
Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Seuraavassa selitetään lasikaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista.

Aloittaminen

Osat ja painikkeet

Virtalähde

Kaiuttimen lataaminen

Virran kytkeminen päälle/pois

BLUETOOTH®/Verkon valmiustila -toiminnon käyttäminen

Autom valmiustila -toiminto

Yhteyden muodostaminen

BLUETOOTH-yhteys

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin

Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) -yhteyden avulla

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)
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Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Wi-Fi-yhteys

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon käyttäen Wi-Fi-reititintä, jossa on Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -painike

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon älypuhelimen avulla

Wi-Fi-yhteys (tietokone)

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Kaiuttimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon tietokoneen avulla

Tietokoneen asettaminen DLNA-palvelimeksi (Windows 10)

Tietokoneen asettaminen DLNA-palvelimeksi (Windows 8.1)

Wi-Fi-toiminnon kytkeminen pois päältä

Musiikin kuuntelu

BLUETOOTH-laite

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Verkossa toimivat musiikin jakelupalvelut

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon verkossa toimivien musiikin jakelupalveluiden (Spotify) käyttämistä varten

Paina & toista -toiminnon käyttäminen musiikin kuuntelemista varten verkossa toimivan musiikin jakelupalvelun (Spotify) kautta

Speaker Add -toiminto

2 kaiuttimen käyttäminen langattomaan toistoon BLUETOOTH-yhteyden kautta (Speaker Add -toiminto)

Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen (Speaker Add -toiminto)

Speaker Add -toiminnon peruuttaminen

Muut Wi-Fi-yhteydet

2 kaiuttimen käyttäminen stereoäänen kuunteluun Wi-Fi-verkon kautta (Wireless Stereo)

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta (Windows Media Player)

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta (Windows Media Player -ohjelmiston
käyttäminen Sony | Music Center -sovelluksen kautta)

Vaihtelevat toiminnot

LED-valon kirkkauden säätäminen

Kynttilänvalotilan käyttäminen

Kaiuttimen kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen
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Uniajastin-toiminnon käyttäminen

Musiikin kuunteleminen ulkoisesta laitteesta

Sony | Music Center -sovelluksen käyttäminen

Mitä voit tehdä Sony | Music Center -sovelluksen avulla

Sony | Music Center -sovelluksen asentaminen

Tiedot

Tekniset tiedot

Tietoa tietosuojakäytännöstä

Tietoja merkkivaloista

Huomioita käytöstä

Varotoimet

Huomautuksia lataamisesta

Esiasennetun ohjelmiston päivitykset

Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen

Päivitystapa 1: Automaattinen päivitys internetin kautta

Päivitystapa 2: Manuaalinen päivitys internetin kautta

Uusimman ohjelmiston havaitseminen verkkoyhteyden aikana

Tavaramerkit

Asiakastuen verkkosivustot

Vianmääritys

Miten voin ratkaista ongelman?

Virtalähde

Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai sisäistä uudelleenladattavaa akkua ei voi ladata

Kaiutin sammuu automaattisesti ja (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy punaisena (suojaustila)

Kaiuttimen painikkeita ei voi käyttää

(Päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy punaisena

Ääni

BLUETOOTH on yhdistetty, mutta ääntä ei kuulu

Staattisuus, kohina tai äänen häiriöt
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BLUETOOTH-yhteys

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa yhteyttä One-touch (NFC) -yhteyden avulla

Wi-Fi-yhteys

Wi-Fi-yhteyttä ei voi muodostaa

Wi-Fi-yhteyttä ei voi muodostaa (vaikka oikea SSID on valittu)

Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa WPS-painikkeen avulla

Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä Sony | Music Center -sovelluksessa

Verkossa toimivaan musiikin jakelupalveluun ei voi yhdistää

Musiikki keskeytyy

Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä tietokoneen musiikintoistosovelluksessa

Ohjainta (ohjainlaitetta) ei löydy / ohjain ei pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen

Musiikin toisto alkaa automaattisesti (kotiverkko)

Speaker Add -toiminto

Kaiutinta tai BLUETOOTH-laitetta ei voi yhdistää käyttämällä Speaker Add -toimintoa

Ääni keskeytyy, kun Speaker Add -toimintoa käytetään toistoon

Nollaa

Miten RESET-painiketta käytetään

Kaiuttimen alustaminen
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Osat ja painikkeet

Painikkeet / merkkivalot / pääteosio, kaiutin / LED-valojen osio

Älä pitele numerosta 5 suoraan.

Perustoimintojen osio

(päällä/valmius) -painike/-merkkivalo
Paina kytkeäksesi kaiuttimen päälle ja pois.
Lisäksi merkkivalo osoittaa latauksen tilan.

1.

(Paina & toista) -painike/-merkkivalo2.

DC IN 5 V -liitäntä3.

AUDIO IN -liitäntä4.

Orgaanisesta lasista valmistettu diskanttikaiutin5.

LED-valot6.

/ (äänenvoimakkuus) -painikkeet*7.

+-puolessa on kosketuspiste (kohotettu). Käytä sitä viitteenä toiminnoille. Kosketuspiste sijaitsee kaiuttimen kangasosan sisäpuolella.*
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Näkörajoitteisille asiakkaillemme:
Virtapainike ja äänenvoimakkuuspainikkeet sijaitsevat kaiuttimen kankaalla peitetyssä sivussa.
USB-kaapelin portin oikealla puolella kankaan alla on 2 painiketta, joilla säädetään äänenvoimakkuutta.
Äänenvoimakkuutta nostavassa painikkeessa on kosketuspiste sen löytämisen helpottamiseksi. Käytä sitä toimintojen
merkkinä.
USB-kaapelin portin vasemmalla puolella kankaan alla on virtapainike ja yhteyspainike. Ulompi painike on virtapainike.

Aiheeseen liittyvää
Tietoja merkkivaloista

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

(LED-valo) +/– -painikkeet
Säädä LED-valojen kirkkautta.

1.

BLUETOOTH-merkkivalo2.

BLUETOOTH/  PAIRING -painike
Paina lyhyesti vaihtaaksesi äänen kuulumaan BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetystä laitteesta.
Pidä painettuna siirtääksesi kaiuttimen parinmuodostustilaan.

3.

Verkon merkkivalo4.

ADD (Speaker Add -toiminto) -painike5.

RESET-painike6.

TIMER/  WPS -painike
Aseta Uniajastin painamalla lyhyesti.
Pidä painettuna muodostaaksesi yhteyden Wi-Fi-verkkoon käyttäen Wi-Fi-reititintä, jossa on Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) -painike.

7.

N-merkki
Kosketa tätä muodostaessasi One-touch (NFC) -yhteyttä.

8.
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Kaiuttimen lataaminen

Kaiutinta voi käyttää joko USB-verkkovirtasovittimen (toimitettu mukana) tai sisäisen uudelleenladattavan litiumioniakun
kanssa.
Lataa sisäistä uudelleenladattavaa akkua vähintään 1 tunnin ajan liittämällä USB-verkkovirtasovitin ennen kaiuttimen
ensimmäistä käyttökertaa.
Voit käyttää kaiutinta sisäisen uudelleenladattavan akun avulla USB-verkkovirtasovittimen sijasta lataamalla kaiuttimen
ennen käyttöä.

Jos mukana toimitetaan virtajohto tai muuntosovitin
USB-verkkovirtasovittimen pistokkeen muoto ja liitäntämenettely ovat erilaisia. Liitä vaihtovirtajohto ja muuntosovitin
USB-verkkovirtasovittimeen maasi tai alueesi mukaan.
 
Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika (käytettäessä BLUETOOTH-yhteyttä)
Noin 8 tuntia*

 
Kun sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen
Sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen, kun  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy hitaasti punaisena
ja kuulet merkkiäänen. Lataa kaiutin. Akku latautuu nopeammin, kun kytket kaiuttimen pois päältä latauksen ajaksi.

Vihje
Jos (päällä/valmius) -merkkivalossa ei ole valoa, kun kaiutin on liitetty pistorasiaan kaiuttimen ollessa kytketty pois päältä,
sisäinen uudelleenladattava akku on ladattu täyteen. Kun sisäinen uudelleenladattava akku on ladattu täyteen, sen lataaminen ei
jatku, vaikka kaiutin pidettäisiin liitettynä pistorasiaan. (Kun Verkon valmiustila -toiminto on pois päältä)

Liitä mikro-USB-kaapeli (toimitettu mukana) USB-verkkovirtasovittimeen (toimitettu mukana).1

Liitä mikro-USB-kaapeli DC IN 5 V -liitäntään.2

Liitä USB-verkkovirtasovittimen pistoke tukevasti pistorasiaan.

Kun aloitat kaiuttimen lataamisen ensimmäisen kerran sen hankinnan jälkeen, kaiutin kytkeytyy automaattisesti
päälle ja (päällä/valmius) -merkkivalo (valkoinen) välkkyy hitaasti valkoisena. Kun lataus on valmis,
(päällä/valmius) -merkkivalo (valkoinen) syttyy valkoisena.
Jos aloitat laitteen latauksen sen ollessa pois päältä, (päällä/valmius) -merkkivalo (oranssi) syttyy oranssina.
Merkkivalo sammuu, kun lataus on valmis. Kaiuttimen lataaminen kestää noin 5 tuntia*.

3

Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen uudelleenladattavan akun lataamiseen täyteen.*

Aika voi vaihdella tässä annetusta ajasta riippuen kaiuttimen käyttötavasta, kuten äänenvoimakkuudesta, musiikin toistosta ja käyttöympäristön
lämpötilasta.

*
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Huomautus
Vaikka et aikoisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen uudelleenladattavan akun tehoa lataamalla se täyteen kuuden
kuukauden välein.

Kun lataat sisäistä uudelleenladattavaa akkua, käytä mukana toimitettua USB-verkkovirtasovitinta ja mikro-USB-kaapelia. Jos
käytät mitä tahansa muuta kuin mukana toimitettua USB-verkkovirtasovitinta tai mikro-USB-kaapelia, lataus ei ehkä onnistu tai
seurauksena voi olla toimintahäiriöitä.

Windows-käyttöjärjestelmän määrityksistä riippuen sisäistä uudelleenladattavaa akkua ei ehkä voi ladata, vaikka kaiutin olisi
liitetty USB-porttiin tietokoneessa, johon on asennettu Windows 8/8.1 tai Windows 10.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Virran kytkeminen päälle/pois

Huomautus
Sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen, kun (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy hitaasti punaisena. Lataa
kaiutin. Akku latautuu nopeammin, kun kytket kaiuttimen pois päältä latauksen ajaksi.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Paina (päällä/valmius) -painiketta.

Kaiutin kytkeytyy päälle. (päällä/valmius) -painikkeen painaminen uudelleen kytkee kaiuttimen pois päältä.
Kun kaiutin kytkeytyy päälle,  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy hitaasti valkoisena.

1
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

BLUETOOTH®/Verkon valmiustila -toiminnon käyttäminen

Jos kytket BLUETOOTH/Verkon valmiustila -toiminnon päälle, vaikka kaiutin olisi kytketty pois päältä, voit kytkeä
kaiuttimen päälle BLUETOOTH-laitteelta tai kotiverkossasi olevalta laitteelta. Tämä on hyödyksi, sillä kaiutin voi
käynnistyä tavallista nopeammin.
BLUETOOTH/Verkon valmiustila -toiminto voidaan asettaa vain, kun kaiutin on liitetty pistorasiaan USB-
verkkovirtasovittimen (toimitettu mukana) avulla.
Kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta, BLUETOOTH/Verkon valmiustila -toiminto ei
ole käytettävissä.

Voit myös kytkeä BLUETOOTH/Verkon valmiustila -toiminnon pois päältä Sony | Music Center -sovelluksen kautta.
Käytä kaiutinta toimimalla Sony | Music Center -sovelluksen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Vihje
Jos olet yhdistämässä kaiuttimen Wi-Fi-verkkoon ensimmäistä kertaa hankinnan jälkeen, BLUETOOTH/Verkon valmiustila -
toiminto kytkeytyy automaattisesti päälle.

Jos kaiutin on BLUETOOTH/Verkon valmiustila -tilassa,  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy nopeasti joko valkoisena tai
oranssina ja valkoisena, kun kaiutin on kytketty pois päältä.

Aiheeseen liittyvää
Tietoja merkkivaloista

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Kytke kaiutin päälle sen ollessa liitettynä pistorasiaan.1

Yhdistä kaiutin Wi-Fi-verkkoon Sony | Music Center -sovelluksen avulla.

Käytä kaiutinta toimimalla Sony | Music Center -sovelluksen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

2
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Autom valmiustila -toiminto

Kun noin 15 minuuttia on kulunut seuraavien olosuhteiden vallitessa, kaiutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Tämä
ei ole toimintahäiriö. Autom valmiustila -toiminto on päällä laitteen ostohetkellä. Voit kytkeä Autom valmiustila -toiminnon
päälle ja pois päältä Sony | Music Center -sovelluksen asetusvalikosta.

Kaiutinta ei käytetä.

Musiikkia (ääntä) ei toisteta, kun kaiutin on yhdistettynä BLUETOOTH-laitteeseen.

Musiikkia (ääntä) ei toisteta AUDIO IN -liitäntään liitetyltä äänilaitteelta tai musiikki (ääni) kuuluu äänilaitteelta erittäin
heikosti.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

11



Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin

Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen kanssa, tee seuraava menettely kullekin laitteelle.
Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.

Liitä kaiutin pistorasiaan mukana toimitetun USB-verkkovirtasovittimen avulla. Voit myös ladata sisäistä
uudelleenladattavaa akkua riittävästi.

Lopeta toisto BLUETOOTH-laitteelta.

Pienennä BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien
kuulumisen kaiuttimesta. BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen
kanssa.

Paina (päällä/valmius) -painiketta.

Kaiutin kytkeytyy päälle. BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy hitaasti valkoisena.

Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen
BLUETOOTH-laitteeseen. Jos lähistöllä on BLUETOOTH-laite, johon kaiutin oli yhdistetty aiemmin, kaiuttimen
kytkeminen päälle saattaa yhdistää kaiuttimen automaattisesti kyseiseen laitteeseen, minkä vuoksi BLUETOOTH-
merkkivaloon syttyy valkoinen valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä
olevan BLUETOOTH-laitteen virta.

1

Pidä BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Kaiuttimen BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy nopeasti valkoisena ja kaiuttimesta kuuluu merkkiääni*, joka ilmaisee
sen siirtyneen parinmuodostustilaan.
* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)

2
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Vihje
Kun BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu BLUETOOTH-laitteella, joka on yhdistetty kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla,
BLUETOOTH-laite voidaan yhdistää kaiuttimeen vain painamalla (päällä/valmius) -painiketta.

Katso lisätietoja BLUETOOTH-laitteen käyttämisestä BLUETOOTH-laitteen käyttöohjeista.

