
Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Hier volgt een uitleg over hoe u deze Glazen luidspreker moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de
navigatiebalk.

Van start

Onderdelen en bedieningselementen

Stroombron

De luidspreker opladen

Het toestel in-/uitschakelen

Gebruiken van de BLUETOOTH®/Netwerkstand-by-functie

Autom. stand-by-functie

Verbindingen maken

BLUETOOTH-verbinding

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten

Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC) methode

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows)
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Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

Wi-Fi-verbinding

Verbinding maken met Wi-Fi via een Wi-Fi-router met een Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) toets

Een smartphone gebruiken om te verbinden met Wi-Fi

Wi-Fi-verbinding (pc)

DLNA (Digital Living Network Alliance)

Een computer gebruiken om de luidspreker te verbinden met Wi-Fi

De pc instellen als een DLNA-server (Windows 10)

De pc instellen als een DLNA-server (Windows 8.1)

De Wi-Fi-functie uit zetten

Luisteren naar muziek

BLUETOOTH-apparaat

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Online muziek-distributiediensten

Verbinden met Wi-Fi om te kunnen genieten van online muziekdiensten (Spotify)

Gebruiken van Drukken en afspelen om te kunnen genieten van een online muziekdienst (Spotify)

Speaker Add-functie

2 luidsprekers gebruiken voor draadloze weergave via een BLUETOOTH-verbinding (Speaker Add-functie)

Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave (Speaker Add-functie)

Annuleren van de Speaker Add-functie

Andere Wi-Fi-verbindingen

2 luidsprekers gebruiken om te profiteren van stereoweergave via een Wi-Fi-netwerk (Wireless Stereo)

Verbinding maken met Wi-Fi om naar muziek op uw computer te kunnen luisteren (Windows Media Player)

Verbinding maken met Wi-Fi om naar muziek op uw computer te kunnen luisteren (Windows Media Player bedienen via Sony |
Music Center)

Diverse functies

De helderheid van de verlichtingsled aanpassen

Genieten van de kaarslichtstand

De intensiteit van de kaarslichtstand van de luidspreker instellen
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Gebruiken van de Sleep timer-functie

Luisteren naar muziek van een extern apparaat

Gebruiken van Sony | Music Center

Wat u kunt doen met Sony | Music Center

Installeren van Sony | Music Center

Informatie

Technische gegevens

Over het privacybeleid

Over de indicators

Opmerkingen bij het gebruik

Voorzorgsmaatregelen

Opmerkingen over het opladen

Updates voor de van tevoren geïnstalleerde software

Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

Updatemethode 1: Automatisch updaten via het internet

Updatemethode 2: Handmatig updaten via het internet

Detecteren van de nieuwste software bij verbinding met een netwerk

Handelsmerken

Klantenservice websites

Problemen oplossen

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Stroomvoorziening

De luidspreker gaat niet aan of de ingebouwde oplaadbare batterij kan niet worden opgeladen

De luidspreker gaat automatisch uit en de (aan/uit (standby)) indicator knippert rood (beveiligde stand)

De toetsen van de luidspreker kunnen niet worden gebruikt

De (aan/uit (standby)) indicator knippert rood

Geluid

Er is verbinding via BLUETOOTH, maar er wordt geen geluid weergegeven

Storing, ruis, of onderbrekingen van de geluidsweergave
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BLUETOOTH-verbinding

De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat via de One-touch (NFC) verbindingsmethode

Wi-Fi-verbinding

Er kan geen verbinding worden gemaakt met Wi-Fi

Kan geen verbinding maken met Wi-Fi (ook al is de correcte SSID geselecteerd)

Kan geen verbinding maken met een netwerk met de WPS-toets

De luidspreker verschijnt niet op het apparaat-selectiescherm van Sony | Music Center

Er kan geen verbinding worden gemaakt met een online muziekdienst

De muziek wordt onderbroken

De luidspreker verschijnt niet op het apparaat-selectiescherm van de muziekweergave-app van de computer

Kan de controller (bedienende apparaat) niet vinden / De controller kan geen toegang krijgen tot de luidspreker

De muziekweergave begint automatisch (thuisnetwerk)

Speaker Add-functie

Er kan geen verbinding worden gemaakt met een luidspreker of BLUETOOTH-apparaat met de Speaker Add-functie

De geluidsweergave wordt onderbroken bij gebruik van de Speaker Add-functie voor weergave

Resetten

Gebruiken van het RESET-knopje

De luidspreker initialiseren
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Onderdelen en bedieningselementen

Toetsen/Indicators/Aansluitingengedeelte, Luidspreker/Verlichtingsledgedeelte

Houd 5 niet direct vast.

Basisbedieningsgedeelte

(aan/uit (standby)) toets/indicator
Druk hierop om de luidspreker aan of uit te zetten.
Bovendien laat de indicator de toestand van het laden van de batterij zien.

1.

(Drukken en afspelen) toets/indicator2.

DC IN 5 V-aansluiting3.

AUDIO IN-aansluiting4.

Tweeter van organisch glas5.

Verlichtingsled6.

/ (volume) toetsen*7.

De + kant heeft een voelbare (verhoogde) punt. U kunt dit gebruiken als referentiepunt bij de bediening. De voelbare punt bevindt zich in de stof
van de luidspreker.

*
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Voor onze blinde of slechtziende klanten:
De aan/uit-toets en de volumetoetsen bevinden zich aan de zijkant van de luidspreker die is bekleed met stof.
Vanaf de rechterkant van de aansluiting voor de USB-kabel zijn er 2 toetsen, onder de stoffen bekleding, waarmee het
volume kan worden ingesteld.
De toets voor het verhogen van het volume heeft een voelbare punt die bedoeld is om het makkelijk te maken om de
toets te vinden. U kunt deze voelbare punt gebruiken als referentiepunt bij de bediening.
Links van de aansluiting voor de USB-kabel bevinden zich de aan/uit-toets en de verbindingstoets, ook onder de stoffen
bekleding. De toets aan de buitenkant is de aan/uit-toets.

Verwant onderwerp
Over de indicators

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

(verlichtingled) +/– toetsen
Hiermee past u de helderheid van de verlichtingsled aan.

1.

BLUETOOTH-aanduiding2.

BLUETOOTH/  PAIRING-toets
Druk hier kort op om over te schakelen naar weergave van een apparaat dat verbonden is via een BLUETOOTH-
verbinding.
Houd ingedrukt om de luidspreker in de koppelingsstand te zetten.

3.

Netwerkindicator4.

ADD (Speaker Add-functie) toets5.

RESET-toets6.

TIMER/  WPS-toets
Druk hier kort op om de Sleep timer in te stellen.
Houd ingedrukt om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk via een Wi-Fi-router met een Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) toets.

7.

N-markering
Raak dit aan wanneer u een verbinding tot stand brengt met de One-touch (NFC) methode.

8.

6



Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

De luidspreker opladen

De luidspreker kan worden gebruikt op de USB-netstroomadapter (meegeleverd) of op de ingebouwde oplaadbare
lithium-ionbatterij.
Laad de ingebouwde oplaadbare batterij minstens 1 uur lang op door de USB-netstroomadapter aan te sluiten voor u de
luidspreker voor het eerst gaat gebruiken.
U kunt de luidspreker gebruiken op de ingebouwde oplaadbare batterij in plaats van de USB-netstroomadapter door de
luidspreker voor gebruik op te laden.

