når paringen (registrering av enhet) mislykkes?

Påse at den trådløse høyttaleren er koblet til nettverket ditt.

Det kan allerede være en Bluetooth-forbindelse med en annen enhet. I så fall slår du av den gjeldende Bluetooth-
forbindelse i et øyeblikk, og så utfører du paringsprosedyren igjen.

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

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

Oppdater programvaren til den tilkoblede Bluetooth-enheten.

Beslektet emne
Pare og koble til en Bluetooth-enhet
Pare og koble til en pc
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Hva gjør jeg hvis One-touch-tilkobling (NFC) ikke fungerer?

Påse at den trådløse høyttaleren er koblet til nettverket ditt.

Skjermen til den NFC-kompatible enheten kan være låst. Lås opp skjermen før du plasserer enheten mot den
trådløse høyttaleren. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med den NFC-kompatible enheten.

Hold den NFC-kompatible enheten mot N-symbolet på den trådløse høyttaleren til enheten vibrerer. Hvis den NFC-
kompatible enheten ikke vibrerer, kan du bevege enheten langsomt frem og tilbake og rundt.

Påse at NFC-funksjonen er aktiv på den NFC-kompatible enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen
som fulgte med den NFC-kompatible enheten.

Hvis den NFC-kompatible enheten er i et futteral, må den tas ut av futteralet.

NFC-funksjonens følsomhet varierer avhengig av den NFC-kompatible enheten. Hvis du ikke klarer å koble den
trådløse høyttaleren til den NFC-kompatible enheten med One-touch (NFC), utfører du tilkobling/frakobling på
skjermen til den NFC-kompatible enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med den NFC-
kompatible enheten.

Funksjonen for bytte av One-Touch-tilkobling er ikke lenger støttet av høyttalerens systemprogramvare, versjon
xxxxx088 og nyere. (Per februar 2019)

Beslektet emne
Koble til en NFC-kompatibel enhet med One-touch (NFC)
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Hva gjør jeg når Bluetooth-LED-en blinker hvitt?

Den trådløse høyttalerens programvare er blitt oppdatert. Vent til Bluetooth-LED-en slutter å blinke.

Beslektet emne
LED-indikasjoner
Om programvareoppdateringer
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Hva gjør jeg når Bluetooth-LED-en blinker rødt?

Det er en feil med den trådløse høyttaleren. Initialiser høyttaleren.

Beslektet emne
LED-indikasjoner
Hvis høyttaleren ikke fungerer som den skal:
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Hvis høyttaleren ikke fungerer som den skal:

Koble vekselstrømadapteren fra den trådløse høyttaleren og sett den i på nytt.
Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve å tilbakestille høyttaleren.
Trykk og hold inne -knappen (mikrofon av) til alle fire status-LED-ene lyser og blinker oransje.

Initialisering av høyttaleren tilbakestiller det følgende:

Wi-Fi-innstillinger

Bluetooth-historikk

Private Google-data

Volum-innstilling

Mikrofon av-innstilling

Klokkeinnstilling

Auto Volume Control-funksjonen er også deaktivert.

Beslektet emne
Installere den tilhørende appen og utføre grunnleggende innstillinger
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