Huomautus
Kaiuttimen parinmuodostustila peruutetaan noin 5 minuutin kuluttua ja BLUETOOTH-merkkivalo sammuu. Jos kaiuttimen
parinmuodostustila peruutetaan ennen kuin menettely on valmis, tee toiminnot uudelleen vaiheesta  alkaen.

Tämän kaiuttimen todentamisavain on ”0000”. Jos muu kuin ”0000” asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella,
kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.

Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.

Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa.
Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen
kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.

Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.

Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen / iPod
touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhonelta / iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee
parinmuodostusmenettely uudelleen.

Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta
kerrallaan.

Kun haluat toistaa musiikkia BLUETOOTH-laitteelta yhteysjohdon ollessa edelleen liitettynä AUDIO IN -liitäntään, paina
kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta tai käytä Sony | Music Center -sovellusta vaihtaaksesi

Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.

Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse ”LSPX-S2”. Jos todentamisavainta*

pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita ”0000”.

3

Todentamisavainta voidaan kutsua myös ”salakoodiksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”salasanaksi”.*

Odota merkkiääntä*, joka ilmaisee parinmuodostuksen onnistuneen.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)
BLUETOOTH-merkkivaloon syttyy valkoinen valo.
Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta  alkaen.

4
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musiikkiin, jota haluat toistaa.

Aiheeseen liittyvää
Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) -
yhteyden avulla

Kun kosketat kaiutinta NFC-yhteensopivaan laitteeseen, kuten älypuhelimeen, kaiutin kytkeytyy automaattisesti päälle ja
alkaa muodostaa paria ja BLUETOOTH-yhteyttä.

Yhteensopivat älypuhelimet
NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joihin on asennettu Android™ 4.1 tai uudempi

Yhteensopivat WALKMAN® -mallit

NFC-yhteensopivat WALKMAN® -mallit*

NFC
NFC (lähikenttäviestintä) -tekniikka mahdollistaa lyhyen kantomatkan langattoman viestinnän erilaisten laitteiden, kuten
älypuhelinten ja IC-tagien, välillä.
NFC-toiminnon ansiosta tietoliikenneyhteys – esimerkiksi BLUETOOTH-parin muodostaminen – voidaan saavuttaa
helposti ja yksinkertaisesti viemällä NFC-yhteensopivat laitteet kosketuksiin toistensa kanssa (eli kohdistamalla kunkin
laitteen N-merkit tai määrätyt alueet).
 
Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

Lopeta toisto laitteelta.

Pienennä laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänten kuulumisen
kaiuttimesta. Laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.

Poista näytön lukitus laitteelta.

Vaikka WALKMAN® -mallisi olisi yhteensopiva NFC-toiminnon kanssa, se ei ehkä kykene muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen
One-touch-yhteyden avulla. Katso lisätietoja yhteensopivista malleista WALKMAN® -laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

*

Kytke laitteen NFC-toiminto päälle.1

Kosketa ja pidä kaiuttimen N-merkittyä osaa kiinni laitteen N-merkityssä osassa.2

Noudata näytön ohjeita muodostaaksesi yhteyden laitteeseen ja odota sitten merkkiääntä*, joka ilmaisee
parinmuodostuksen onnistuneen.

3
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Vihje
Voit katkaista BLUETOOTH-yhteyden viemällä kaiuttimen N-merkityn osan uudelleen kosketukseen laitteen N-merkityn osan
kanssa.

Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimeen, kokeile seuraavaa.

Siirrä laitetta hitaasti kaiuttimen N-merkityn osan ylitse.

Jos laite on kotelossa, poista kotelo.

Jos viet laitteen kosketukseen kaiuttimen kanssa, laite katkaisee BLUETOOTH-yhteyden nykyiseen laitteeseen (NFC-
yhteensopiviin kuulokkeisiin jne.) ja muodostaa yhteyden kaiuttimeen.

Huomautus
Kun haluat toistaa musiikkia BLUETOOTH-laitteelta yhteysjohdon ollessa edelleen liitettynä AUDIO IN -liitäntään, paina
kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta tai käytä Sony | Music Center -sovellusta vaihtaaksesi
musiikkiin, jota haluat toistaa.

Jos laite siirtyy valmiustilaan reagoidessaan magneettikenttään, siihen ei ehkä voi muodostaa yhteyttä NFC-yhteyden avulla.

Kun käytät Speaker Add -toimintoa, muodosta pari kaiuttimeen, joka asetettiin päälaitteeksi. Lisälaitteen kanssa ei voi muodostaa
paria.

Aiheeseen liittyvää
Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)
BLUETOOTH-merkkivaloon syttyy valkoinen valo.
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

Toimintoa, jonka avulla rekisteröit laitteen, johon haluat muodostaa BLUETOOTH-yhteyden, kutsutaan
”parinmuodostukseksi”.
Jos käytät jotain laitetta kaiuttimen kanssa ensimmäistä kertaa, laitteiden välille on ensin muodostettava pari. Muodosta
pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Tarkasta seuraavat seikat ennen toimintojen aloittamista:

Tietokone on enintään 1 m:n etäisyydellä kaiuttimesta.

Tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta on pienennetty, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkistä voimakasta
ääntä.

Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneelta.

Windows 10
Valitse [  (Action Center)] – [Connect] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

Windows 8.1
Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].
Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Device and printer].
Jos [Control Panel] -näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small
icons], joka sijaitsee kohdassa [View by] -näytön oikeassa yläreunassa.

Windows 7
Napsauta [Start]-painiketta ja vielä [Devices and Printers].

1
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Paina  (päällä/valmius) -painiketta.

Kaiutin kytkeytyy päälle. BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy hitaasti valkoisena.

Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen
BLUETOOTH-laitteeseen. Jos lähistöllä on BLUETOOTH-laite, johon kaiutin oli yhdistetty aiemmin, kaiuttimen
kytkeminen päälle saattaa yhdistää kaiuttimen automaattisesti kyseiseen laitteeseen, minkä vuoksi BLUETOOTH-
merkkivaloon syttyy valkoinen valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä
olevan BLUETOOTH-laitteen virta.

2

Pidä BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Kaiuttimen BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy nopeasti valkoisena ja kaiuttimesta kuuluu merkkiääni*, joka ilmaisee
sen siirtyneen parinmuodostustilaan.
* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)

3

Tee parinmuodostusmenettely tietokoneella.

Kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden avulla

4

Valitse [Connect] Action Center näytön oikeassa alareunassa.1.
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Valitse [LSPX-S2].

Jos [LSPX-S2] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta  alkaen.
Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee
näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen .

2.

Napsauta [Add a device].3.

Valitse [LSPX-S2] ja napsauta [Next].4.
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Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita ”0000”.
Jos [LSPX-S2] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta  alkaen.

Todentamisavainta voidaan kutsua myös ”salakoodiksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”salasanaksi”.*

Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].
Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

[ ]-merkki tulee näkyviin [LSPX-S2]-kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun [ ]
katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen .

Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos ohjaimen asentaminen kestää liian kauan,
kaiuttimen automaattisen sammutuksen (Autom valmiustila) toiminto aiheuttaa automaattisen sammumisen. Jos
näin tapahtuu, kytke kaiutin uudestaan päälle.

5.

Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10
Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee
näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen .

Windows 8.1

5
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Napsauta oikealla painikkeella [LSPX-S2], joka sijaitsee [Devices]-kohdassa, ja valitse [Sound settings] näkyviin
tulevasta valikosta.

1.

Vahvista [LSPX-S2 Stereo], joka näkyy [Sound]-näytöllä.

Jos [LSPX-S2 Stereo] -kohdassa näkyy valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen .

Jos [LSPX-S2 Stereo] -kohdassa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry seuraavaan vaiheeseen (vaihe 3).

Jos [LSPX-S2 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show
Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry tämän jälkeen seuraavaan vaiheeseen (vaihe 3).

2.

Napsauta oikealla painikkeella [LSPX-S2 Stereo] ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.3.
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Windows 7

Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy [LSPX-S2 Stereo] -kohtaan [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen
.

Jos et voi napsauttaa [Connect]-valintaa [LSPX-S2 Stereo] -kohdassa, valitse [Disable]-valinta [Default Device]
-kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

Kaksoisnapsauta [LSPX-S2] kohdassa [Devices].1.
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Vihje
Jos BLUETOOTH-toiminto on käytössä laitteella, johon kaiutin oli yhdistetty aiemmin BLUETOOTH-yhteyden avulla, kaiuttimen
kytkeminen päälle uudelleen muodostaa yhteyden uudelleen.

Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Katso lisätietoja käyttämäsi tietokoneen käyttöohjeista.

Huomautus
Kaiuttimen parinmuodostustila peruutetaan noin 5 minuutin kuluttua ja BLUETOOTH-merkkivalo sammuu. Jos kaiuttimen
parinmuodostustila peruutetaan ennen kuin menettely on valmis, tee toiminnot uudelleen vaiheesta  alkaen.

Napsauta [Listen to Music].

Kun kaiuttimeen on muodostettu yhteys, näkyviin tulee valintamerkki.

2.

Odota merkkiääntä*, joka ilmaisee parinmuodostuksen onnistuneen.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)
BLUETOOTH-merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

6
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Kaiuttimen todentamisavain on ”0000”. Jos muu kuin ”0000” asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen
ei voi muodostaa paria.

Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.

Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa.
Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen
kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.

Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.

Kaiutin on alustettu.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos kaiutin alustetaan, et ehkä voi yhdistää sitä tietokoneeseen tai langattoman
BLUETOOTH-teknologian avulla. Jos näin tapahtuu, poista kaiuttimen parinmuodostustiedot tilapäisesti tietokoneeltasi ja
muodosta pari uudelleen.

Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta
kerrallaan.

Kun haluat toistaa musiikkia BLUETOOTH-laitteelta yhteysjohdon ollessa edelleen liitettynä AUDIO IN -liitäntään, paina joko
kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta tai käytä Sony | Music Center -sovellusta vaihtaaksesi
BLUETOOTH-laitteen siihen, jota haluat käyttää toistoa varten.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

24



Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Toimintoa, jonka avulla rekisteröit laitteen, johon haluat muodostaa BLUETOOTH-yhteyden, kutsutaan
”parinmuodostukseksi”.
Jos käytät jotain laitetta kaiuttimen kanssa ensimmäistä kertaa, laitteiden välille on ensin muodostettava pari. Muodosta
pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät
macOS High Sierra (versio 10.13)
Tarkasta seuraavat seikat ennen toimintojen aloittamista:

Tietokone on enintään 1 m:n etäisyydellä kaiuttimesta.

Tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta on pienennetty, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkistä voimakasta
ääntä.

Paina  (päällä/valmius) -painiketta.

Kaiutin kytkeytyy päälle. BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy hitaasti valkoisena.

Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen
BLUETOOTH-laitteeseen. Jos lähistöllä on BLUETOOTH-laite, johon kaiutin oli yhdistetty aiemmin, kaiuttimen
kytkeminen päälle saattaa yhdistää kaiuttimen automaattisesti kyseiseen laitteeseen, minkä vuoksi BLUETOOTH-
merkkivaloon syttyy valkoinen valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä
olevan BLUETOOTH-laitteen virta.

1

Pidä BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Kaiuttimen BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy nopeasti valkoisena ja kaiuttimesta kuuluu merkkiääni*, joka ilmaisee
sen siirtyneen parinmuodostustilaan.
* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)

2
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Tee parinmuodostusmenettely tietokoneella.3

Valitse [ (System Preferences)] – [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.1.

Valitse [LSPX-S2] Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].2.

Odota merkkiääntä*, joka ilmaisee parinmuodostuksen onnistuneen.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)
BLUETOOTH-merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

4

Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [Output Device] – [LSPX-S2].

Voit toistaa musiikkia tietokoneen kautta.

5
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Vihje
Jos BLUETOOTH-toiminto on käytössä laitteella, johon kaiutin oli yhdistetty aiemmin BLUETOOTH-yhteyden avulla, kaiuttimen
kytkeminen päälle uudelleen muodostaa yhteyden uudelleen.

Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Katso lisätietoja käyttämäsi tietokoneen käyttöohjeista.

Huomautus
Kaiuttimen parinmuodostustila peruutetaan noin 5 minuutin kuluttua ja BLUETOOTH-merkkivalo sammuu. Jos kaiuttimen
parinmuodostustila peruutetaan ennen kuin menettely on valmis, tee toiminnot uudelleen vaiheesta  alkaen.

Kaiuttimen todentamisavain on ”0000”. Jos muu kuin ”0000” asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen
ei voi muodostaa paria.

Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.

Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa.
Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen
kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.

Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.

Kaiutin on alustettu.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos kaiutin alustetaan, et ehkä voi yhdistää sitä tietokoneeseen tai langattoman
BLUETOOTH-teknologian avulla. Jos näin tapahtuu, poista kaiuttimen parinmuodostustiedot tietokoneelta ja muodosta pari
uudelleen.

Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta
kerrallaan.

Kun haluat toistaa musiikkia BLUETOOTH-laitteelta yhteysjohdon ollessa edelleen liitettynä AUDIO IN -liitäntään, paina joko
kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta tai käytä Sony | Music Center -sovellusta vaihtaaksesi
BLUETOOTH-laitteen siihen, jota haluat käyttää toistoa varten.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon käyttäen Wi-Fi-reititintä, jossa on Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) -painike

Yhdistä kaiutin Wi-Fi-verkkoon käyttäen Wi-Fi-reititintä, jossa on Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painike.

Aseta kaiutin Wi-Fi-reitittimen lähelle ja kytke kaiutin päälle painamalla (päällä/valmius) -painiketta.1

Pidä kaiuttimen TIMER/  WPS -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan ja varmista, että kaiuttimesta
kuuluu ääntä*.

* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)

2

Paina Wi-Fi-reitittimen Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -painiketta 90 sekunnin kuluessa.3

Tarkasta, että verkon merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

Yhteys Wi-Fi-verkkoon on muodostettu.

4
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon älypuhelimen avulla

Aiheeseen liittyvää

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin
Sony | Music Center -sovelluksen asentaminen

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Asenna Sony | Music Center älypuhelimeen.1

Yhdistä älypuhelin Wi-Fi-reitittimeen.2

Yhdistä älypuhelin kaiuttimeen langattoman BLUETOOTH-teknologian avulla.3

Muodosta Wi-Fi-yhteys toimimalla Sony | Music Center -sovelluksen näytön ohjeiden mukaan.

Joissain langattomissa LAN-reitittimissä on useita SSID-tunnuksia. Yhdistä älypuhelin ja kaiutin aina saman SSID:n
avulla.

4

Tarkasta, että verkon merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

Yhteys Wi-Fi-verkkoon on muodostettu.

5

30



Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Voit kuunnella musiikkia, joka on tallennettu DLNA-palvelimeen (kuten tietokoneeseen) kotiverkossa kaiuttimen kautta.
Yhdistämällä DLNA-yhteensopivat digitaaliset laitteet toisiinsa verkossa voit toistaa musiikkia, joka on tallennettu DLNA-
palvelimelle, kun käytät DLNA-ohjainta.
Jotta voit käyttää tietokonetta DLNA-palvelimena tai -ohjaimena, sinun on tehtävä tietokoneen asetukset.