Als er een netsnoer of stekkeradapter wordt meegeleverd
De vorm van de stekker van de netstroomadapter en de manier waarop u deze moet aansluiten zijn anders. Sluit het
netsnoer en de stekkeradapter aan op de USB-netstroomadapter overeenkomstig de methode voor uw land of regio.
 
Gebruiksduur ingebouwde oplaadbare batterij (bij gebruik van een BLUETOOTH-verbinding)
Ongeveer 8 uur*

 
Wanneer de ingebouwde oplaadbare batterij bijna leeg is
De  (aan/uit (standby)) indicator knippert rood en er zal een alarm klinken ten teken dat de ingebouwde oplaadbare
batterij bijna leeg is. Laad de luidspreker op. Zet de luidspreker uit wanneer u hem aan het opladen bent om hem sneller
op te laden.

Hint
Als de  (aan/uit (standby)) indicator niet brandt wanneer de luidspreker is aangesloten op een stopcontact terwijl de
luidspreker uit staat, is de ingebouwde oplaadbare batterij volledig opgeladen. Wanneer de ingebouwde oplaadbare batterij
volledig is opgeladen, zal deze niet verder worden geladen, ook niet wanneer de luidspreker aangesloten blijft op het stopcontact.
(Wanneer de Netwerkstand-by-functie uit is)

Sluit de micro-USB-kabel (meegeleverd) aan op de USB-netstroomadapter (meegeleverd).1

Sluit de micro-USB-kabel aan op de DC IN 5 V-aansluiting.2

Sluit de USB-netstroomadapter goed aan op een stopcontact.

Wanneer u de luidspreker voor het eerst na aankoop begint op te laden, zal de luidspreker automatisch worden
ingeschakeld en zal de  (aan/uit (standby)) indicator langzaam wit gaan knipperen. Wanneer het opladen
voltooid is, zal de  (aan/uit (standby)) indicator wit oplichten.
Als u de luidspreker begint op te laden wanneer hij uit staat, zal de  (aan/uit (standby)) indicator oranje oplichten.
De indicator gaat uit wanneer het opladen voltooid is. Het opladen van de luidspreker duurt ongeveer 5 uur*.

3

Tijd die nodig is om de lege ingebouwde oplaadbare batterij op te laden zodat deze volledig geladen is.*

De tijd kan verschillen van de hier weergegeven tijd, afhankelijk van hoe de luidspreker wordt gebruikt, bijvoorbeeld het ingestelde volume, soort
muziekweergave en omgevingstemperatuur.

*
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Opmerking
Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de ingebouwde oplaadbare batterij elke zes maanden een keer
helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.

Wanneer u de ingebouwde oplaadbare batterij oplaadt, moet u de meegeleverde USB-netstroomadapter en micro-USB-kabel
gebruiken. Gebruik van andere apparatuur dan de meegeleverde USB-netstroomadapter of micro-USB-kabel kan ertoe leiden
dat de batterij niet kan worden opgeladen, of tot andere storingen.

Afhankelijk van de specificaties van het Windows besturingssysteem, is het mogelijk dat de ingebouwde oplaadbare batterij niet
kan worden opgeladen, ook niet als de luidspreker is aangesloten op de USB-aansluiting van een computer met Windows 8/8.1
of Windows 10.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Het toestel in-/uitschakelen

Opmerking
De  (aan/uit (standby)) indicator knippert langzaam rood ten teken dat de ingebouwde oplaadbare batterij bijna leeg is. Laad
de luidspreker op. Zet de luidspreker uit wanneer u hem aan het opladen bent om hem sneller op te laden.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op de  (aan/uit (standby)) toets.

De luidspreker gaat aan. Druk nog eens op de  (aan/uit (standby)) toets om de luidspreker uit te zetten.
Wanneer de luidspreker aan staat, zal de  (aan/uit (standby)) indicator langzaam wit knipperen.

1
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Gebruiken van de BLUETOOTH®/Netwerkstand-by-functie

Als u de BLUETOOTH/Netwerkstand-by-functie inschakelt, ook als de luidspreker uit staat, kunt u de luidspreker aan
zetten vanaf een BLUETOOTH-apparaat of een ander apparaat op uw thuisnetwerk. Dit is handig, want op deze manier
kan de luidspreker sneller opstarten dan normaal.
De BLUETOOTH/Netwerkstand-by-functie kan alleen worden ingesteld wanneer de luidspreker via de USB-
netstroomadapter (meegeleverd) is aangesloten op een stopcontact.
Wanneer de luidspreker alleen op de ingebouwde oplaadbare batterij wordt gebruikt, kan de
BLUETOOTH/Netwerkstand-by-functie niet worden gebruikt.

U kunt de BLUETOOTH/Netwerkstand-by-functie ook uitschakelen vanuit Sony | Music Center. Bedien de luidspreker
door de instructies op het scherm van Sony | Music Center te volgen.

Hint
Als u de luidspreker voor het eerst na aankoop verbindt met uw Wi-Fi, zal de BLUETOOTH/Netwerkstand-by-functie automatisch
in werking treden.

Als de luidspreker in de BLUETOOTH/Netwerkstand-by-stand staat, zal de  (aan/uit (standby)) indicator snel knipperen, hetzij
wit, hetzij oranje en wit, wanneer de luidspreker uit staat.

Verwant onderwerp
Over de indicators

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Zet de luidspreker aan terwijl deze is aangesloten op een stopcontact.1

Gebruik Sony | Music Center om de luidspreker te verbinden met een Wi-Fi-netwerk.

Bedien de luidspreker door de instructies op het scherm van Sony | Music Center te volgen.

2
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Autom. stand-by-functie

Wanneer er ongeveer 15 minuten verstrijken onder de volgende omstandigheden, zal de luidspreker automatisch uit
gaan. Dit is geen storing. De Autom. stand-by-functie is standaard ingeschakeld ten tijde van aankoop. U kunt de Autom.
stand-by-functie aan en uit zetten via het instelmenu in Sony | Music Center.

De luidspreker wordt niet bediend.

Er wordt geen muziek (audio) weergegeven wanneer de luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.

De muziek (audio) van een audioapparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting wordt niet weergegeven,
of het muziek- (audio-) signaal dat wordt geproduceerd door het audioapparaat is erg zwak.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten

Wanneer u met 2 of meer BLUETOOTH-apparaten wilt koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende
koppelprocedure uitvoeren.
Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:

Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m afstand van de luidspreker.

Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via de meegeleverde USB-netstroomadapter. Of laad de ingebouwde
oplaadbare batterij voldoende op.

Stop de weergave op het BLUETOOTH-apparaat.

Zet het volume op het BLUETOOTH-apparaat en op de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling
harde geluiden uit de luidspreker komen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie is het mogelijk dat
het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met de luidspreker.

Druk op de  (aan/uit (standby)) toets.

De luidspreker gaat aan. De BLUETOOTH-indicator knippert wit.