Voit kuunnella musiikkia DLNA-palvelimella (tietokoneella jne.) käyttämällä
älypuhelinta/iPhonea jne.

Lataa Sony | Music Center älypuhelimeen/iPhoneen jne.
Kaiuttimen Wi-Fi-yhteys sekä musiikin valitseminen/toistaminen DLNA-palvelimella (kuten tietokoneella) voidaan tehdä
Sony | Music Center -sovelluksessa.
Katso lisätietoja seuraavasta.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon älypuhelimen avulla

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta (Windows Media Player -
ohjelmiston käyttäminen Sony | Music Center -sovelluksen kautta)

Musiikin kuunteleminen DLNA-palvelimella käyttämällä tietokonetta ohjaimena

Voit toistaa DLNA-palvelimelle tallennettua musiikkia käyttämällä tietokonettasi.
Käynnistä ”Windows Media Player” tietokoneella ja toista musiikkia käyttämällä ”Cast to Device” -toimintoa (Windows 10)
tai ”Play To” -toimintoa (Windows 8.1 / Windows 7). Noudata tietokoneen näytöllä näkyviä ohjeita.
Jotta voit käyttää tietokonetta DLNA-palvelimena tai ohjaimena, tietokoneen asetukset on tehtävä.
Katso lisätietoja seuraavasta.

Tietokoneen asettaminen DLNA-palvelimeksi (Windows 10)

Tietokoneen asettaminen DLNA-palvelimeksi (Windows 8.1)

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta (Windows Media Player)

Huomautus
Kaiutin voi toistaa seuraavissa muodoissa tallennettua musiikkia: MP3, lineaarinen PCM, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC ja
AIFF. Kaiutin voi toistaa vain AAC-tiedostoja, joiden tiedostopääte on .m4a, .mp4 ja .3gp. Vaikka bittinopeutta ja tiedostomuotoa
tuettaisiin, kaikkien tiedostojen toistoa ei taata.

Kaiuttimella ei voi toistaa DRM (Digital Rights Management) -tekijänoikeudella suojattuja tiedostoja. Voit tarkastaa tietokoneella,
onko WMA-tiedostossa DRM-suojaus, kun napsautat tiedostoa oikealla painikkeella. Jos näet [License]-välilehden, tiedosto on
suojattu DRM-tekijänoikeudella.

Kun kuuntelet musiikkia kotiverkon kautta, käynnistyminen saattaa kestää hetken, sillä jokaisen DLNA-yhteensopivan laitteen on
tunnistettava sillä hetkellä käytössä oleva komponentti.

Kaikkea sisältöä ei ehkä voi toistaa DLNA CERTIFIED -tuotteilla.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Kaiuttimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon tietokoneen avulla

Jos aiot yhdistää kaiuttimen Wi-Fi-verkkoon tällä tavalla, kaiutin on alustettava. Huomioi, että kaiuttimen alustaminen
palauttaa kaikki asetukset oletusasetuksiksi ja poistaa kaikki BLUETOOTH-parinmuodostustiedot. Voit muodostaa
yhteyden uudelleen langattoman BLUETOOTH-teknologian avulla poistamalla ensin kaiuttimen parinmuodostustiedot
tietokoneellasi ja muodostamalla sitten uuden parin kaiuttimen kanssa.
Tässä osiossa selitetään, miten kaiutin yhdistetään Wi-Fi-verkkoon tietokoneen avulla.
Tarkasta seuraavat seikat ennen toimintojen aloittamista:

Kaiutin on mahdollisimman lähellä Wi-Fi-reititintä.

Sekä SSID (langattoman verkon nimi) ja salausavain (WEP tai WPA) tarvitaan Wi-Fi-asetusten tekemiseen.
Salausavain (tai verkkoavain) on salaus, jonka avulla rajoitetaan toistensa välillä tietoa siirtäviä laitteita. Niitä
käytetään varmistamaan turvallisempi tiedonsiirto Wi-Fi-reitittimiin tai -tukiasemiin yhdistettyjen laitteiden välillä.

Kirjoita muistiin käyttämäsi Wi-Fi-reitittimen SSID ja salasana (salausavain).

Katso lisätietoja käyttämäsi Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista.

1

Kun kaiutin on kytketty päälle, pidä kaiuttimen (äänenvoimakkuus) -painiketta ja (päällä/valmius) -
painiketta painettuna samanaikaisesti vähintään 4 sekunnin ajan.

Jos toiminto onnistuu,  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy valkoisena ja alustus alkaa.
Alustus kestää kymmeniä sekunteja.
Kun alustus on valmis,  (päällä/valmius) -merkkivalo sammuu ja kaiutin käynnistyy uudelleen.
Asetusten alustaminen poistaa kaikki BLUETOOTH-parinmuodostustiedot ja verkkoasetukset.

2

Yhdistä kaiutin tietokoneeseen.

Windows 7 / Windows 8.1
Windows 8.1: napsauta tai napauta työpöytää Käynnistä-näytöllä.

Valitse kuvake  tai  näytön oikeasta alakulmasta.

Valitse [LSPX-S2_xxxxxx] langattomien verkkojen luettelosta, jota voit selata tietokoneella.

Windows 10
Valitse kuvake  tai  näytön oikeasta alakulmasta.

3
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Valitse järjestyksessä [LSPX-S2_xxxxxx] – [Connect] langattomien verkkojen luettelosta, jota voit selata
tietokoneella.

Mac:
Valitse kuvake  näytön yläreunasta.

Valitse [Open Network Preferences...].

Valitse [LSPX-S2_xxxxxx] langattomien verkkojen luettelosta, jota voit selata tietokoneella.

Avaa [Sony Network Device Settings] -näyttö.4

Avaa selain (Internet Explorer, Safari jne.).1.

Kirjoita osoitekenttään seuraava URL.
http://192.168.211.129

2.

Valitse valikosta [Network Settings].5

Anna Wi-Fi-reitittimen SSID ja salasana (salausavain).6

Valitse [Apply].7
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Vihje
Jos haluat asettaa kiinteän IP-osoitteen, aseta IP-osoite näytöllä yllä olevassa vaiheessa .

Kun kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, palauta tietokoneen alkuperäinen yhteys tai yhdistä tietokone käyttämääsi Wi-Fi-
reitittimeen.

Huomautus
Tämä menettely on tehtävä 30 minuutin kuluessa. Jos et voi tehdä menettelyä 30 minuutin kuluessa, aloita uudelleen vaiheesta 

.

Yhteys ei ole turvallinen ennen kuin Wi-Fi-asetukset on tehty. Wi-Fi-yhteydestä tulee taas turvallinen, kun olet tehnyt Wi-Fi-
asetukset ja teet sitten Wi-Fi-verkon suojausasetukset.

Jos olet yhdistämässä kaiuttimen Wi-Fi-verkkoon ensimmäistä kertaa hankinnan jälkeen, BLUETOOTH/Verkon valmiustila -
toiminto kytkeytyy automaattisesti päälle.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tarkasta, että verkon merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

Jos verkon merkkivaloon syttyy valkoinen valo, kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
Verkon merkkivalon syttyminen saattaa kestää kauemmin kuin 1 minuutin.

Yhteys on valmis.

8

Yhdistä tietokone käyttämääsi Wi-Fi-reitittimeen.9
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Tietokoneen asettaminen DLNA-palvelimeksi (Windows 10)

Windows 10 tukee DLNA1.5-teknologiaa. Windows 10 -tietokonetta voidaan käyttää sekä DLNA-palvelimena että
ohjaimena (ohjainlaitteena).
Jos teet seuraavat asetukset, voit hallita musiikkia, joka on tallennettu DLNA-palvelimelle (mukaan lukien Windows 10 -
tietokoneille) kotiverkossasi käyttämällä Windows 10 -tietokonetta musiikin kuuntelemiseen kaiuttimen kautta.
Jos lataat Sony | Music Center -sovelluksen älypuhelimeen/iPhoneen tai vastaavaan laitteeseen ja käytät Windows 10 -
tietokonetta, tee menettely myös kohdassa ”Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi
tietokoneen kautta (Windows Media Player -ohjelmiston käyttäminen Sony | Music Center -sovelluksen kautta)”.

Valitse [  Settings] Käynnistä-valikosta näytön vasemmasta alareunasta.1

Valitse [Network & Internet].2

Valitse [Status] – [Change connection properties].3

Valitse [Private].4
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Aiheeseen liittyvää
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen kautta (Windows Media Player)

Valitse [Choose media streaming options...] kohdasta [Media streaming], joka on kohdassa [All Networks].5

Valitse [Allow All].

[Allow All Media Devices] -näyttö tulee näkyviin.

6

Valitse [Allow all computers and media devices].

Jos kaikkien paikallisverkon laitteiden sallitaan ([allow]) käyttää verkkoasi, valitse [OK] ja sulje näyttö.

7
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Tietokoneen asettaminen DLNA-palvelimeksi (Windows 8.1)

Windows 8.1 tukee DLNA1.5-teknologiaa. Windows 8.1 -tietokonetta voidaan käyttää sekä DLNA-palvelimena että
ohjaimena (ohjainlaitteena).
Jos teet seuraavat asetukset, voit hallita musiikkia, joka on tallennettu DLNA-palvelimelle (mukaan lukien Windows 8.1 -
tietokoneille) kotiverkossasi käyttämällä Windows 8.1 -tietokonetta musiikin kuuntelemiseen kaiuttimen kautta.
Jos lataat Sony | Music Center -sovelluksen älypuhelimeen/iPhoneen tai vastaavaan laitteeseen ja käytät Windows 8.1 -
tietokonetta, tee menettely myös kohdassa ”Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi
tietokoneen kautta (Windows Media Player -ohjelmiston käyttäminen Sony | Music Center -sovelluksen kautta)”.

Siirrä hiiren osoitin näytön oikeaan yläkulmaan (tai oikeaan alakulmaan) avataksesi oikopolut ja valitse
[Settings]. 
Jos käytössäsi on kosketuspaneeli, avaa oikopolut pyyhkäisemällä näytön oikeasta laidasta keskelle, ja
valitse [Settings].

1

Valitse [Change PC settings].2

Valitse [Network].3
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Valitse [Connections] ja valitse sitten kuvake, jossa on [Connected] ja  tai .4

Kytke päälle [Find devices and content].5
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Wi-Fi-toiminnon kytkeminen pois päältä

Jos käytät kaiutinta ulkona, kytke Wi-Fi-toiminto pois päältä.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Kun kaiutin on kytketty päälle, pidä sekä kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta
että kaiuttimen sivussa olevaa (Paina & toista) -painiketta painettuna samanaikaisesti.

Wi-Fi-toiminto vaihtuu päälle ja pois joka kerta, kun pidät sekä BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta että 
(Paina & toista) -painiketta painettuna.
Voit tarkastaa asetukset kaiuttimen pohjassa olevan verkon merkkivalon avulla.
Katso lisätietoja verkon merkkivalojen tiloista kohdasta ”Tietoja merkkivaloista”.

1
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Jos käyttämäsi BLUETOOTH-laite tukee seuraavia profiileita, voit kuunnella musiikkia kaiuttimen kautta ja käyttää
BLUETOOTH-laitetta kaiuttimen avulla.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Mahdollistaa BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuuden säätämisen.

Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut
käyttöohjeet.

Vihje
Kun Sony | Music Center on ladattu ja asennettu älypuhelimeen/iPhoneen jne., voit käyttää älypuhelinta/iPhonea jne. kaiuttimeen
yhdistettyjen laitteiden kaukosäätimenä.

Kaiutin tukee sisällönsuojausta SCMS-T-muodossa. Voit kuunnella kaiuttimen kautta musiikkia tai ääntä esimerkiksi
yksisegmenttisestä televisiosta tai matkapuhelimesta, joka tukee SCMS-T-muotoa.

BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi
olla tarpeen.

Jos ääni keskeytyy tai jos kuulet kohinaa, kaiuttimessa voi esiintyä häiriötä. Siirrä kaiutin toiseen paikkaan tai tuo BLUETOOTH-
laite lähemmäksi kaiutinta.

Sony | Music Center -sovellus voi tuoda käyttöön hyödyllisiä asetuksia.
Katso lisätietoja kohdasta ”Sony | Music Center -sovelluksen asentaminen”.

Huomautus
Kun muodostat paria tai yhteyttä, lopeta toisto BLUETOOTH-laitteelta. Kun parinmuodostus on valmis, kaiuttimesta voi kuulua
kovaa ääntä. Voit myös kuulla kaiuttimesta kovaa ääntä, kun musiikkia toistetaan ensimmäisen kerran parinmuodostuksen
jälkeen.

Käynnistä musiikin toisto BLUETOOTH-laitteelta ja säädä äänenvoimakkuutta.

Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-laitteeseen etukäteen.

1

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla / (äänenvoimakkuus) -painiketta.

Pidä painiketta painettuna nopeaa säätöä varten.

2
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Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimen toimintoihin virheellisesti.

Kun haluat toistaa musiikkia BLUETOOTH-laitteelta yhteysjohdon ollessa edelleen liitettynä AUDIO IN -liitäntään, paina joko
kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta tai käytä Sony | Music Center -sovellusta vaihtaaksesi
BLUETOOTH-laitteen siihen, jota haluat käyttää toistoa varten.

Aiheeseen liittyvää

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin
Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) -yhteyden avulla
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-
yhteyden.

Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta. Katso tarkempia tietoja laitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.

Sammuta BLUETOOTH-laite.

Sammuta kaiutin.

Kosketa laitetta kaiuttimen N-merkittyyn alueeseen uudelleen. (Koskee laitteita, joissa on NFC-toiminto)

Vihje
Kun käytät Speaker Add -toimintoa, kosketa NFC-yhteensopivaa laitetta päälaitteeseen.

Jos käytät Speaker Add -toimintoa, yhden kaiuttimen kytkeminen pois päältä kytkee myös toisen kaiuttimen pois päältä ja
katkaisee BLUETOOTH-yhteyden.

Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa keskeytyä automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

Jos älypuhelimen yhteys halutaan katkaista One-touch-toiminnon (NFC) avulla, älypuhelimesta riippuen kyseisen sovelluksen on
ehkä oltava käynnissä älypuhelimella.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon verkossa toimivien musiikin
jakelupalveluiden (Spotify) käyttämistä varten

Voit käyttää kaiutinta musiikin toistamiseen verkossa toimivien musiikin jakelupalveluiden (Spotify) kautta.
Sinun on asennettava Spotify-sovellus älypuhelimeen ja rekisteröidyttävä jäseneksi voidaksesi käyttää Spotify-palvelua
(Spotify Connect -toimintoa) älypuhelimen avulla.

Muodosta yhteys kaiuttimen ja Wi-Fi-verkon välille.1

Käynnistä Spotify, joka on asennettu kaiuttimen kanssa samaan Wi-Fi-verkkoon yhdistettyyn
älypuhelimeen, taulutietokoneeseen tai tietokoneeseen.

Katso lisätietoja Spotify-sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen.
https://www.Spotify.com/connect

2

Aloita musiikin toistaminen ja valitse sitten [Devices Available].3

Valitse [LSPX-S2] ja kuuntele musiikkia kaiuttimesta.

Jos kaiutin on yhdistetty Spotify Connect -toiminnon kautta, Yhdistä-kuvakkeeseen ( ) syttyy vihreä valo.
Jos yhteys on valmis, kaiuttimen alaosassa olevaan verkon merkkivaloon syttyy vihreä valo.

4
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Vihje
Jos ääni keskeytyy tai jos kuulet kohinaa, kaiuttimessa voi esiintyä häiriötä tai signaali voi olla heikko.
Varmista, ettei kaiuttimen ympärillä ole metallia.
Pidä kaiutin lisäksi poissa mikroaaltouunien, muiden Wi-Fi-laitteiden sekä muiden vastaavien laitteiden lähettyviltä.

Huomautus
Spotifyn tarjoamien palveluiden tiedot voivat vaihdella asuinmaasi tai -alueesi mukaan.

Sovelluksen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää
Paina & toista -toiminnon käyttäminen musiikin kuuntelemista varten verkossa toimivan musiikin jakelupalvelun
(Spotify) kautta

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Paina & toista -toiminnon käyttäminen musiikin kuuntelemista varten verkossa
toimivan musiikin jakelupalvelun (Spotify) kautta

Kun olet käyttänyt Spotify Connect -toimintoa tai rekisteröinyt suosikkimusiikkisi, voit nauttia musiikista yksinkertaisesti
painamalla (Paina & toista) -painiketta, vaikka kaiutin ei olisi päällä.

Kun pääset vaiheeseen  kohdassa ”Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon verkossa toimivien
musiikin jakelupalveluiden (Spotify) käyttämistä varten”, paina (Paina & toista) -painiketta.

 (Paina & toista) -merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

1

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla / (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Pidä painiketta painettuna nopeaa säätöä varten.
Voit myös säätää äänenvoimakkuutta Spotifyn kautta.

2

Siirry Sony | Music Center -sovellukseen ja valitse Paina & toista -toimintoa käytettäessä toistettava
valikko.

Voit valita seuraavista valikoista.

Viimeksi toistettu musiikki (Spotify-käyttäjätunnus)
Tämä on oletusasetus.
Yllä olevassa Spotify-käyttäjätunnuksessa voi olla satunnaisia kirjaimia ja numeroita. Katso lisätietoja
seuraavalta verkkosivustolta.
https://www.spotify.com/

Lasikaiuttimen suosittelema

Suosikkimusiikki
Voit valita musiikkia rekisteröityäsi sen, kun toimit kohdassa ”Suosikkimusiikin rekisteröiminen” olevien ohjeiden
mukaan.

3
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Paina & toista -toiminnon kautta toistetun musiikin pysäyttäminen
Paina (Paina & toista) -painiketta uudelleen.
 

Paina & toista -toiminnon kautta toistetun musiikin vaihtaminen toiseen musiikkiin
Avaa Spotify-sovellus älypuhelimellasi ja valitse haluamasi musiikki.
 

Suosikkimusiikin rekisteröiminen
Kun käytät Spotify Connect -toimintoa musiikin toistamiseen, paina (Paina & toista) -painiketta noin 2 sekunnin ajan.
Merkkiääni ilmaisee, että rekisteröinti on valmis. Kun (Paina & toista) -merkkivalo on välkkynyt muutaman kerran,
siihen tulee jälleen pysyvä valkoinen valo.

Vihje
Jos  (Paina & toista) -merkkivalo välkkyy punaisena ja kuulet virheestä kertovan merkkiäänen painaessasi (Paina & toista) -
painiketta, huomioi seuraavien tilanteiden mahdollisuus.

Spotify Connect -toimintoa ei ole käytetty koskaan

Laitteella ei ole Wi-Fi-yhteyttä

Tarkasta uudelleen, onko kaiuttimella Wi-Fi-yhteyttä, sekä Spotify Connect -toiminnon asetukset.

Jos mitään ei kuulu, vaikka painat (Paina & toista) -painiketta, verkon tilassa tai Spotifyn palvelimissa saattaa olla ongelma.
Jos näin on, paina lyhyesti kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/  PAIRING -painiketta. Tarkasta, onko (Paina &
toista) -merkkivalo pois päältä ja paina sitten (Paina & toista) -painiketta uudelleen.

Aiheeseen liittyvää
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon käyttäen Wi-Fi-reititintä, jossa on Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -painike
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon älypuhelimen avulla
Kaiuttimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon tietokoneen avulla
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon verkossa toimivien musiikin jakelupalveluiden (Spotify) käyttämistä varten

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

2 kaiuttimen käyttäminen langattomaan toistoon BLUETOOTH-yhteyden kautta
(Speaker Add -toiminto)

Speaker Add -toimintoa käyttämällä voi yhdistää yksittäisen BLUETOOTH-laitteen 2 LSPX-S2-kaiuttimeen toistoa varten.
Speaker Add -toimintoa käytettäessä yksi kaiutin toimii ”päälaitteena” ja toinen ”lisälaitteena”. Valitse seuraavista 2
toistomenetelmästä.

Kaksoistila
Molemmat kaiuttimet toistavat samaa ääntä. Kaiuttimessa on oletuksena kaksoistila.

Stereotila
Yksi kaiutin toistaa oikean kanavan ääntä (oikea puoli) ja toinen kaiutin toistaa vasemman kanavan ääntä (vasen puoli) 2
kaiuttimen välistä stereotoistoa varten.

Päälaite1.

Lisälaite2.

Kytke 2 kaiutinta päälle ja vie ne enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan. Pidä sitten kummankin ADD
(Speaker Add -toiminto) -painiketta painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.

Kaiutin, jonka ADD (Speaker Add -toiminto) -painiketta painoit ensimmäisenä, on päälaite.
Merkkiääni* ilmaisee, että Speaker Add -toiminto on aktivoitu, ja BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy nopeasti
oranssina.
* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)

1
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Vihje
Yhdistä BLUETOOTH-laite päälaitteeseen.

Speaker Add -toimintoa käytettäessä jotkin toiminnot voidaan tehdä ainoastaan päälaitteella ja jotkin toiminnot voidaan tehdä
sekä pää- että lisälaitteella.

Ainoastaan päälaitteella tehtävät toiminnot:

parin muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

uniajastimen asettaminen

Sekä pää- että lisälaitteella tehtävät toiminnot:

äänenvoimakkuuden säätäminen

stereotilan ja kaksoistilan välillä vaihtaminen

kirkkauden säätäminen

Speaker Add -toiminnon peruuttaminen

kynttilänvalotilan asettaminen päälle ja pois

kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen

Kun asetukset on tehty, kaiutinten välinen etäisyys voi olla suurempi kuin 1 m.

Jos sammutat virran, kun Speaker Add -toiminto on käytössä, kaiutin yrittää toistaa Speaker Add -toiminnon avulla, kun kytket
virran taas päälle. Kytke toinen kaiutin päälle, niin voit käyttää Speaker Add -toimintoa.

Jos haluat käyttää ainoastaan kaiutinta, jota käytettiin viimeksi Speaker Add -toiminnon avulla, kytke kaiutin päälle ja paina sitten
ADD (Speaker Add -toiminto) -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan peruuttaaksesi Speaker Add -toiminnon.

Jos mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty kaiuttimeen
yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen, kaiuttimesta kuuluva ääni voi vääristyä tai kohista. Katkaise tällöin BLUETOOTH-yhteys
BLUETOOTH-laitteen ja muiden BLUETOOTH-laitteiden väliltä.

Speaker Add -toimintoa käytettäessä LDAC-koodekkia ei voi käyttää. Nämä koodekit muunnetaan automaattisesti AAC:ksi tai
SBC:ksi.

Huomautus
Jos haluat nollata yhden kaiuttimen käyttäessäsi Speaker Add -toimintoa, varmista, että peruutat Speaker Add -toiminnon. Jos et
peruuta Speaker Add -toimintoa ennen kaiuttimen nollaamista, koet toimintahäiriöitä, kuten BLUETOOTH-yhteyden heikentymistä
ja äänen keskeytymistä.

Et voi kuunnella musiikkia AUDIO IN -liitäntään liitetyltä ulkoiselta laitteelta käyttäessäsi Speaker Add -toimintoa.

Jos käytät Speaker Add -toimintoa videoiden katseluun, video ja ääni saattavat toistua eri aikaan.

Käytä kaiutinta (päälaitetta), jossa on välkkyvä BLUETOOTH-merkkivalo, niin voit muodostaa yhteyden
BLUETOOTH-laitteeseen.

Kun BLUETOOTH-merkkivalo syttyy, BLUETOOTH-laite on yhdistetty kaiuttimeen.

2

Käynnistä musiikin toisto BLUETOOTH-laitteelta ja säädä äänenvoimakkuutta.

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla yhden kaiuttimen /  (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

3
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Aiheeseen liittyvää

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin
Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) -yhteyden avulla
Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen (Speaker Add -toiminto)
Speaker Add -toiminnon peruuttaminen
LED-valon kirkkauden säätäminen
Kynttilänvalotilan käyttäminen
Kaiuttimen kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen (Speaker Add -toiminto)

Jos käytössäsi on 2 LSPX-S2-kaiutinta, voit vaihtaa kahden tilan välillä, jotka ovat saman äänen toistaminen
kummastakin kaiuttimesta (kaksoistila) ja stereotoisto (stereotila), kun asetat yhden kaiuttimen äänen kuulumaan
vasemmasta kanavasta ja toisen kaiuttimen äänen oikeasta kanavasta.

Aiheeseen liittyvää
2 kaiuttimen käyttäminen langattomaan toistoon BLUETOOTH-yhteyden kautta (Speaker Add -toiminto)

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pidä yhden kaiuttimen ADD (Speaker Add -toiminto) -painike painettuna samalla, kun käytät Speaker Add -
toimintoa.

Kun painat yhden kaiuttimen ADD (Speaker Add -toiminto) -painiketta yhden kerran, vasen (L) kanava ja oikea (R)
kanava vaihtuvat keskenään. Kun painat ADD-painiketta vielä kerran, tila vaihtuu kaksoistilaksi.
Stereotilassa toinen kaiutin vaihtaa automaattisesti vastakkaisen kanavan ääneen.
Stereotilassa BLUETOOTH-merkkivalo, joka vastaa vasenta (L) kanavaa, on oranssi, ja merkkivalo, joka vastaa
oikeaa (R) kanavaa, on punainen. Kaksoistilassa molemmissa BLUETOOTH-merkkivaloissa on oranssi valo.

1
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Speaker Add -toiminnon peruuttaminen

Peruuta Speaker Add -toiminto noudattamalla alla olevia vaiheita.

Vihje
Kun Speaker Add -toiminto on peruutettu, musiikkia toistetaan normaalisti kaiuttimesta, joka asetettiin päälaitteeksi, eikä sitä
toisteta lisälaitteesta.

Huomautus
Kaiuttimen sammuttaminen ei peruuta Speaker Add -toimintoa.

Aiheeseen liittyvää
2 kaiuttimen käyttäminen langattomaan toistoon BLUETOOTH-yhteyden kautta (Speaker Add -toiminto)
Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen (Speaker Add -toiminto)

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pidä ADD (Speaker Add -toiminto) -painiketta painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.

Merkkiääni* ilmaisee, kun asetus on peruutettu.
* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)

1
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

2 kaiuttimen käyttäminen stereoäänen kuunteluun Wi-Fi-verkon kautta (Wireless
Stereo)

Kun yhdistät 2 LSPX-S2-kaiutinta verkkoon, voit nauttia laajemmasta stereoäänestä.
Sinulla on oltava 2 LSPX-S2-kaiutinta.

Wireless Stereo -toiminnon valmistelu
Varmista, että kaiuttimissa on esiasennetun ohjelmiston uusin versio.
Katso lisätietoja ohjelmistoversion tarkastamisesta kohdasta ”Uusimman ohjelmiston havaitseminen verkkoyhteyden
aikana”.

Voit käyttää Wireless Stereo -toimintoa ainoastaan Wi-Fi-verkkoyhteyden kautta. Tätä toimintoa ei voi käyttää
BLUETOOTH-yhteyden kautta. BLUETOOTH-yhteyden kanssa on käytettävä Speaker Add -toimintoa.
Katso lisätietoja Speaker Add -toiminnon käyttämisestä kohdasta ” 2 kaiuttimen käyttäminen langattomaan toistoon
BLUETOOTH-yhteyden kautta (Speaker Add -toiminto)”.

2 LSPX-S2-kaiuttimen (tästedes ”kaiuttimet”) käyttäminen stereoäänen kuunteluun (Wireless Stereo
-toiminto)

Wireless Stereo -toiminnon peruuttaminen tai muiden toimintojen käyttäminen
Kun käytät Wireless Stereo -toimintoa, muita toimintoja (kuten Wireless Multi-room -toimintoa, Speaker Add -toimintoa ja
BLUETOOTH-yhteyksiä) ei voi käyttää.
Paina jommankumman kaiuttimen BLUETOOTH/ PAIRING -painiketta.
Verkon merkkivaloon tulee taas pysyvä valkoinen valo ja Wireless Stereo -toiminto peruutetaan. Myös ryhmä
peruutetaan.

Vihje
Kun molemmat kaiuttimet liitetään pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimen avulla, molemmat kaiuttimet voidaan kytkeä pois
päältä käyttämällä jompaakumpaa kaiutinta (virran lukitus).

Jos signaalin vahvuus on heikko esimerkiksi siitä syystä, että kaiuttimet ovat liian kaukana toisistaan, yhteys saattaa katketa
tilapäisesti. Aseta kaiuttimet paikkoihin, joissa signaalin vahvuus on riittävä.

Aseta 2 kaiutinta enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan ja kytke molemmat kaiuttimet päälle.

 (päällä/valmius) -merkkivalo syttyy valkoisena.

1

Yhdistä molemmat kaiuttimet Wi-Fi-verkkoon Sony | Music Center -sovelluksen avulla.2

Käytä Sony | Music Center -sovellusta ja tee Wireless Stereo -toiminnon asetukset.

Tee asetukset 1:lle 2:sta kaiuttimesta, jotka on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Käytä kaiutinta toimimalla Sony | Music
Center -sovelluksen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Verkon merkkivalo välkkyy oranssina.

3
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Kun yhteys on katkennut tilapäisesti, kaiuttimet muodostavat yhteyden uudelleen automaattisesti. Jos uuden yhteyden
muodostaminen kestää 10 minuuttia tai kauemmin, Wireless Stereo -toiminto peruuntuu. Kun käytät Wireless Stereo -toimintoa
seuraavan kerran, aloita taas vaiheesta .