Wanneer u de luidspreker aan zet, zal de luidspreker proberen om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te
brengen met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbinding gemaakt was. Als er een BLUETOOTH-
apparaat in de buurt is waarmee de luidspreker eerder verbinding heeft gemaakt, is het mogelijk dat wanneer u de
luidspreker aan zet, deze automatisch verbinding zal maken met dat apparaat zodat de BLUETOOTH-indicator wit
zal oplichten. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat waarmee op
dit moment verbinding is gemaakt uit.

1

Houd de BLUETOOTH/  PAIRING-toets ongeveer 2 seconden lang ingedrukt.

De BLUETOOTH-indicator van de luidspreker zal snel wit knipperen, waarna de luidspreker een geluidssignaal* zal
geven ten teken dat hij nu in de koppelingsstand staat.
* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

2
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Hint
Wanneer de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker via een
BLUETOOTH-verbinding, kan het BLUETOOTH-apparaat nog een keer met de luidspreker verbonden worden door op de 
(aan/uit (standby)) toets te drukken.

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

Opmerking
Na ongeveer 5 minuten zal de koppelingsstand van de luidspreker worden geannuleerd en zal de BLUETOOTH-indicator uit
gaan. Als de koppelingsstand van de luidspreker wordt geannuleerd voor de procedure voltooid is, moet u de handelingen vanaf
stap  opnieuw uitvoeren.

Het wachtwoord voor deze luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-
apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.

Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in
de volgende gevallen:

De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.

De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.
De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al
eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het
nieuwe apparaat.

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

De luidspreker wordt geïnitialiseerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk
is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod touch of computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de
luidspreker van uw iPhone/iPod touch of computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.

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

Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet
u "LSPX-S2" selecteren. Als er een wachtwoord* vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u
"0000" invoeren.

3

Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.*

Luister of u het geluidssignaal* kunt horen dat aangeeft dat het koppelen met succes is afgesloten.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)
De BLUETOOTH-indicator licht wit op.
Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap .

4
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De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één
gekoppeld apparaat tegelijk.

Om muziek weer te geven van een BLUETOOTH-apparaat terwijl de audiokabel nog in de AUDIO IN-aansluiting zit, kunt u op
BLUETOOTH/  PAIRING aan de onderkant van de luidspreker drukken, of Sony | Music Center gebruiken om over te
schakelen naar de muziek die u wilt laten weergeven.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Glazen luidspreker
LSPX-S2

Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC)
methode

Door de luidspreker aan te raken met een NFC-compatibel apparaat zoals een smartphone, zal de luidspreker
automatisch aan gaan en dan proberen te koppelen en een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Compatibele smartphones
NFC-compatibele smartphones met Android™ 4.1 of later geïnstalleerd

Compatibele WALKMAN® modellen

NFC-compatibele WALKMAN® modellen*

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

Stop de weergave op het apparaat.

Zet het volume op het apparaat en de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de
luidspreker komen. Afhankelijk van het apparaat in kwestie is het mogelijk dat het volume van het apparaat
gesynchroniseerd wordt met de luidspreker.

Annuleer de schermvergrendeling op het apparaat.

Ook als uw WALKMAN® compatibel is met de NFC-functie, kan het gebeuren dat er geen BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht kan
worden door middel van de One-touch methode. Voor details over compatibele modellen verwijzen we u naar de handleiding van de
WALKMAN® .

*

Zet de NFC-functie van het apparaat aan.1

Houd het deel met het N-teken van de luidspreker en het deel met het N-teken van het apparaat tegen
elkaar.

2
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Hint
Om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken, moet u het deel met het N-teken van de luidspreker weer aanraken met het deel
met het N-teken van het apparaat.

Als u geen verbinding tot stand kunt brengen met de luidspreker, moet u het volgende proberen.

Beweeg het apparaat langzaam heen en weer over het deel met het N-teken op de luidspreker.

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

Als u de luidspreker aanraakt met een apparaat, zal het apparaat de huidige BLUETOOTH-verbinding met een ander apparaat
verbreken (NFC-compatibele headset enz.) en vervolgens zelf verbinding maken met de luidspreker.

Opmerking
Om muziek weer te geven van een BLUETOOTH-apparaat terwijl de audiokabel nog in de AUDIO IN-aansluiting zit, kunt u op
BLUETOOTH/  PAIRING aan de onderkant van de luidspreker drukken, of Sony | Music Center gebruiken om over te
schakelen naar de muziek die u wilt laten weergeven.

Als uw apparaat van een type is dat uit (standby) gaat in reactie op sterke magnetische velden, kunt u hiermee misschien geen
verbinding tot stand brengen met behulp van NFC.

Wanneer de Speaker Add-functie wordt gebruikt, moet u de koppeling tot stand brengen met de luidspreker die is ingesteld als
het hoofdtoestel. Er kan niet worden gekoppeld met het satelliettoestel.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met het apparaat en luister of u het
geluidssignaal* kunt horen dat aangeeft dat het koppelen met succes is afgesloten.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)
De BLUETOOTH-indicator licht wit op.

3
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Glazen luidspreker
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Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows)

De handeling waarmee u een bepaald apparaat waarmee u een BLUETOOTH-verbinding wilt maken van tevoren
registreert, wordt "koppelen" genoemd.
Als u een apparaat voor het eerst wilt gebruiken met de luidspreker, moet u ze eerst aan elkaar koppelen. Voer dezelfde
procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Controleer het volgende voor u begint:

Uw computer bevindt zich binnen 1 m afstand van de luidspreker.

U hebt het volume op de computer en op de luidspreker laag of uit gezet om te voorkomen dat er plotseling harde
geluiden uit de luidspreker komen.

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

Voor Windows 10
Selecteer [  (Action Center)] – [Connect] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

Voor Windows 8.1
Klik met de rechter muisknop op [Start] en klik dan op [Control Panel].
Wanneer [All Control Panel Items] wordt weergegeven, selecteert u [Device and printer].
Als het [Control Panel] verschijnt in plaats van de [All Control Panel Items] moet u [Large icons] of [Small icons]
selecteren bij [View by] rechts bovenaan het scherm.

Voor Windows 7
Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Devices and Printers].

1
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Druk op de  (aan/uit (standby)) toets.

De luidspreker gaat aan. De BLUETOOTH-indicator knippert wit.

Wanneer u de luidspreker aan zet, zal de luidspreker proberen om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te
brengen met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbinding gemaakt was. Als er een BLUETOOTH-
apparaat in de buurt is waarmee de luidspreker eerder verbinding heeft gemaakt, is het mogelijk dat wanneer u de
luidspreker aan zet, deze automatisch verbinding zal maken met dat apparaat zodat de BLUETOOTH-indicator wit
zal oplichten. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat waarmee op
dit moment verbinding is gemaakt uit.

2

Houd de BLUETOOTH/  PAIRING-toets ongeveer 2 seconden lang ingedrukt.

De BLUETOOTH-indicator van de luidspreker zal snel wit knipperen, waarna de luidspreker een geluidssignaal* zal
geven ten teken dat hij nu in de koppelingsstand staat.
* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

3

Voer de koppelprocedure uit op de pc.

De luidspreker verbinden met de computer via een BLUETOOTH-verbinding

4

Selecteer [Connect] in het Action Center rechts onderaan het scherm.1.
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Selecteer [LSPX-S2].