Huomautus
Videoiden katselemista Wireless Stereo -toiminnon kautta ei suositella. Videossa ja äänessä esiintyy pieniä kohdistusvirheitä.

Wireless Stereo -toimintoa käytettäessä kaiutinten automaattisten ohjelmistopäivitysten ominaisuus ei ole aktivoituna. Voit
päivittää ohjelmiston peruuttamalla Wireless Stereo -toiminnon ja yhdistämällä kaiuttimen langattomaan verkkoon.

Jos kaiutin havaitsee saatavilla olevan ohjelmistopäivityksen Wireless Stereo -toiminnon käytön aikana, voit saada ilmoituksen (
 (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy oranssina 2 kertaa) välittömästi sen jälkeen, kun 1 kaiuttimista kytketään päälle. Jos näin

tapahtuu, peruuta Wireless Stereo -toiminto tilapäisesti. Kun olet päivittänyt uusimman ohjelmiston molempiin kaiuttimiin, tee
Wireless Stereo -toiminnon asetukset uudelleen.
Katso lisätietoja kohdasta ”Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen”.

Jos langattoman verkon yhteys katkeaa, Wireless Stereo -toiminto peruutetaan. Jos näin tapahtuu, Wireless Stereo -toiminnon
asetukset on tehtävä uudelleen manuaalisesti.

Kun käytät Wireless Stereo -toimintoa, kaiutinta ei voi käyttää BLUETOOTH-yhteyden kautta. Jos haluat käyttää BLUETOOTH-
yhteyttä, peruuta Wireless Stereo -toiminto.

Ennen kuin teet Wireless Stereo -toiminnon asetukset, suosittelemme, että alennat äänenvoimakkuutta Wireless Stereo -
kaiuttimella. Koska kaksi kaiutinta siirtää ääntä Wireless Stereo -toimintoon, kuuluva ääni saattaa olla kovempi kuin yhtä kaiutinta
käyttämällä toistettu ääni.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

54



Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen
kautta (Windows Media Player)

Voit käyttää tietokonetta ohjaimena (ohjainlaitteena).
Musiikkia voidaan toistaa käyttämällä ”Lähetä laitteeseen” -toimintoa sen jälkeen, kun ”Windows Media Player” on
käynnistetty. Noudata tietokoneen näytöllä näkyviä ohjeita.

Yhdistä kaiutin ja tietokone samaan verkkoon.

Yhdistä sekä kaiutin että tietokone langattomaan verkkoon käyttäen samaa SSID:tä.
Kun yhteys on valmis, verkon merkkivaloon syttyy valkoinen valo.

1

Valitse [Windows Media Player] kohdasta [All apps].2

Napsauta oikealla painikkeella tai napauta ja pidä toistettavaa kappaletta.3

Valitse valikosta [Cast to Device], [Play To] tai [Remote Media Streaming].

Laiteluettelo tulee näkyviin.

4

Valitse [LSPX-S2_xxxxxx].5
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Vihje
Kun Sony | Music Center on ladattu ja asennettu älypuhelimeen/iPhoneen jne., voit käyttää älypuhelinta/iPhonea jne. kaiuttimeen
yhdistettyjen laitteiden kaukosäätimenä.

Huomautus
Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Tavallisesti tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuudet eivät synkronoidu.
Tietokoneelle asennetusta Windows Media Player -versiosta tai tietokoneen tilasta riippuen äänenvoimakkuuksien tasot voivat
kuitenkin synkronoitua.

Kaiutin voi toistaa MP3-, WMA-, AAC- ja WAV-muotoisia tiedostoja (AAC-tiedostoja voidaan toistaa vain, jos niiden tiedostopääte
on ”.m4a”, ”.mp4” tai ”.3gp”, voidaan toistaa). Vaikka bittinopeutta ja tiedostomuotoa tuettaisiin, kaikkien tiedostojen toistoa ei
taata. Lisäksi teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Kaiuttimella ei voi toistaa DRM (Digital Rights Management) -tekijänoikeudella suojattuja tiedostoja. Voit tarkastaa tietokoneella,
onko WMA-tiedostossa DRM-suojaus, kun napsautat tiedostoa oikealla painikkeella. Jos näet [License]-välilehden, tiedosto on
suojattu DRM-tekijänoikeudella.

Kun kuuntelet musiikkia kotiverkon kautta, käynnistyminen saattaa kestää hetken, sillä jokaisen DLNA-yhteensopivan laitteen on
tunnistettava sillä hetkellä käytössä oleva komponentti.

Kaikkea sisältöä ei ehkä voi toistaa DLNA CERTIFIED -tuotteilla.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Toista valittua musiikkia ja säädä äänenvoimakkuutta.

Valittu kappale kuuluu kaiuttimesta.

6
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon musiikin kuuntelemiseksi tietokoneen
kautta (Windows Media Player -ohjelmiston käyttäminen Sony | Music Center -
sovelluksen kautta)

Voit hallita kotiverkossasi olevalle tietokoneelle (Windows 8.1 tai uudempi) tallennettua musiikkia käyttämällä
älypuhelinta/iPhonea tai vastaavaa laitetta, jolloin voit kuunnella musiikkia kaiuttimen kautta.
Voit käyttää tietokonetta, jolla on Windows 8.1 tai uudempi, kun olet ladannut Sony | Music Center -sovelluksen
älypuhelimelle/iPhonelle jne. ja tehnyt alla olevat vaiheet.

Valitse [Windows Media Player] kohdasta [All apps].1

Napsauta tai napauta [Stream] ja valitse sitten [More streaming options...].

Jos [More streaming options...] ei tule näkyviin, valitse [Turn on media streaming...]. Valitse sitten [Turn on media
streaming], joka on [Media streaming options] -näytöllä.

2

Tarkasta, että kaikki laitteet sallitaan, ja sulje näyttö valitsemalla [OK] (joissain versioissa on valittava
[Next]).

Jos valinta on [OK], siirry vaiheeseen .

Jos kaikkia laitteita ei sallita, valitse [Allow All], jolloin näkyviin tulee [Allow All Media Devices] -näyttö. Salli sitten
kaikki laitteet valitsemalla [Automatically allow all computers and media devices.].

3

Tarkasta, että valinta kohdassa [Music] on [Shared], ja valitse sitten [Next].4

57



4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sulje näyttö valitsemalla [Finish].5

Valitse [Stream] ja tarkasta, että [Automatically allow devices to play my media...] on valittu.

Tietokoneen asetukset on nyt tehty.
Valitse [Home Network] Sony | Music Center -sovelluksesta ja valitse tietokone palvelinluettelosta.
Kun valitset levyjä, artisteja tai muita kohteita kohdasta [MUSIC], voit kuunnella tietokoneelle tallennettua musiikkia.

6

58



Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

LED-valon kirkkauden säätäminen

Vihje
Pidä painiketta painettuna nopeaa säätöä varten.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Paina  (LED-valo) +/– -painikkeita.1
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Kynttilänvalotilan käyttäminen

Voit asettaa LED-valon loistamaan ja säihkymään kynttilänvalon tavoin.

Kynttilänvalotilan kytkeminen pois päältä
Pidä vielä kerran (päällä/valmius) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pidä  (päällä/valmius) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan kaiuttimen ollessa kytketty päälle.1
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Kaiuttimen kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen

Kaiuttimen kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen.

Huomautus
Et voi asettaa LED-valon kirkkautta kynttilänvalotilassa, vaikka käyttäisit Sony | Music Center -sovellusta tai painaisit kaiuttimen 

 (LED-valo) +/– -painikkeita. Kytke kynttilänvalotila pois päältä hetkeksi ja säädä sitten kirkkautta.

Aiheeseen liittyvää
Kynttilänvalotilan käyttäminen

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pidä (päällä/valmius) -painike painettuna noin 2 sekunnin ajan kaiuttimen ollessa kytketty päälle.

Kynttilänvalotila kytkeytyy päälle.

1

Paina  (LED-valo) +/– -painikkeita valitaksesi 2 voimakkuudesta haluamasi.2
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Uniajastin-toiminnon käyttäminen

Uniajastin-toiminnon peruuttaminen
Paina TIMER/ WPS -painiketta uudelleen.
Merkkiääni* ilmaisee, että Uniajastin on peruutettu.
* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)

Vihje
Voit asettaa ajastimen keston myös Sony | Music Center -sovelluksessa.

Aiheeseen liittyvää
Mitä voit tehdä Sony | Music Center -sovelluksen avulla

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Paina TIMER/ WPS -painiketta.

Merkkiääni* ilmaisee, että Uniajastin on asetettu. Virta sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua.
* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)

1
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Musiikin kuunteleminen ulkoisesta laitteesta

Musiikin kuunteleminen kaiuttimen kautta ulkoisesta laitteesta.

Vihje
Kun haluat toistaa musiikkia BLUETOOTH-laitteelta yhteysjohdon ollessa edelleen liitettynä AUDIO IN -liitäntään, voit joko painaa
kaiuttimen pohjassa olevaa BLUETOOTH/ PAIRING -painiketta tai käyttää Sony | Music Center -sovellusta vaihtaaksesi
BLUETOOTH-laitteen siihen, jota haluat käyttää toistoa varten.
Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä sekä kaiuttimen että yhdistetyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

Aiheeseen liittyvää
Mitä voit tehdä Sony | Music Center -sovelluksen avulla

Liitä kannettava äänilaite AUDIO IN -liitäntään.

Käytä kaupoista saatavaa äänikaapelia (stereomini – stereomini, ilman vastusta).

1

Käynnistä toisto liitetyltä laitteelta.2
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Mitä voit tehdä Sony | Music Center -sovelluksen avulla

Sony | Music Center on sovellus, jonka avulla älypuhelimella/iPhonella hallitaan Sony-äänilaitteita, jotka ovat
yhteensopivia Sony | Music Center -sovelluksen kanssa.
Katso lisätietoja Sony | Music Center -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen.
https://www.sony.net/smcqa/

Ominaisuudet (perusasetukset)

Akun tason tarkistaminen

Sammutusasetukset

Kaikkien valmiustilan toimintojen asetukset (Autom valmiustila, Verkon valmiustila)

LED-valon kirkkausasetukset

Kynttilänvalotila-asetukset

Bassoboost-toiminnon asetukset

DSEE HX -toiminnon asetukset

Bluetooth-koodekin (Auto/SBC) valinnat

Ominaisuudet (Wi-Fi-yhteyteen ja BLUETOOTH-toimintoihin liittyvät asetukset)

Eri yhteydet (Wi-Fi, Wireless Stereo -toiminto, Wireless Multi-room -toiminto, Speaker Add -toiminto)

Paina & toista -valikon asetukset

Manuaaliset päivitykset Wi-Fi-yhteyden kautta

Ohjelmistoversion tarkistaminen

Huomautus
Sony | Music Center -sovelluksessa tehtävät toiminnot voivat vaihdella äänilaitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää
Sony | Music Center -sovelluksen asentaminen

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Sony | Music Center -sovelluksen asentaminen

Asenna Sony | Music Center älypuhelimeen/iPhoneen jne. Google Play- tai App Store -kaupasta.

Aiheeseen liittyvää
Mitä voit tehdä Sony | Music Center -sovelluksen avulla

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Lataa Sony | Music Center -sovellus Google Play- tai App Store -kaupasta ja asenna se.1

Kun asennus on valmis, avaa Sony | Music Center.2
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Tekniset tiedot

Kaiutinosa

Vahvistinosa

Verkko-osa

BLUETOOTH-osa

Kaiuttimet Diskantti: Orgaaninen lasisylinteri, Basso: Halkaisija n. 35 mm.

Kotelon tyyppi Passiivisäteilijä

Taajuusalue 60 Hz – 40 000 Hz

Lähtöteho N. 11 W (basso, 1% harmoninen kokonaissärö, 1 kHz, 4 Ω)

Lähtöjen määrä 4 kanavaa (diskantti: 3 kanavaa, basso: 1 kanava)

Yhteensopivat
standardit

IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64-bittinen, WEP 128-bittinen, WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP))

Taajuusalue 2,4 GHz:n kaista, 5 GHz:n kaista

Teho BLUETOOTH-määrityksen teholuokka 2

Suurin toimintaetäisyys Esteetön näköyhteys noin 10 m*1

Taajuusalue 2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Tiedonsiirtojärjestelmä BLUETOOTH-määrityksen versio 4.2

Modulointimenetelmä FHSS

Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Tuetut koodekit*3

SBC*4

AAC*5

LDAC*6

Vastaava sisältösuojaus SCMS-T

Lähetysalue (A2DP) 20 Hz – 20 000 Hz (44,1 kHz:n näytteenottotaajuudella)
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Yleistä

Arvokilvet ja tärkeät tiedot sijaitsevat kaiuttimen pohjassa ja verkkovirtasovittimen pinnalla.
Wi-Fi-verkon MAC-osoite sijaitsee tämän kaiuttimen pohjassa.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

AUDIO IN ANALOGINEN φ 3,5 mm stereominiliitin

Virta DC 5 V 1,5 A (käyttäen mukana toimitettua USB-verkkolaitetta liitettynä virtalähteeseen,
jonka teho on AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz) tai käyttäen sisäistä litiumioniakkua

Virrankulutus (USB-
verkkolaitetta
käytettäessä)

Noin 11 W (latauksen aikana, valaistuksen kirkkauden maksimiasetus)

Noin 0,2 W (kun BLUETOOTH / verkon valmiustila on päällä)

Noin 0,2 W (kun BLUETOOTH / verkon valmiustila on pois päältä)

Litiumioniakun
käyttöaika

Noin 8 tuntia*7 (BLUETOOTH-yhteydellä ja Wi-Fi-yhteyttä ei ole)

Noin 8 tuntia*7 (Wi-Fi-yhteydellä)

Litiumioniakun
latausaika Noin 5 tuntia*7

Käyttölämpötila 5 °C – 35 °C

Mitat (sisältää ulkonevat
osat ja painikkeet)

Noin 90 mm halk. × 277 mm

Paino Noin 1,1 kg

Toimitetut varusteet Lue tämän kaiuttimen mukana toimitettu Viiteopas.

Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevista esteistä, mikroaaltouunia ympäröivistä magneettikentistä,
staattisesta sähköstä, vastaanottoherkkyydestä, antennin tehosta, käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosta.

*1

BLUETOOTH-standardin profiilit ilmoittavat laitteiden välisen BLUETOOTH-yhteyden käyttötarkoituksen.*2
Koodekki: audiosignaalin pakkaus- ja muuntomuoto*3
Alikaistakoodekki*4
Kehittynyt äänen koodaus*5
LDAC on Sonyn kehittämä äänenkoodaustekniikka, joka mahdollistaa korkean resoluution (Hi-Res) äänisisällön siirtämisen jopa BLUETOOTH-
yhteyden kautta.