Als [LSPX-S2] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap .
Nadat de toestellen gekoppeld zijn, wordt de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand gebracht en zal
[Connected music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap .

2.

Klik op [Add a device].3.

Selecteer [LSPX-S2] en klik op [Next].4.
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Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.
Als [LSPX-S2] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap .

Een dergelijk wachtwoord kan ook "Passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "Password" worden genoemd.*

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

Het [ ] teken zal verschijnen links onderaan het pictogram voor de [LSPX-S2] tijdens de installatie. Wanneer [
] verdwijnt, is de installatie van de driver voltooid. Ga door naar stap .

Afhankelijk van de pc kan deze installatie een poosje duren. Als het installeren van de driver te lang duurt, is
het mogelijk dat de automatische uitschakelfunctie (Autom. stand-by) van de luidspreker de luidspreker
automatisch uitschakelt. Als dit gebeurt, moet u de luidspreker weer inschakelen.

5.

Registreer de luidspreker op de computer.

Voor Windows 10
Nadat de toestellen gekoppeld zijn, wordt de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand gebracht en zal
[Connected music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap .

Voor Windows 8.1

5
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Klik met de rechter muisknop op [LSPX-S2] in [Devices] en selecteer [Sound settings] van het menu dat zal
verschijnen.

1.

Bevestig [LSPX-S2 Stereo] op het [Sound] scherm.

Als er een vinkje (groen) staat naast [LSPX-S2 Stereo], kunt u doorgaan naar stap .

Als er geen vinkje (groen) staat naast [LSPX-S2 Stereo], moet u doorgaan naar de volgende stap (stap 3).

Als [LSPX-S2 Stereo] niet verschijnt, moet u met de rechter muisknop klikken op het [Sound] scherm en
[Show Disabled Devices] selecteren van het menu dat verschijnt. Ga vervolgens door naar de volgende
stap (stap 3).

2.

Klik met de rechter muisknop op [LSPX-S2 Stereo] en selecteer [Connect] van het menu dat zal verschijnen.3.
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Voor Windows 7

Wanneer de luidspreker is verbonden, zal er een vinkje verschijnen bij [LSPX-S2 Stereo] op het [Sound]
scherm. Ga door naar stap .

Als u niet op [Connect] kunt klikken voor [LSPX-S2 Stereo], moet u [Disable] selecteren voor het [Default
Device] dat momenteel een vinkje (groen) heeft.

Dubbelklik op [LSPX-S2] in [Devices].1.
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Hint
Als de BLUETOOTH-functie van een apparaat waarmee de luidspreker eerder een BLUETOOTH-verbinding heeft onderhouden
is ingeschakeld, zal deze verbinding opnieuw tot stand worden gebracht wanneer de luidspreker aan wordt gezet.

De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de gebruikte
computer.

Opmerking
Na ongeveer 5 minuten zal de koppelingsstand van de luidspreker worden geannuleerd en zal de BLUETOOTH-indicator uit
gaan. Als de koppelingsstand van de luidspreker wordt geannuleerd voor de procedure voltooid is, moet u de handelingen vanaf
stap  opnieuw uitvoeren.

Klik op [Listen to Music].

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

2.

Luister of u het geluidssignaal* kunt horen dat aangeeft dat het koppelen met succes is afgesloten.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)
De BLUETOOTH-indicator licht wit op.

6
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Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-
apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.

Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de
volgende gevallen:

De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.

De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.
De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al
eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het
nieuwe apparaat.

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

De luidspreker is geïnitialiseerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als de luidspreker is geïnitialiseerd, kunt u deze mogelijk niet meer verbinden
met uw computer of met apparaten met BLUETOOTH draadloze technologie. Als dit gebeurt, moet u de koppelingsinformatie
verwijderen van uw computer en dan de apparaten opnieuw aan elkaar koppelen.

De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één
gekoppeld apparaat tegelijk.

Om muziek weer te geven van een BLUETOOTH-apparaat terwijl de audiokabel nog in de AUDIO IN-aansluiting zit, kunt u op
BLUETOOTH/  PAIRING aan de onderkant van de luidspreker drukken, of Sony | Music Center gebruiken om over te
schakelen naar het BLUETOOTH-apparaat waarvan u wilt laten weergeven.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

De handeling waarmee u een bepaald apparaat waarmee u een BLUETOOTH-verbinding wilt maken van tevoren
registreert, wordt "koppelen" genoemd.
Als u een apparaat voor het eerst wilt gebruiken met de luidspreker, moet u ze eerst aan elkaar koppelen. Voer dezelfde
procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen
macOS High Sierra (versie 10.13)
Controleer het volgende voor u begint:

Uw computer bevindt zich binnen 1 m afstand van de luidspreker.

U hebt het volume op de computer en op de luidspreker laag of uit gezet om te voorkomen dat er plotseling harde
geluiden uit de luidspreker komen.

Druk op de  (aan/uit (standby)) toets.

De luidspreker gaat aan. De BLUETOOTH-indicator knippert wit.

Wanneer u de luidspreker aan zet, zal de luidspreker proberen om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te
brengen met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbinding gemaakt was. Als er een BLUETOOTH-
apparaat in de buurt is waarmee de luidspreker eerder verbinding heeft gemaakt, is het mogelijk dat wanneer u de
luidspreker aan zet, deze automatisch verbinding zal maken met dat apparaat zodat de BLUETOOTH-indicator wit
zal oplichten. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat waarmee op
dit moment verbinding is gemaakt uit.

1

Houd de BLUETOOTH/  PAIRING-toets ongeveer 2 seconden lang ingedrukt.

De BLUETOOTH-indicator van de luidspreker zal snel wit knipperen, waarna de luidspreker een geluidssignaal* zal
geven ten teken dat hij nu in de koppelingsstand staat.
* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

2
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Voer de koppelprocedure uit op de pc.3

Selecteer [  (System Preferences)] – [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.1.

Selecteer [LSPX-S2] van het Bluetooth-scherm, en klik vervolgens op [Pair].2.

Luister of u het geluidssignaal* kunt horen dat aangeeft dat het koppelen met succes is afgesloten.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)
De BLUETOOTH-indicator licht wit op.

4

Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer dan [Output Device] -
[LSPX-S2].

U kunt genieten van muziekweergave van uw pc.

5
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Hint
Als de BLUETOOTH-functie van een apparaat waarmee de luidspreker eerder een BLUETOOTH-verbinding heeft onderhouden
is ingeschakeld, zal deze verbinding opnieuw tot stand worden gebracht wanneer de luidspreker aan wordt gezet.

De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de gebruikte
computer.

Opmerking
Na ongeveer 5 minuten zal de koppelingsstand van de luidspreker worden geannuleerd en zal de BLUETOOTH-indicator uit
gaan. Als de koppelingsstand van de luidspreker wordt geannuleerd voor de procedure voltooid is, moet u de handelingen vanaf
stap  opnieuw uitvoeren.

Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-
apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.

Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de
volgende gevallen:

De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.

De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.
De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al
eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het
nieuwe apparaat.

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

De luidspreker is geïnitialiseerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als de luidspreker is geïnitialiseerd, kunt u deze mogelijk niet meer verbinden
met uw computer of met apparaten met BLUETOOTH draadloze technologie. Als dit gebeurt, moet u de koppelingsinformatie
verwijderen van uw computer en dan de apparaten opnieuw aan elkaar koppelen.

De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één
gekoppeld apparaat tegelijk.

Om muziek weer te geven van een BLUETOOTH-apparaat terwijl de audiokabel nog in de AUDIO IN-aansluiting zit, kunt u op
BLUETOOTH/  PAIRING aan de onderkant van de luidspreker drukken, of Sony | Music Center gebruiken om over te
schakelen naar het BLUETOOTH-apparaat waarvan u wilt laten weergeven.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Verbinding maken met Wi-Fi via een Wi-Fi-router met een Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) toets

Verbind de luidspreker met een Wi-Fi-netwerk via een Wi-Fi-router met een Wi-Fi Protected Setup (WPS) toets.

Plaats de luidspreker in de buurt van de Wi-Fi-router en druk dan op de  (aan/uit (standby)) toets om de
luidspreker aan te zetten.

1

Houd de TIMER/  WPS-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt en controleer of de luidspreker een geluid*

maakt.

* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

2

Druk binnen 90 seconden op de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) toets van de Wi-Fi-router.3

Controleer of de netwerkindicator wit oplicht.

De verbinding met Wi-Fi is voltooid.

4
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Een smartphone gebruiken om te verbinden met Wi-Fi

Verwant onderwerp

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten
Installeren van Sony | Music Center

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Installeer Sony | Music Center op een smartphone.1

Verbind uw smartphone met een Wi-Fi-router.2

Verbind uw smartphone met de luidspreker via BLUETOOTH draadloze technologie.3

Maak de Wi-Fi-verbinding door de instructies op het scherm van Sony | Music Center te volgen.

Sommige draadloze LAN-routers hebben meerdere SSID's. Verbind daarom de smartphone en de luidspreker met
dezelfde SSID.

4

Controleer of de netwerkindicator wit oplicht.

De verbinding met Wi-Fi is voltooid.

5
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

DLNA (Digital Living Network Alliance)

U kunt luisteren naar muziek die is opgeslagen op een DLNA-server (zoals een pc) op een thuisnetwerk die wordt
weergegeven met de luidspreker.
Door DLNA-compatibele digitale apparaten met elkaar te verbinden via het netwerk, kunt u muziek laten weergeven die
is opgeslagen op een DLNA-server met behulp van een DLNA-controller.
Om de pc te gebruiken als een DLNA-server of -controller, moet u de pc correct instellen.

Luisteren naar muziek op een DLNA-server (pc enz.) door bediening via een
smartphone/iPhone, enz.

Download Sony | Music Center op uw smartphone/iPhone, enz.
De Wi-Fi-verbinding van de luidspreker en de selectie/weergave van muziek van een DLNA-server (zoals een
computer), kan worden gedaan via Sony | Music Center.
Raadpleeg het volgende voor details.

Een smartphone gebruiken om te verbinden met Wi-Fi

Verbinding maken met Wi-Fi om naar muziek op uw computer te kunnen luisteren (Windows Media Player bedienen
via Sony | Music Center)

Luisteren naar muziek op een DLNA-server met uw pc als controller

U kunt muziek die opgeslagen is op een DLNA-server afspelen door uw pc te bedienen.
Start "Windows Media Player" op uw pc op en speel muziek af met de functie "Cast to Device" (Windows 10) of "Play To"
(Windows 8.1/Windows 7). Volg de aanwijzingen op het scherm van de pc om de bediening uit te voeren.
Om de pc te gebruiken als een DLNA-server of -controller, is het nodig dat u de pc correct instelt.
Raadpleeg het volgende voor details.

De pc instellen als een DLNA-server (Windows 10)

De pc instellen als een DLNA-server (Windows 8.1)

Verbinding maken met Wi-Fi om naar muziek op uw computer te kunnen luisteren (Windows Media Player)

Opmerking
De luidspreker kan muziek weergeven die is opgeslagen in de volgende audioformaten: MP3, lineair PCM, WMA, AAC, WAV,
FLAC, ALAC en AIFF. De luidspreker kan alleen AAC-bestanden weergeven met de extensies .m4a, .mp4 en .3gp. Ook als de
bitsnelheid en het bestandsformaat worden ondersteund, kan niet worden gegarandeerd dat alle bestanden zullen kunnen
worden weergegeven.

Bestanden met DRM (Digital Rights Management) auteursrechtbescherming kunnen niet worden weergegeven door de
luidspreker. Om te controleren of een WMA-bestand beveiligd is met DRM, moet u op de pc met de rechter muisknop op het
bestand klikken. Als er een tabblad [License] te zien is, is het bestand auteursrechtelijk beschermd met DRM.

Wanneer u via een thuisnetwerk naar muziek luistert, kan het even duren voor de weergave begint omdat elk DLNA-compatibel
apparaat de momenteel gebruikte component eerst moet herkennen.

Het is mogelijk dat bepaald materiaal niet kan worden weergegeven met DLNA CERTIFIED producten.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Een computer gebruiken om de luidspreker te verbinden met Wi-Fi

Als u uw luidspreker met Wi-Fi verbindt met deze methode, moet u de luidspreker initialiseren. We wijzen u erop dat het
initialiseren van de luidspreker alle instellingen terugzet op hun standaardinstellingen en alle BLUETOOTH-
koppelingsinformatie verwijdert. Om opnieuw een verbinding tot stand te brengen via BLUETOOTH draadloze
technologie, moet u eerst de koppelingsinformatie voor de luidspreker verwijderen van uw pc en daarna opnieuw
koppelen met de luidspreker.
Dit gedeelte geeft uitleg over hoe u uw computer kunt gebruiken om uw luidspreker te verbinden met uw Wi-Fi.
Controleer het volgende voor u begint:

De luidspreker bevindt zich zo dicht mogelijk bij een Wi-Fi-router.

Zowel een SSID (naam van het draadloze netwerk) als een beveiligingssleutel (WEP of WPA) zijn vereist om Wi-Fi-
instellingen te kunnen doen. Een beveiligingssleutel (of netwerksleutel) is een beveiligingsmethode waarmee het
aantal apparaten dat met elkaar kan communiceren wordt beperkt. Deze worden gebruikt om een beter beveiligde
communicatie tot stand te brengen tussen apparaten die zijn verbonden met Wi-Fi-routers of toegangspunten.

Schrijf de SSID en het wachtwoord (beveiligingssleutel) voor de Wi-Fi-router die u gebruikt op.

Raadpleeg voor details de handleiding van de gebruikte Wi-Fi-router.

1

Houd terwijl de luidspreker aan staat de (volume) toets en de  (aan/uit (standby)) toets tegelijkertijd
tenminste 4 seconden ingedrukt.

Als de handeling met succes wordt uitgevoerd, zal de  (aan/uit (standby)) indicator wit knipperen en zal het
initialiseren beginnen.
Het initialiseren zal enkele tientallen seconden duren.
Daarna, wanneer het initialiseren voltooid is, zal de  (aan/uit (standby)) indicator uit gaan en zal de luidspreker
opnieuw opstarten.
Door de instellingen te initialiseren wordt alle BLUETOOTH-koppelingsinformatie en elke netwerkinstelling
verwijderd.