*6

Todellinen kesto voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.*7
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Tietoa tietosuojakäytännöstä

Asiakkaille, jotka käyttävät Sony | Music Center -sovellusta ja jotka ovat hyväksyneet laitteen
käyttötapaa koskevien tietojen keräämisen:

Voit lukea seuraavalta verkkosivustolta tietosuojakäytännön, jonka olet hyväksynyt.
http://policies.sony.net/vs/01/index.html
Sony lopettaa tietojen keräämisen, vaikka olisit suostunut siihen, jos kieltäydyt tietojen keräämisestä Sony | Music
Center -sovelluksen asetusvalikossa* tai jos alustat kaiuttimen. (Katso lisätietoja kaiuttimen alustamisesta kohdasta
”Kaiuttimen alustaminen”.)

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

1. helmikuuta 2019; vain Android.*
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Tietoja merkkivaloista

(päällä/valmius) -merkkivalo

Sisäistä uudelleenladattavaa akkua käytettäessä

Liitettynä USB-verkkovirtasovittimeen

Muu

Syttyy
(valkoinen)

Sisäisessä uudelleenladattavassa akussa on riittävästi virtaa jäljellä.

Välkkyy hitaasti
(punainen)

Sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen. Lataa kaiutin.
Hetken kuluttua kaiuttimesta kuuluu merkkiääni*, mikä tarkoittaa, että sisäinen uudelleenladattava
akku on tyhjä ja että se kytkeytyy pian pois päältä.

Sammuu Kaiutin sammuu.

Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)*

Syttyy (valkoinen) Kaiutin on kytketty päälle ja lataus on päättynyt.

Välkkyy hitaasti (valkoinen, 
- - . . . )

Kaiutin on kytketty päälle ja lataus on käynnissä.

Syttyy (oranssi) Kaiutin on kytketty pois ja lataus on käynnissä.

Sammuu Kaiutin on kytketty pois ja lataus on päättynyt.

Välkkyy nopeasti (valkoinen) Kaiutin on BLUETOOTH/Verkon valmiustila -tilassa ja sisäisessä
uudelleenladattavassa akussa on riittävästi virtaa jäljellä.

Välkkyy nopeasti (oranssi ja
valkoinen)

Kaiutin on BLUETOOTH/Verkon valmiustila -tilassa ja sisäisen uudelleenladattavan
akun virtataso on alle 90 %.

Välkkyy hitaasti (valkoinen, 
-  . . . )

Kaiutin on kytkeytymässä päälle. Älä käytä kaiutinta ennen kuin merkkivalo on
lopettanut välkkymisen. Odota, kunnes valo muuttuu pysyväksi.
Merkkivalo saattaa välkkyä seuraavissa tilanteissa.

Kun laite liitetään pistorasiaan ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen

Kun verkkovirtasovitin liitetään kaiuttimen DC IN 5 V -liitäntään sen jälkeen, kun
sisäinen uudelleenladattava akku on tyhjentynyt

Kun kaiutin palautetaan sen jälkeen, kun se on siirtynyt suojaustilaan

Kun kaiutin on alustettu

Välkkyy hitaasti (oranssi) Ohjelmistoa päivitetään.

Välkkyy nopeasti Kaiutin on siirtynyt suojaustilaan.
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 (Paina & toista) -merkkivalo

BLUETOOTH-merkkivalo

Yhdistettäessä BLUETOOTH-laitteeseen

Käytettäessä Speaker Add -toimintoa

Verkon merkkivalo

Muodostettaessa WiFi-yhteyttä

(punainen)

Syttyy (valkoinen) Spotify Connect -toimintoa käytetään toistamaan musiikkia Paina & toista -toiminnon kautta.

Välkkyy (valkoinen) Rekisteröinti suosikkimusiikkiin onnistui.

Välkkyy (punainen)

Jos kuulet myös virheestä kertovan äänen, harkitse seuraavia.

Spotify Connect -toimintoa ei ole käytetty koskaan

Laitteella ei ole Wi-Fi-yhteyttä

Spotify Connect -toimintoa ei voi käyttää

Välkkyy nopeasti
(valkoinen)

Kaiutin on siirtynyt parinmuodostustilaan. Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-
laitteella.

Välkkyy hitaasti
(valkoinen)

Kaiutin alkaa muodostaa automaattisesti yhteyttä viimeksi yhdistettynä olleeseen
BLUETOOTH-laitteeseen.

Syttyy (valkoinen) Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

Välkkyy
nopeasti
(oranssi)

Kaiutin on muodostanut Speaker Add -yhteyden ja odottaa parin muodostusta BLUETOOTH-
laitteeseen. Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella.

Välkkyy
hitaasti
(oranssi)

Speaker Add -yhteys on alkamassa LSPX-S2-laitteella.

Syttyy
(oranssi)

Kaiutinta käytetään parhaillaan kaksoistilassa.

Kaiutinta käytetään parhaillaan stereotilassa (vasen (L) kanava).

Syttyy
(punainen)

Kaiutinta käytetään parhaillaan stereotilassa (oikea (R) kanava).

Sammuu Kaiuttimessa ei ole Wi-Fi-yhteyttä.

Syttyy (valkoinen)
Kaiuttimessa on Wi-Fi-yhteys.
Spotify Connect -toimintoa ei käytetä parhaillaan.

Syttyy (vihreä) Kaiuttimessa on Wi-Fi-yhteys ja Spotify Connect -toimintoa käytetään
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Käytettäessä Wireless Stereo -toimintoa
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parhaillaan.

Välkkyy hitaasti (valkoinen, 
)

Wi-Fi-yhteys on kytketty pois.

Välkkyy hitaasti (valkoinen, -- --
) Wi-Fi-yhteyttä muodostetaan.

Välkkyy nopeasti (valkoinen) WiFi-yhteyttä ei voitu muodostaa.

Syttyy (oranssi) Kaiuttimessa on langaton stereoyhteys ja sitä käytetään vasempana kanavana.

Syttyy
(punainen)

Kaiuttimessa on langaton stereoyhteys ja sitä käytetään oikeana kanavana.

Välkkyy (oranssi)

Langattoman stereoyhteyden muodostaminen.

Kaiuttimessa on langaton stereoyhteys, sitä käytetään vasempana kanavana ja signaalissa on
häiriöitä.

Välkkyy
(punainen)

Kaiuttimessa on langaton stereoyhteys, sitä käytetään oikeana kanavana ja signaalissa on
häiriöitä.
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Varotoimet

Turvallisuus

Arvokilvet sijaitsevat laitteen pohjassa ja verkkolaitteen pinnalla.

Wi-Fi-verkon MAC-osoite sijaitsee tämän laitteen pohjassa.

Varmista ennen USB-verkkolaitteen käyttämistä, että sen käyttöjännite on sama kuin paikallisen sähköverkon.

Langattoman toiminnon kytkeminen päälle/pois

Tämän laitteen langaton toiminto kytkeytyy päälle, kun kytket laitteen päälle painamalla (päällä/valmiustila) -
painiketta.
Langaton toiminto kytkeytyy pois päältä, kun kytket laitteen pois päältä painamalla (päällä/valmiustila) -painiketta.
Jos käytät Verkon valmiustila -toimintoa, kytke Verkon valmiustila -asetus pois käytöstä Sony | Music Center -palvelun
kautta ennen tämän laitteen sammuttamista.

Lämpötilan kohoaminen

Jos laitetta käytetään pitkiä aikoja, laitteen ja USB-verkkolaitteen lämpötila kohoaa. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Sijoittaminen

Kaiutinyksikkö, sisäinen vahvistin ja kotelo ovat tarkkuusviritettyjä. Älä pura, muuta jne.

Älä työnnä vieraita esineitä laitteen aukkoon.

Älä roiskuta vettä tähän tuotteeseen. Tuote ei ole vedenkestävä.

Älä jätä laitetta korkeille lämpötiloille altistuvaan paikkaan, kuten suoraan auringonvaloon, lämpölähteiden lähelle tai
valaistuslaitteiden alle.

Älä käytä laitetta autossa äläkä jätä sitä autoon.

Älä aseta laitetta vinoon asentoon. Muutoin laitteen tärinä voi saada sen kaatumaan, josta seuraa toimintahäiriö,
vaurio tai suorituskyvyn heikkeneminen.

Ole varovainen, kun asetat laitteen erikoiskäsitellylle (vahatulle, öljytylle, kiillotetulle jne.) pinnalle, sillä seurauksena
voi olla tahroja tai värjäytymiä.

Sijoituspaikasta riippuen laite voi kaatua tai pudota. Älä jätä arvoesineitä laitteen lähelle.

Huomioi laitetta kannettaessa seuraavat seikat.

Älä jätä mitään magneettisia esineitä (pankkikortteja jne.) laitteen lähelle.

Älä tartu kiinni orgaanisesta lasisylinteristä.

Ostomaa Käyttöjännite

Kaikki maat/alueet 100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
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Älä lyö laitetta esineitä vasten.

Jos laite likaantuu, pyyhi kotelo pehmeällä, mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla. Älä käytä bentseeniä,
alkoholia, ohenteita, puhdistusaineita jne., koska ne vaurioittavat laitteen pintaa. Lisätietoja orgaanisen lasisylinterin
puhdistuksesta on annettu kohdassa ”Orgaanisen lasisylinterin käsittely”.

Orgaaninen lasi

Laite sisältää orgaanista lasia.
Orgaanisen lasin väärinkäyttö voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen tai henkilövahingon tai johtaa joskus sokeuteen. Sillä voi
myös olla haitallisia vaikutuksia äänenlaatuun, valaistukseen jne. Muista noudattaa seuraavia ohjeita onnettomuuksien
välttämiseksi.

Älä tartu orgaaniseen lasiin suoraan käsin tai nosta siitä pidellen.
Laitteen nostaminen orgaaniseen lasiin tarttumalla voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja, jos laite putoaa.

Älä altista laitetta voimakkaille iskuille esimerkiksi pudottamalla sitä korkealta, lyömällä sitä jotakin vasten tai
astumalla sen päälle. Jos lyöt laitteen kovaa esinettä vasten, vaikka ilman suurta voimaa, orgaaninen lasi saattaa
rikkoutua, haljeta, lohjeta tai vääntyä, josta seuraa vika tai suorituskyvyn heikentyminen.

Älä naarmuta orgaanista lasia.
Pienet halkeamat tai säröt voivat aiheuttaa orgaanisen lasin rikkoutumisen. Jos lasi halkeaa muttei rikkoudu heti, se
saattaa rikkoutua äkillisesti odottamattomaan aikaan. Pienillä säröillä, pienillä halkeamilla ja isoilla halkeamilla voi
olla erittäin haitallinen vaikutus äänenlaatuun, valaistukseen ja muihin toimintoihin.

Älä altista laitetta erittäin suurille lämpötilavaihteluille.
Orgaaninen lasi ei kestä kuumuutta. Älä aseta laitetta kuumien esineiden lähelle tai päälle.
Suuret lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa lasin rikkoutumisen tai vääntymisen.

Jos havaitset orgaanisessa lasisylinterissä halkeamia, säröjä, vikoja tai muita poikkeavuuksia, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.

Orgaanisen lasisylinterin käsittely

Harjaa pöly suurta voimaa käyttämättä pehmeällä harjalla tai pölyhuiskalla ja pyyhi orgaaninen lasi puhtaaksi
toimitetulla puhdistusliinalla. (Älä käytä hankaavaa harjaa, sientä jne.)

Jos orgaaninen lasi on öljyinen tai täynnä sormenjälkiä, hengitä lasille ja pyyhi se toimitetulla puhdistusliinalla.

Jos orgaaninen lasi on poikkeuksellisen likainen, pyyhi se laitteen mukana toimitetulla puhdistusliinalla, joka on
kostutettu kylmään tai haaleaan saippuaveteen.

Älä käytä bentseeniä, alkoholia, ohenteita, puhdistusaineita jne., koska ne vaurioittavat laitteen pintaa.

Älä pura laitetta, sillä se voi aiheuttaa suorituskyvyn ja äänenlaadun heikkenemisen.

Orgaanisen lasisylinterin valaistus

Älä katso suoraan valoihin.

USB-verkkolaitetta koskevia huomautuksia

Katkaise virta laitteesta ennen USB-verkkolaitteen kytkemistä tai irrottamista. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla toimintahäiriö.

Käytä vain mukana toimitettua USB-verkkolaitetta ja mikro-USB-kaapelia. Älä käytä mitään muuta USB-
verkkolaitetta, sillä se saattaa vahingoittaa laitetta.
Pistokkeen napaisuus
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Liitä USB-verkkolaite lähellä olevaan pistorasiaan. Jos ongelmia esiintyy, irrota se heti pistorasiasta.

Älä sijoita USB-verkkolaitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai kaappiin.

Muuta

Älä käytä tai jätä laitetta erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin (lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai alhaisempia
kuin 5 °C – 35 °C). Jos laitetta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun alueen
ulkopuolella, laite saattaa automaattisesti lakata suojelemasta sisäisiä piirejä.

Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.

Suosittelemme, että lataat akun, kun latauksen merkkivalo vilkkuu. Kun lataat akun merkkivalon alettua vilkkua, voit
käyttää akkua pidempään.

Vaikka et aikoisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen kuuden kuukauden välein.

Jos laitteen käyttöaika lyhenee noin puoleen normaalista, syynä saattaa olla ladattavan akun käyttöikä.

Jos sinulla on tähän laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

75



Käyttöopas

Lasikaiutin
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Huomautuksia lataamisesta

Sisäisen uudelleenladattavan litiumioniakun käyttöaika

Vaikka et aikoisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen uudelleenladattavan akun tehoa lataamalla se
täyteen 6 kuukauden välein.

Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen uudelleenladattavan akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.

Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen uudelleenladattavan akun useamman
käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen
uudelleenladattavan akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, käyttöympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä uudelleenladattavaa akkua ladattaessa, lataus
päättyy, vaikka lataus ei olisi valmis.

Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.

Sisäisessä uudelleenladattavassa akussa on ongelma.

Kun sisäisen uudelleenladattavan akun lataus kestää kauan.

Huomautus
Latausaika vaihtelee sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöolosuhteista riippuen.

Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C.

Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille
iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.

Myös päälle kytketyn kaiuttimen voi ladata, jos sen mukana toimitettu USB-verkkovirtasovitin on liitetty pistorasiaan.
Tällöin sisäisen uudelleenladattavan akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi
kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.

Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen
keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun
käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen

Kun ohjelmistosta julkaistaan uusi versio, voit päivittää kaiuttimen esiasennetun ohjelmiston seuraavilla tavoilla.
Kun päivität ohjelmiston, saat käyttöösi uusia ominaisuuksia, joiden avulla käyttö on mukavampaa ja vakaampaa.
Peruuta Wireless Stereo -toiminnon ryhmä jne. ennen päivittämistä.

Valmistelut päivitystä varten
Ohjelmistopäivitysten tekeminen on mahdollista, kun kaiuttimeen on asetettu jokin seuraavista tiloista.