2

Verbind de luidspreker met de computer.

Voor Windows 7/Windows 8.1
Voor Windows 8.1: klik of tik op het bureaublad op het startscherm.

Selecteer het  of  pictogram rechts onderaan het scherm.

Selecteer [LSPX-S2_xxxxxx] van de lijst met draadloze netwerken die u door kunt bladeren op de computer.

3
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Voor Windows 10
Selecteer het  of  pictogram rechts onderaan het scherm.

Selecteer achtereenvolgens [LSPX-S2_xxxxxx] - [Connect] van de lijst met draadloze netwerken die u door kunt
bladeren op de computer.

Voor Mac:
Selecteer het  pictogram bovenaan het scherm.

Selecteer [Open Network Preferences...].

Selecteer [LSPX-S2_xxxxxx] van de lijst met draadloze netwerken die u door kunt bladeren op de computer.

Open het [Sony Network Device Settings] scherm.4

Start een browser op (Internet Explorer, Safari, enz.).1.

Voer de volgende URL in de adresbalk in.
http://192.168.211.129

2.

Selecteer [Network Settings] van het menu.5

Voer de SSID en het wachtwoord (beveiligingssleutel) van de Wi-Fi router in.6

Selecteer [Apply].7
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Hint
Als u een vast IP-adres wilt instellen, moet u dat IP-adres invoeren in het scherm bij stap  hierboven.

Wanneer de luidspreker is verbonden met uw Wi-Fi, kunt u uw computer terugzetten op zijn oorspronkelijke verbinding, of kunt u
uw computer verbinden met de gebruikte Wi-Fi-router.

Opmerking
Deze procedure moet binnen 30 minuten worden voltooid. Als u de procedure niet binnen 30 minuten kunt voltooien, moet u
opnieuw beginnen vanaf stap .

Uw verbinding is niet beveiligd tot u de Wi-Fi-instellingen hebt afgesloten. Uw Wi-Fi-verbinding wordt weer beveiligd nadat u de
Wi-Fi-instellingen hebt afgesloten en dan de instellingen voor de Wi-Fi-beveiliging hebt uitgevoerd.

Als u de luidspreker voor het eerst na aankoop verbindt met uw Wi-Fi, zal de BLUETOOTH/Netwerkstand-by-functie automatisch
in werking treden.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Controleer of de netwerkindicator wit oplicht.

Als de netwerkindicator wit oplicht, is de luidspreker verbonden met uw Wi-Fi.
Het kan meer dan 1 minuut duren voor de netwerkindicator oplicht.

De verbinding is voltooid.

8

Verbind uw computer met de gebruikte Wi-Fi-router.9
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

De pc instellen als een DLNA-server (Windows 10)

Windows 10 ondersteunt DLNA1.5. Een Windows 10 computer kan zowel worden gebruikt als een DLNA-server en
controller (bedieningsapparaat).
Als u de volgende instellingen uitvoert, kunt u de muziek die is opgeslagen op een DLNA-server (inclusief computers
met Windows 10) op uw thuisnetwerk bedienen door middel van een computer met Windows 10 zodat u via de
luidspreker naar deze muziek kunt luisteren.
Als u Sony | Music Center download op uw smartphone/iPhone, of soortgelijk apparaat, en een pc gebruikt met Windows
10, moet u ook de procedure onder "Verbinding maken met Wi-Fi om naar muziek op uw computer te kunnen luisteren
(Windows Media Player bedienen via Sony | Music Center)" uitvoeren.

Selecteer [  Settings] van het startmenu links onderaan het scherm.1

Selecteer [Network & Internet].2

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

Selecteer [Private].4
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Verwant onderwerp

Selecteer [Choose media streaming options...] van [Media streaming] in [All Networks].5

Selecteer [Allow All].

Het [Allow All Media Devices] scherm verschijnt.

6

Selecteer [Allow all computers and media devices].

Als alle apparaten in het locale netwerk toestemming ([allow]) hebben om toegang te krijgen tot uw netwerk, moet u
[OK] selecteren en het scherm sluiten.

7
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Verbinding maken met Wi-Fi om naar muziek op uw computer te kunnen luisteren (Windows Media Player)

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

De pc instellen als een DLNA-server (Windows 8.1)

Windows 8.1 ondersteunt DLNA1.5. Een computer met Windows 8.1 kan zowel worden gebruikt als een DLNA-server en
controller (bedieningsapparaat).
Als u de volgende instellingen uitvoert, kunt u de muziek die is opgeslagen op een DLNA-server (inclusief computers
met Windows 8.1) op uw thuisnetwerk bedienen door middel van een computer met Windows 8.1 zodat u via de
luidspreker naar deze muziek kunt luisteren.
Als u Sony | Music Center download op uw smartphone/iPhone, of soortgelijk apparaat, en een pc gebruikt met Windows
8.1, moet u ook de procedure onder "Verbinding maken met Wi-Fi om naar muziek op uw computer te kunnen luisteren
(Windows Media Player bedienen via Sony | Music Center)" uitvoeren.

Verplaats de muisaanwijzer naar de rechter bovenhoek (of de rechter benedenhoek) van het scherm om de
charms weer te laten geven en selecteer vervolgens [Settings]. 
Laat op een aanraakpaneel de charms weergeven door van de rechterkant van het scherm naar het midden
te vegen en selecteer vervolgens [Settings].

1

Selecteer [Change PC settings].2

Selecteer [Network].3
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Selecteer [Connections] en selecteer vervolgens het pictogram met [Connected] met behulp van  of 
.

4

Schakel [Find devices and content] in.5
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Glazen luidspreker
LSPX-S2

De Wi-Fi-functie uit zetten

Als u de luidspreker buiten gebruikt, moet u de Wi-Fi-functie uit zetten.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd terwijl de luidspreker aan staat zowel de BLUETOOTH/  PAIRING-toets aan de onderkant van de
luidspreker en de (Drukken en afspelen) toets aan de zijkant van de luidspreker tegelijkertijd ingedrukt.

De Wi-Fi-functie schakelt heen en weer tussen aan en uit telkens wanneer u zowel de BLUETOOTH/
PAIRING-toets en de (Drukken en afspelen) toets tegelijkertijd ingedrukt houdt.
U kunt de instellingen controleren door middel van de netwerkindicator aan de onderkant van de luidspreker.
Raadpleeg voor details over de status van de netwerkindicator "Over de indicators".

1
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

Als het BLUETOOTH-apparaat dat u gebruikt de volgende profielen ondersteunt, kunt u naar muziek luisteren via de
luidspreker en kunt u de luidspreker gebruiken om het BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Stelt u in staat om het volume van een BLUETOOTH-apparaat in te stellen.

De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg ook de handleiding die wordt meegeleverd
met uw BLUETOOTH-apparaat.

Hint
Nadat u Sony | Music Center hebt gedownload en geïnstalleerd op uw smartphone/iPhone, enz., kunt u uw smartphone/iPhone,
enz. gebruiken als afstandsbediening om apparaten die zijn verbonden met de luidspreker aan te sturen.

De luidspreker ondersteunt content-beveiliging in SCMS-T-formaat. U kunt via de luidspreker luisteren naar muziek of andere
geluidssignalen, zoals het geluidskanaal van sommige digitale tv-systemen (bijv. 1seg in Japan), of van een mobiele telefoon die
het SCMS-T-formaat ondersteunt.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het
verbonden apparaat instellen.

Als de geluidsweergave wordt onderbroken, of als er ruis optreedt, is het mogelijk dat de luidspreker last heeft van storende
interferentie. Breng de luidspreker naar een andere locatie, of breng het BLUETOOTH-apparaat dichter bij de luidspreker.

Door Sony | Music Center te gebruiken krijgt u mogelijk toegang tot nuttige instellingen.
Raadpleeg voor details "Installeren van Sony | Music Center".

Opmerking
Stop het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat wanneer u apparaten gaat koppelen of verbinden. Wanneer het koppelen is
voltooid, kunnen er zeer harde geluiden worden geproduceerd door de luidspreker. Anders kunnen er zeer harde geluiden

Start de weergave op het BLUETOOTH-apparaat en pas het volume aan.

Verbind de luidspreker van tevoren met het BLUETOOTH-apparaat.

1

Druk op de / (volume) toetsen om het volume in te stellen.

Houd de toets ingedrukt voor snelle aanpassingen.

2
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worden geproduceerd door de luidspreker wanneer er voor de eerste keer na het koppelen muziek wordt weergegeven.

Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op
handelingen op de luidspreker.

Om muziek weer te geven van een BLUETOOTH-apparaat terwijl de audiokabel nog in de AUDIO IN-aansluiting zit, kunt u op
BLUETOOTH/  PAIRING aan de onderkant van de luidspreker drukken, of Sony | Music Center gebruiken om over te
schakelen naar het BLUETOOTH-apparaat waarvan u wilt laten weergeven.

Verwant onderwerp

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten
Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC) methode
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Glazen luidspreker
LSPX-S2

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek met het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende
handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit. Raadpleeg voor details de handleiding van het
apparaat.

Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.

Zet de luidspreker uit.

Raak met het apparaat nogmaals het met het N-teken gemarkeerde deel van de luidspreker aan. (Voor apparaten
met de NFC-functie)

Hint
Wanneer u de Speaker Add-functie gebruikt, moet u met het NFC-compatibele apparaat het hoofdtoestel aanraken.

Als u de Speaker Add-functie gebruikt, zal door de ene luidspreker uit te schakelen automatisch ook de andere worden
uitgeschakeld en zal de BLUETOOTH-verbinding worden afgesloten.

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk
van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

Om een smartphone los te koppelen met de One-touch-methode (NFC), is het, afhankelijk van de smartphone in kwestie,
mogelijk dat de app op dat moment moet worden uitgevoerd op de smartphone.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Glazen luidspreker
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Verbinden met Wi-Fi om te kunnen genieten van online muziekdiensten (Spotify)

U kunt de luidspreker gebruiken om muziek weer te geven van online muziekdiensten (Spotify).
U moet de Spotify app installeren op uw smartphone en de registratie voor het lidmaatschap voltooien om met uw
smartphone van Spotify te kunnen genieten (Spotify Connect-functie).

Verbind de luidspreker met een Wi-Fi-netwerk.1

Start Spotify op, dat wil zeggen de app die is geïnstalleerd op de smartphone, tablet, of computer die is
verbonden met dezelfde Wi-Fi als de luidspreker.

Voor details over Spotify verwijzen we u naar de volgende website.
https://www.Spotify.com/connect

2

Begin wat muziek af te spelen en selecteer dan [Devices Available] (Beschikbare apparaten).3

Selecteer [LSPX-S2] en luister naar de muziek via de luidspreker.

Als de luidspreker verbinding heeft via de Spotify Connect-functie, zal het Connect-pictogram ( ) groen oplichten.
Als de verbinding voltooid is, zal de netwerkindicator aan de onderkant van de luidspreker groen oplichten.

4
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Hint
Als de geluidsweergave wordt onderbroken, of als er ruis optreedt, is het mogelijk dat de luidspreker last heeft van storende
interferentie, of dat het signaal zwak is.
Controleer of de luidspreker niet omgeven wordt door metaal.
Houd de luidspreker ook uit de buurt van magnetrons, andere Wi-Fi-apparaten en soortgelijke apparatuur.

Opmerking
De details van de diensten die beschikbaar zijn via Spotify kunnen verschillen afhankelijk van uw land of regio.

De specificaties voor de app zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp
Gebruiken van Drukken en afspelen om te kunnen genieten van een online muziekdienst (Spotify)

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Glazen luidspreker
LSPX-S2

Gebruiken van Drukken en afspelen om te kunnen genieten van een online
muziekdienst (Spotify)

Nadat u de Spotify Connect-functie hebt gebruikt en uw favoriete muziek hebt geregistreerd, kunt u luisteren naar uw
muziek door simpelweg op  (Drukken en afspelen) te drukken, zelfs als de luidspreker niet aan staat.

Nadat u stap  van "Verbinden met Wi-Fi om te kunnen genieten van online muziekdiensten (Spotify)"
moet u op (Drukken en afspelen) drukken.

De  (Drukken en afspelen) indicator licht wit op.

1

Druk op de / (volume) toetsen om het volume in te stellen.

Houd de toets ingedrukt voor snelle aanpassingen.
U kunt het volume ook regelen met Spotify.

2

Gebruik Sony | Music Center en selecteer het menu om weer te geven wanneer u Drukken en afspelen
gebruikt.

U kunt kiezen uit een van de volgende menu's.

Laatst afgespeelde muziek (Spotify gebruikersnaam)
Dit is de standaardinstelling.
Het is mogelijk dat er willekeurige letters en cijfers verschijnen in de hierboven getoonde Spotify
gebruikersnaam. Voor meer informatie, raadpleegt u de volgende website.
https://www.spotify.com/

Aanbevolen door de glazen speaker

Favoriete muziek
U kunt muziek selecteren na registratie door de instructies te volgen onder "Uw favoriete muziek registreren".

3
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Stoppen van de muziek die wordt weergegeven in Drukken en afspelen
Druk nog eens op (Drukken en afspelen).
 

Veranderen van de muziek die wordt weergegeven in Drukken en afspelen naar andere muziek
Open de Spotify app op uw smartphone en selecteer dan de gewenste muziek.
 

Uw favoriete muziek registreren
Houd terwijl u de Spotify Connect-functie aan het gebruiken bent de (Drukken en afspelen) toets ongeveer 2
seconden lang ingedrukt.
Een geluidssignaal geeft aan dat de registratie voltooid is. Nadat de (Drukken en afspelen) indicator een paar keer
heeft geknipperd, gaat hij weer wit branden.

Hint
Als de  (Drukken en afspelen) indicator rood knippert en er een foutalarm klinkt wanneer u op (Drukken en afspelen)
drukt, kunnen de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

De functie Spotify Connect is nog nooit gebruikt

De luidspreker is niet verbonden met Wi-Fi

Controleer opnieuw of de luidspreker verbonden is met Wi-Fi, en controleer ook de instellingen voor de Spotify Connect-functie.

Als er niets kan worden weergegeven, ook niet als u op (Drukken en afspelen) drukt, is er mogelijk een probleem met de
status van het netwerk, of met de servers van Spotify. Druk in dit geval kort op BLUETOOTH/  PAIRING aan de onderkant
van de luidspreker. Controleer of de (Drukken en afspelen) indicator uit is en druk dan nog een keer op (Drukken en
afspelen).