Kaiutin on liitetty pistorasiaan mukana toimitetun USB-verkkovirtasovittimen avulla.
(Ohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä sisäistä uudelleenladattavaa akkua käytettäessä.)

Kaiuttimessa on internetyhteys Wi-Fin kautta.

Päivitystapa 1: Automaattinen päivitys internetin kautta
Jos kaiuttimeen on muodostettu internetyhteys, kaiutin voi havaita ohjelmistopäivityksen ja päivittää
automaattisesti, kun et käytä kaiutinta. Kaiuttimen asetukset on tehtävä tämän ominaisuuden käyttöä varten.

Päivitystapa 2: Manuaalinen päivitys internetin kautta
Jos kaiuttimeen on muodostettu internetyhteys, kaiutin voi havaita ohjelmistopäivityksen.  (päällä/valmius) -
merkkivalo välkkyy 2 kertaa oranssina välittömästi sen jälkeen, kun kaiutin kytketään päälle. Tämä on
oletusasetus.

Vihje
Kun päivitys on valmis, kaiutin vaihtaa automaattisesti BLUETOOTH/Verkon valmiustila -tilaan.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Päivitystapa 1: Automaattinen päivitys internetin kautta

Kaiuttimessa on toiminto, jonka ansiosta uusin ohjelmistoversio päivittyy automaattisesti, jos käytät kaiutinta, kun se on
yhdistetty internetiin Wi-Fin kautta.
Tämä ominaisuus on oletuksena pois käytöstä.

Valmistelut päivitystä varten
Ohjelmistopäivitysten tekeminen on mahdollista, kun kaiuttimeen on asetettu jokin seuraavista tiloista.

Kaiutin on liitetty pistorasiaan mukana toimitetun USB-verkkovirtasovittimen avulla.
(Ohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä sisäistä uudelleenladattavaa akkua käytettäessä.)

Kaiutin on yhdistetty internetiin Wi-Fin kautta.

 

Ohjelmiston automaattinen päivitys
Käynnistä Sony | Music Center älypuhelimella tai vastaavalla laitteella ja tee asetukset kohdassa [System], joka on
[Settings]-valikossa.
Kaiuttimen automaattisten ohjelmistopäivitysten ominaisuus ([Auto Update]) aktivoituu. Jos [Auto Update] on
poistettu käytöstä, ota se käyttöön.

Päivitys tehdään, kun et käytä kaiutinta*, kuten keskellä yötä tai kun kaiutin on BLUETOOTH/Verkon valmiustila -
tilassa.  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy hitaasti oranssina, kun kaiuttimen päivitys on käynnissä.

 

Ohjelmiston automaattisen päivityksen poistaminen käytöstä
Käynnistä Sony | Music Center älypuhelimella tai vastaavalla laitteella ja poista käytöstä [Auto Update] -asetus
[Settings]-valikosta.

Tärkeät muutokset saatetaan kuitenkin päivittää ohjelmistoon, vaikka poistaisit tämän toiminnon käytöstä.

Jos merkkivalot syttyvät/välkkyvät seuraavassa kuvatun mukaisesti:

Verkon merkkivalo syttyy valkoisena 1 sekunnin ajaksi

BLUETOOTH-merkkivalo syttyy valkoisena 1 sekunnin ajaksi

 (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy nopeasti oranssina

Ohjelmistopäivitys ei onnistunut.
Sammuta kaiutin ja kytke sen uudelleen päälle. Päivitys jatkuu. Jos tilanne ei muutu kytkettyäsi kaiuttimen pois ja
uudelleen päälle, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Vihje
Älä kytke kaiutinta pois päältä päivityksen aikana.

Kun kaiuttimessa on verkkoyhteys Wi-Fin kautta ja jos kaiutin löytää ohjelmistopäivityksen,  (päällä/valmius) -merkkivalo
välkkyy oranssina 2 kertaa välittömästi sen jälkeen, kun kaiutin kytketään päälle.

Voit tehdä aikavyöhykeasetukset Sony | Music Center -sovelluksessa.*

78



Riippumatta siitä, onko [Auto Update] -asetukset käytössä vai poistettu käytöstä, (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy
oranssina 2 kertaa välittömästi kaiuttimen päälle kytkemisen jälkeen, jos kaiutin löytää ohjelmistopäivityksen.

Huomautus
Päivittäminen kestää tavallisesti noin 3–10 minuuttia. Se saattaa kestää kauemmin verkkoympäristöstäsi riippuen.

Älä käytä kaiutinta päivitysten aikana. Päivitysten aikana kaiutin on pidettävä yhdistettynä verkkoon ja liitettynä pistorasiaan USB-
verkkovirtasovittimen avulla. Päivitystä ei voi tehdä, kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta.

Päivitystä ei saa keskeyttää.
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Päivitystapa 2: Manuaalinen päivitys internetin kautta

Jos kaiutin havaitsee ohjelmistopäivityksen, kun kaiutinta käytetään Wi-Fi-verkon kautta,  (päällä/valmius) -merkkivalo
välkkyy oranssina 2 kertaa välittömästi sen jälkeen, kun kaiutin kytketään päälle.
Päivitä tällöin ohjelmisto uusimpaan versioon alla olevien vaiheiden mukaisesti.
Kun päivitys alkaa, musiikin toisto keskeytyy. Myös BLUETOOTH-yhteys katkaistaan.

Valmistelut päivitystä varten
Ohjelmistopäivitysten tekeminen on mahdollista, kun kaiuttimeen on asetettu jokin seuraavista tiloista.

Kaiutin on liitetty pistorasiaan mukana toimitetun USB-verkkovirtasovittimen avulla.
(Ohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä sisäistä uudelleenladattavaa akkua käytettäessä.)

Kaiuttimessa on internetyhteys Wi-Fin kautta.

Jos merkkivalot syttyvät/välkkyvät seuraavassa kuvatun mukaisesti:
Verkon merkkivalo syttyy valkoisena 1 sekunnin ajaksi

BLUETOOTH-merkkivalo syttyy valkoisena 1 sekunnin ajaksi

 (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy nopeasti oranssina

Ohjelmistopäivitys ei onnistunut.
Sammuta kaiutin ja kytke se uudelleen päälle. Päivitys jatkuu. Jos tilanne ei muutu kytkettyäsi kaiuttimen pois ja
uudelleen päälle, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus
Päivittäminen kestää tavallisesti noin 3–10 minuuttia. Se saattaa kestää kauemmin verkkoympäristösi mukaan.

Päivitysten aikana kaiutin on pidettävä yhdistettynä verkkoon ja liitettynä pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimen avulla.
Päivitystä ei voi tehdä, kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta.
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Päivitä kaiutin Sony | Music Center -sovelluksen avulla.

Käytä kaiutinta toimimalla Sony | Music Center -sovelluksen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Kaiutinta ei voi käyttää päivityksen aikana.
Kun päivitys on valmis, kaiutin vaihtaa automaattisesti BLUETOOTH/Verkon valmiustila -tilaan.

1
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Uusimman ohjelmiston havaitseminen verkkoyhteyden aikana

Kaiuttimessa on toiminto, jonka ansiosta uusin ohjelmistoversio päivittyy automaattisesti, jos käytät kaiutinta, kun siinä
on Wi-Fi-yhteys.
Jos kaiutin havaitsee uuden ohjelmistopäivityksen,  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy oranssina 2 kertaa
välittömästi sen jälkeen, kun kaiutin kytketään päälle.
Kaiuttimet kuitenkin havaitsevat päivitykset automaattisesti eri aikoihin, minkä ansiosta ne eivät käytä verkkopalvelinta
yhtä aikaa, jolloin vältytään toimintahäiriöiltä. Tässä osiossa kerrotaan manuaalinen menettely uusimman
ohjelmistojulkaisun tarkastamista varten.

Havaitsemisvalmistelut
Kaiutin voi havaita uusimmat ohjelmistopäivitykset seuraavissa olosuhteissa.

Kaiutin on liitetty pistorasiaan mukana toimitetun USB-verkkovirtasovittimen avulla.
(Ohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä sisäistä uudelleenladattavaa akkua käytettäessä.)

Kaiutin on yhdistetty verkkoon.
Tarkasta, että Verkko-merkkivalossa on valkoinen valo.

Kun käytössä on Wireless Stereo -toiminto, peruuta ryhmä.

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Tavaramerkit

Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™-logo on Wi-Fi Alliance®:n sertifiointimerkki.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logo, Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi Alliance® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony
Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.

N-Mark on NFC Forum, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

LDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo, iPhone ja iPod ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä mainittuihin
Apple-tuotteisiin ja että valmistaja on vahvistanut sen täyttävän Apple-suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa
tämän laitteen toiminnasta tai siitä, täyttääkö se turvastandardit ja säännökset.
Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.

Spotify ja Spotify-logot ovat Spotify Groupin tavaramerkkejä.
Spotify Software on seuraavasta linkistä löytyvien kolmannen osapuolen lisenssien alainen:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Fraunhofer IIS and Thomson on myöntänyt lisenssin MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikkaan ja-patentteihin.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.

Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.
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Asiakastuen verkkosivustot

Katso järjestelmääsi koskevia tukitietoja seuraavilta asiakastuen verkkosivustoilta.

Asiakkaille Euroopassa:
https://www.sony.eu/support

Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla:
https://www.sony-asia.com/support
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Miten voin ratkaista ongelman?

Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia vaiheita.

Tämä Käyttöopas sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä.

Lataa kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen uudelleenladattavan akun.

Nollaa kaiutin.
Toisin kuin kaiutinta alustettaessa, parinmuodostustietoja ei poisteta.
Speaker Add -toiminto peruutetaan. Äänenvoimakkuus, toiminnot ja muut ääniasetukset voivat myös muuttua.

Alusta kaiutin.

Etsi tietoja ongelmasta asiakastuen verkkosivustolta.

Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen lataaminen
Miten RESET-painiketta käytetään
Kaiuttimen alustaminen
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Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai sisäistä uudelleenladattavaa akkua ei voi ladata

Varmista, että sisäinen uudelleenladattava akku on ladattu.

Varmista, että USB-verkkovirtasovitin ja mikro-USB-kaapeli ovat liitetty tukevasti.

Varmista, että USB-verkkovirtasovitin ja mikro-USB-kaapeli ovat liitetty tukevasti kaiuttimeen ja pistorasiaan.

Jos kaiutin ei kytkeydy päälle tai jos kaiutinta ei ole käytetty pitkään aikaan, lataa ensin sisäistä uudelleenladattavaa
akkua vähintään 1 tunnin ajan ja kytke kaiutin sitten päälle.

Kun lataat sisäistä uudelleenladattavaa akkua, käytä mukana toimitettua USB-verkkovirtasovitinta ja mikro-USB-
kaapelia. Jos käytät mitä tahansa muuta kuin mukana toimitettua USB-verkkovirtasovitinta tai mikro-USB-kaapelia,
lataus ei ehkä onnistu tai seurauksena voi olla toimintahäiriöitä.

Windows-käyttöjärjestelmän määrityksistä riippuen sisäistä uudelleenladattavaa akkua ei ehkä voi ladata, vaikka
kaiutin olisi liitetty USB-porttiin tietokoneessa, johon on asennettu Windows 8/8.1 tai Windows 10.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen lataaminen
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Kaiutin sammuu automaattisesti ja (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy punaisena
(suojaustila)

Jos kaiuttimen (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy punaisena, laite on suojaustilassa. Odota hetki ja paina sitten
(päällä/valmius) -painiketta uudelleen kytkeäksesi virran päälle.

Jos tilanne ei muutu edes kytkettyäsi kaiuttimen pois päältä ja uudelleen päälle, ota yhteyttä lähimpään Sony-
jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen alustaminen
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Kaiuttimen painikkeita ei voi käyttää

Kaiuttimen nollaaminen voi ratkaista joitakin ongelmia.
Paina kaiuttimen pohjassa olevaa RESET-painiketta jollain terävällä esineellä, kuten neulalla.
Katso lisätietoja ”Miten RESET-painiketta käytetään” -kohdasta.
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(Päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy punaisena

Sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen. Liitä kaiutin pistorasiaan mukana toimitetun mikro-USB-
kaapelin ja USB-verkkovirtasovittimen avulla ja odota akun latautumista vähintään 1 tunnin ajan.
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BLUETOOTH on yhdistetty, mutta ääntä ei kuulu

Varmista, että kaiuttimeen on kytketty virta. Kun kaiutin on päällä,  (päällä/valmius) -merkkivalossa on valkoinen
valo.

Varmista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteen kanssa.

Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen.

Kaiuttimen tai BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus voi olla alhainen. Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiselle
tasolle.

Jos kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään tai BLUETOOTH-laitteeseen on liitetty johto, irrota se.

Aiheeseen liittyvää
Tietoja merkkivaloista

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin

4-748-325-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

89



Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S2

Staattisuus, kohina tai äänen häiriöt

Varmista, että yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus ei ole liian korkea.

Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, kytke se pois päältä.

Pidä kaiutin kaukana mikroaaltouuneista.

Kokeile kaiuttimen asettamista eri paikkoihin viemällä se eri etäisyyksille sisätilojen Wi-Fi-ympäristöstä jne.

Tuo kaiutin ja BLUETOOTH-laite lähemmäs toisiaan. Siirrä esteet kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen väliltä.

Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta, sillä lähetysten
aikana voi kuulua kohinaa. Näitä laitteita ei voi käyttää kaiuttimen kanssa BLUETOOTH-yhteyden kautta.

Aseta kaiutin kauemmas televisioista, radioista, virittimistä jne. Jos käytät kaiutinta tällaisten laitteiden läheisyydessä,
kohina saattaa häiritä televisioista, radioista tai vastaavista laitteista kuuluvaa ääntä.

Tämä saattaa johtua signaalihäiriöistä. Kokeile siirtää kaiutin johonkin toiseen paikkaan. Jos kohina katoaa toisessa
paikassa, kaiuttimessa ei ole vikaa.
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Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

Vie kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan.

Pidä kaiutin kaukana mikroaaltouuneista.

Kokeile kaiuttimen asettamista eri paikkoihin viemällä se eri etäisyyksille sisätilojen Wi-Fi-ympäristöstä jne.

Tämä saattaa johtua signaalihäiriöistä. Kokeile siirtää kaiutin johonkin toiseen paikkaan.

Jos BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy hitaasti, kaiutin ei ole parinmuodostustilassa. Paina BLUETOOTH/
PAIRING -painike alas noin 2 sekunnin ajaksi. Kaiuttimesta kuuluu merkkiääni*, joka merkitsee siirtymistä
parinmuodostustilaan, ja BLUETOOTH-merkkivalo välkkyy nopeasti.

Lataa kaiuttimen sisäistä uudelleenladattavaa akkua riittävästi tai liitä kaiutin seinäpistorasiaan.

Kun käytät Speaker Add -toimintoa, muodosta pari kaiuttimeen, joka asetettiin päälaitteeksi. Lisälaitteeksi asetetun
kaiuttimen ja laitteen välille ei voi muodostaa paria.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen lataaminen
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Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa yhteyttä One-touch (NFC)
-yhteyden avulla

Pidä NFC-yhteensopiva laite kaiuttimen N-merkityn osan lähellä, kunnes laitteet reagoivat. Kun ne reagoivat, NFC-
yhteensopiva laite värähtelee ja kaiuttimen BLUETOOTH-merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti valkoisena (NFC-
yhteensopivasta laitteesta riippuen se ei ehkä värähtele). Jos yhteys ei muodostu, liikuta laitetta hitaasti alueella.

Tarkista, että laitteen NFC-toiminto on otettu käyttöön.

Poista älypuhelimen näytön lukitus.

Jos laite on kotelossa, poista se.

NFC-vastaanoton herkkyys vaihtelee laitteen mukaan. Jos kaiuttimen ja laitteen välille ei useista yrityksistä
huolimatta muodostu One-touch-yhteyttä, yhdistä laite kaiuttimeen näytöllä annettujen toimintojen avulla.

Tarkasta, että laite on NFC-yhteensopiva.

Kun käytät Speaker Add -toimintoa, muodosta pari kaiuttimeen, joka asetettiin päälaitteeksi. Lisälaitteeksi asetetun
kaiuttimen ja laitteen välille ei voi muodostaa paria.

Käytä Android-älypuhelinta muodostaaksesi parin BLUETOOTH-laitteen kanssa.

Aiheeseen liittyvää

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteisiin
Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) -yhteyden avulla
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Wi-Fi-yhteyttä ei voi muodostaa

Varmista, että Wi-Fi-reititin (-tukiasema) on kytketty päälle.

Jos Wi-Fi-verkkoon on muodostettu yhteys, aseta kaiutin Wi-Fi-reitittimen (-tukiaseman) lähelle ja tee sitten
asetukset uudelleen.

Jos käytät Sony | Music Center -sovellusta älypuhelimella tai vastaavalla laitteella kaiuttimen Wi-Fi-asetusten
tekemiseen, yhdistä ensin älypuhelin tai vastaava laite käyttämääsi Wi-Fi-verkkoon.

Tarkasta, että Wi-Fi-reitittimen (-tukiaseman) asetukset ovat oikein. Jos Wi-Fi-reitittimen SSID-piilotustila on
käytössä, kytke se pois. Katso lisätietoja Wi-Fi-reitittimen asetuksista Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista.

Tuo kaiutin lähemmäs Wi-Fi-reititintä. 2,4 GHz:n taajuutta käyttävät laitteet, kuten mikroaaltouunit, BLUETOOTH-
laitteet ja langattomat digitaaliset laitteet, voivat estää yhdistämisen Wi-Fi-verkkoon. Siirrä kaiutin kauemmas
tällaisista laitteista tai kytke ne pois päältä.

Kaiutin ei tue IEEE 802.11ac -standardia. Yhdistä käyttämällä joko 2,4 GHz -taajuusaluetta (11b, 11g tai 11n) tai
5 GHz -taajuusaluetta (11a tai 11n).

Jos kotiverkkoja on useita, tarkasta, ovatko kaiutin ja tietokone tai älypuhelin yhdistetty eri verkkoihin.

Jos et voi muodostaa yhteyttä, vaikka olisit tehnyt asetukset oikein, kokeile seuraavaa.

Kytke tukiasema (Wi-Fi-reititin) pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.

Kytke kaiutin pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.
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Wi-Fi-yhteyttä ei voi muodostaa (vaikka oikea SSID on valittu)

Jos kaiutinta ei voi yhdistää, vaikka langattomalle LAN-reitittimelle tarkoitettu SSID on valittu, varmista, että käytössä
on oikea salasana (salausavain).

Koska salasanat (salausavaimet) ovat kirjainkoosta riippuvaisia, kirjoita ne huomioiden isot ja pienet kirjaimet. Et
myöskään voi tehdä asetuksia oikein, jos käytät kaksitavuisia merkkejä, joten kirjoita tiedot aina yksitavuisin merkein.

Esimerkkejä merkeistä, joista on helppo erehtyä:
”I (iso I)” ja ”l (pieni L)”
”0 (nolla)” ja ”O (iso O)”
”d (pieni D)” ja ”b (pieni B)”
”9 (yhdeksän)” ja ”q (pieni Q)”
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Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa WPS-painikkeen avulla

Kun käytössä on Wireless Stereo -toiminto, peruuta ryhmä.

Yhdistä tietokone ensin kaiuttimeen, etsi Wi-Fi-reititin (tukiaseman tarkistus) tietokoneella ja tee verkon asetukset.

Päivitä Wi-Fi-reitittimen (-tukiaseman) laiteohjelmisto uusimpaan versioon.

Pidä kaiuttimen TIMER/  WPS-painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan ja varmista, että kaiuttimesta kuuluu
merkkiääni*.
* Esimerkki merkkiäänestä  (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)

Tarkasta Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista, onko siinä olevan Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painikkeen käyttötapa
erilainen.

Wi-Fi-reitittimestä riippuen sinun on ehkä pidettävä sen Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painiketta painettuna
muutaman sekunnin ajan, jotta asetukset voi tehdä. Katso lisätietoja Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista.

Tuo Wi-Fi-reititin lähemmäs kaiutinta.

Jos langattomassa reitittimessä on Wi-Fi Protected Setup (WPS) -painike, voit muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon
tämän menettelyn avulla. Katso yksityiskohtaiset ohjeet langattoman reitittimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Jos et voi muodostaa yhteyttä, vaikka olisit tehnyt asetukset oikein, kokeile seuraavaa.

Kytke tukiasema (Wi-Fi-reititin) pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.

Kytke kaiutin pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.
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Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä Sony | Music Center -sovelluksessa

Tarkista Wi-Fi-yhteys.

Ota Wi-Fi-asetukset käyttöön älypuhelimella tai vastaavalla laitteella.

Jos käytät Wi-Fi-reitittimen tietosuojaerotintoimintoa tai verkkoerotustoimintoa, kaiutin ei ehkä voi käyttää Wi-Fi-
reititintä. Poista nämä toiminnot käytöstä. Katso lisätietoja asetusten vahvistamisesta ja tekemisestä Wi-Fi-reitittimen
käyttöohjeista.

Varmista, että kaiutin ja älypuhelin tai vastaava laite, johon Sony | Music Center on asennettu, on yhdistetty saman
SSID:n kautta kuin Wi-Fi-reititin.

Oikein
(Kaiutin ( ) ja älypuhelin ( ) on yhdistetty saman SSID:n ( ) kautta Wi-Fi-reitittimeen, joten ne on yhdistetty
samaan verkkoon.)
Tässä tilassa voit käyttää kaiutinta Sony | Music Center -sovelluksen kautta älypuhelimella tai vastaavalla laitteella.

Väärin
(Kaiutin ( ) ja älypuhelin ( ) on yhdistetty eri SSID:n kautta Wi-Fi-reitittimeen (mobiilireitittimeen jne. ), joten
ne on yhdistetty eri verkkoihin.)
Tässä tilassa et voi käyttää kaiutinta Sony | Music Center -sovelluksen kautta älypuhelimella tai vastaavalla laitteella.
Jos kaiutin ja älypuhelin tai vastaava laite yhdistetään langattoman BLUETOOTH-teknologian kautta, voit käyttää
Sony | Music Center -sovellusta tarkastamaan SSID:n, johon kaiutin on yhdistetty.
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: Internet
: Modeemi
: Wi-Fi-reititin
: Kaiutin
: Älypuhelin jne.

Jos haluat käyttää kaiutinta älypuhelimen kautta toisesta huoneesta, mutta älypuhelimen yhdistäminen suoraan
samaan Wi-Fi-reitittimeen kaiuttimen kanssa osoittautuu hankalaksi, luo jaettu yhteys käyttämällä verkkokeskitintä tai
infrastruktuuritilaan asetettua Wi-Fi-tukiasemaa.
Jos asut asuinrakennuskompleksissa (kuten huoneistossa tai osakehuoneistossa), siinä voi mahdollisesti jo olla Wi-
Fi-reitittimiä, joista kulkee linja jokaiseen huoneeseen. Kysy verkon ylläpitäjältä, miten tällainen verkko on määritetty.
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Verkossa toimivaan musiikin jakelupalveluun ei voi yhdistää

Varmista, että Wi-Fi-reititin (-tukiasema) on kytketty päälle.

Jos Wi-Fi-verkkoon on muodostettu yhteys, aseta kaiutin Wi-Fi-reitittimen (-tukiaseman) lähelle ja tee sitten
asetukset uudelleen.

Jos internetpalveluntarjoajasi kanssa solmimasi sopimus antaa muodostaa internetyhteyden vain 1 laitteelle
kerrallaan, kaiutin ei voi muodostaa yhteyttä internetiin, jos jollain toisella laitteella on jo yhteys. Ota yhteyttä
televiestintäoperaattoriisi tai internetpalveluntarjoajaasi.

Jos olet kytkenyt älypuhelimen tai vastaavan laitteen pois päältä, odottanut hetken ja kytkenyt sen uudelleen päälle,
avaa Sony | Music Center -sovellus uudelleen.

Varmista, että älypuhelimeen tai vastaavaan laitteeseen on asennettu yhteensopiva musiikkisovellus.

Varmista, että käytät yhteensopivan musiikkisovelluksen uusinta versiota.
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Musiikki keskeytyy

DLNA-yhteensopiva palvelin on ylikuormittunut. Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.

Wi-Fi-signaalissa on ongelma. Jos käytät mikroaaltouunia tai vastaavaa laitetta, lopeta sen käyttö.

WEP:n tai WPA/WPA2-PSK (TKIP):n valitseminen suojausmuodoksi joissakin IEEE 802.11n -yhteensopivissa Wi-Fi-
reitittimissä/-tukiasemissa voi myös heikentää tiedonsiirtoa Wi-Fi-yhteyden kautta. Jos näin tapahtuu, vaihda
muodoksi WPA/WPA2-PSK (AES).
Salauksen (suojauksen) muoto voi vaihdella laitteen tyypin mukaan. Katso lisätietoja Wi-Fi-reitittimen (-tukiaseman)
käyttöohjeista.
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Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä tietokoneen musiikintoistosovelluksessa

Useat tietokoneohjelmistot eivät osaa valita kaiutinta audiolähdön kohteeksi.
Käytä ohjelmistoa, kuten Windows Media Playeria, joka osaa valita kohteen lähtöä varten.

Tarkista Wi-Fi-yhteys.
Tarkista, että kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-reitittimeen saman SSID:n kautta kuin tietokone.

Jos kaiutinta ei ole kytketty päälle, kytke se päälle.

Musiikintoistosovellus ei ehkä toimi oikein pöytätietokoneilla, joissa on palomuuri tai kaupoista saatava
palomuuriohjelmisto.
Jos käytät palomuuriohjelmistoa, poista se käytöstä. Katso lisätietoja palomuuriohjelmiston käyttöohjeista.
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Lasikaiutin
LSPX-S2

Ohjainta (ohjainlaitetta) ei löydy / ohjain ei pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen

Varmista, että Wi-Fi-reititin (-tukiasema) on kytketty päälle.

Jos Wi-Fi-verkkoon on muodostettu yhteys, aseta kaiutin Wi-Fi-reitittimen (-tukiaseman) lähelle ja tee sitten
asetukset uudelleen.

Tarkista, että ohjain ja kaiutin on yhdistetty Wi-Fi-reitittimeen saman SSID:n kautta.

Jos Wi-Fi-reitittimen tai tukiaseman monilähetysohjaimessa on toiminto kesken, keskeytä toiminto. Katso lisätietoja
käyttämäsi Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista.
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Musiikin toisto alkaa automaattisesti (kotiverkko)

Voit ehkä käyttää Sony | Music Center -sovellusta kaiuttimen ohjaamiseen toiselta laitteelta kotiverkossasi. Kytke
BLUETOOTH/Verkon valmiustila -toiminto pois, jotta kaiutinta ei voi ohjata.
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Kaiutinta tai BLUETOOTH-laitetta ei voi yhdistää käyttämällä Speaker Add -toimintoa

Kun olet yhdistänyt 2 kaiutinta, muodosta pari BLUETOOTH-laitteen ja päälaitteeksi asettamasi kaiuttimen välille.
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Ääni keskeytyy, kun Speaker Add -toimintoa käytetään toistoon

Tämä saattaa johtua signaalihäiriöistä. Kokeile siirtää kaiutin johonkin toiseen paikkaan. Jos kohina katoaa toisessa
paikassa, kaiuttimessa ei ole vikaa.
Sony | Music Center -sovelluksen käyttäminen BLUETOOTH-koodekin asettamiseksi SBC-valintaan voi myös
ratkaista ongelman.
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Miten RESET-painiketta käytetään

Kun kaiutin ei toimi kunnolla, sen nollaaminen voi ratkaista joitakin ongelmia.

Kaiuttimen kytkeminen päälle nollaamisen jälkeen
Pidä  (päällä/valmius) -painiketta painettuna yli 3 sekunnin ajan tai liitä kaiutin pistorasiaan mukana toimitetun mikro-
USB-kaapelin ja USB-verkkovirtasovittimen avulla. Kaiutin kytkeytyy automaattisesti päälle oltuaan liitettynä pistorasiaan
noin 3 sekunnin ajan. (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy ensin hitaasti valkoisena noin 15–30 sekunnin ajan, minkä
jälkeen valo jää palamaan.

Huomautus
Parinmuodostustietoja ei poisteta, vaikka nollaisit kaiuttimen.

Äänenvoimakkuus, toiminnot ja muut ääniasetukset voivat muuttua.
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Paina RESET-painiketta neulalla tai jollain muulla teräväkärkisellä esineellä.

Kaiutin nollataan ja se sammuu.
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Kaiuttimen alustaminen

Kun laite ei toimi kunnolla, sen alustaminen voi ratkaista joitakin ongelmia. Kaiutin palautetaan tehtaan oletusasetuksiin.
Jos olet tarkastanut kaikki asianmukaiset seikat ”Miten voin ratkaista ongelman?” -kohdasta eikä kaiutin edelleenkään
toimi normaalisti tai jos asetusten tekeminen ei onnistunut, palauta oletusasetukset alustamalla kaiutin.

Huomautus
Kun alustus on valmis, äänenvoimakkuus, toiminnot ja muut ääniasetukset palautetaan oletusasetuksiksi.
Koska kaikki BLUETOOTH-parinmuodostustiedot ja verkkoasetukset poistetaan, kaikki asetukset on lisäksi tehtävä uudestaan.
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Pidä  (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (päällä/valmius) -painiketta painettuna samanaikaisesti
vähintään 4 sekunnin ajan.

Jos toiminto onnistuu,  (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyy valkoisena ja alustus alkaa. Alustus kestää
kymmeniä sekunteja.
Tämän jälkeen  (päällä/valmius) -merkkivalo syttyy valkoisena ja alustus on valmis.
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