Verwant onderwerp
Verbinding maken met Wi-Fi via een Wi-Fi-router met een Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) toets
Een smartphone gebruiken om te verbinden met Wi-Fi
Een computer gebruiken om de luidspreker te verbinden met Wi-Fi
Verbinden met Wi-Fi om te kunnen genieten van online muziekdiensten (Spotify)

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Glazen luidspreker
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2 luidsprekers gebruiken voor draadloze weergave via een BLUETOOTH-verbinding
(Speaker Add-functie)

Met de Speaker Add-functie kunt u een enkel BLUETOOTH-apparaat verbinden met 2 LSPX-S2 luidsprekers voor
weergave van audio. Wanneer u de Speaker Add-functie gebruikt, zal de ene luidspreker functioneren als het
"hoofdtoestel" en de andere als "satelliettoestel". Kies uit de volgende 2 weergavemethoden.

Dubbele monoweergave
Beide luidsprekers geven hetzelfde geluid weer. De luidspreker is standaard ingesteld op dubbele monoweergave.

Stereoweergave
De ene luidspreker geeft het geluid voor het rechter kanaal (rechterkant) weer terwijl de andere luidspreker het geluid
voor het linker kanaal (linkerkant) weergeeft bij stereoweergave door de 2 luidsprekers.

Hoofdtoestel1.

Satelliettoestel2.

Zet 2 luidsprekers aan en breng ze tot binnen 1 m afstand van elkaar. Houd vervolgens de ADD (Speaker
Add-functie) toets tenminste 2 seconden ingedrukt op elk van de luidsprekers.

De luidspreker waarop u het eerst de ADD (Speaker Add-functie) ingedrukt hield, wordt het hoofdtoestel.
Een geluidssignaal* geeft aan dat de Speaker Add-functie in werking is gesteld en de BLUETOOTH-indicator zal
snel gaan knipperen.
* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

1
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Hint
Verbind uw BLUETOOTH-apparaat met het hoofdtoestel.

Wanneer u de Speaker Add-functie gebruikt, kunnen sommige handelingen alleen worden uitgevoerd door het hoofdtoestel,
terwijl andere handelingen door zowel het hoofdtoestel asl het satelliettoestel kunnen worden uitgevoerd.

Functies die u alleen met het hoofdtoestel kunt bedienen:

koppelen met BLUETOOTH-apparaten

instellen van de Sleep timer

Functies die u kunt bedienen met zowel het hoofdtoestel als het satelliettoestel:

Instellen van het volume

Schakelen tussen stereoweergave en dubbele monoweergave

Instellen van de helderheid

annuleren van de Speaker Add-functie

de kaarslichtstand aan en uit zetten

de intensiteit van de kaarslichtstand instellen

Wanneer de instelling voltooid is, kunnen de luidsprekers verder dan 1 m uit elkaar gezet worden.

Als u de stroom uitschakelt terwijl de Speaker Add-functie in werking is, zal de luidspreker proberen weer te geven met de
Speaker Add-functie wanneer u de luidspreker vervolgens weer aan zet. Om de Speaker Add-functie te gebruiken, moet u de
andere luidspreker ook aan zetten.

Als u een luidspreker die eerder met de Speaker Add-functie is gebruikt op zichzelf wilt gebruiken, moet u de luidspreker aan
zetten, dan tenminste 2 seconden lang op de ADD (Speaker Add-functie) toets drukken om de Speaker Add-functie te annuleren.

Als er andere BLUETOOTH-apparatuur, zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord is verbonden met het
BLUETOOTH-apparaat dat is verbonden met de luidspreker, kan er vervorming of ruis optreden in de geluidsweergave van de
luidspreker. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-verbinding tussen het BLUETOOTH-apparaat en andere BLUETOOTH-
apparatuur uit.

Wanneer u de Speaker Add-functie gebruikt, kan de LDAC-codec niet worden gebruikt. Deze codecs zullen automatisch worden
omgezet naar AAC of SBC.

Opmerking
Als u een van de luidsprekers wilt resetten terwijl de Speaker Add-functie wordt gebruikt, moet u eerst de Speaker Add-functie
annuleren. Als u de Speaker Add-functie niet annuleert voor u een van de luidsprekers reset, zullen er storingen optreden, zoals
zwakke BLUETOOTH-verbindingen en onderbroken geluidsweergave.

U kunt niet naar muziek van een extern apparaat luisteren dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting terwijl u de Speaker
Add-functie gebruikt.

Als u de Speaker Add-functie gebruikt om naar video's te kijken, kan er een vertraging optreden tussen de video en de
bijbehorende audio.

Bedien de luidspreker (hoofdtoestel) met de knipperende BLUETOOTH-indicator om verbinding te maken
met het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-indicator oplicht, is het BLUETOOTH-apparaat verbonden met de luidspreker.

2

Start de weergave op het BLUETOOTH-apparaat en pas het volume aan.

Druk op de /  (volume) toetsen op een van de luidsprekers om het volume in te stellen.

3
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Verwant onderwerp

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten
Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC) methode
Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave (Speaker Add-functie)
Annuleren van de Speaker Add-functie
De helderheid van de verlichtingsled aanpassen
Genieten van de kaarslichtstand
De intensiteit van de kaarslichtstand van de luidspreker instellen

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Glazen luidspreker
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Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave (Speaker Add-functie)

Als u 2 LSPX-S2 luidsprekers gebruikt, kunt u heen en weer schakelen tussen weergave van hetzelfde geluidssignaal op
allebei de luidsprekers (dubbele monoweergave) en stereoweergave door weergave van het linker kanaal via de ene
luidspreker en van het rechter kanaal via de andere.

Verwant onderwerp
2 luidsprekers gebruiken voor draadloze weergave via een BLUETOOTH-verbinding (Speaker Add-functie)

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op de ADD (Speaker Add-functie) toets op een van de luidsprekers terwijl de Speaker Add-functie in
werking is.

Wanneer u één keer op de ADD (Speaker Add-functie) toets drukt op een van de luidsprekers, worden het linker (L)
en het rechter (R) kanaal omgewisseld. Wanneer u nog een keer op de ADD-toets drukt, wordt er overgeschakeld
naar dubbele monoweergave.
In de stereoweergave zal de andere luidspreker automatisch overschakelen naar weergave van het andere kanaal.
In de stereoweergave, is de BLUETOOTH-indicator voor het linker (L) kanaal oranje, en die voor het rechter (R)
kanaal rood. In de dubbele monoweergave zijn allebei de BLUETOOTH-indicators oranje.

1
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Annuleren van de Speaker Add-functie

Volg de onderstaande stappen om de Speaker Add-functie te annuleren.

Hint
Wanneer de Speaker Add-functie geannuleerd is, zal de muziek normaal worden weergegeven door de luidspreker die als
hoofdtoestel was ingesteld en zal er geen muziek worden weergegeven door de als satelliet ingestelde luidspreker.

Opmerking
De Speaker Add-functie wordt niet geannuleerd door de luidspreker uit te zetten.

Verwant onderwerp
2 luidsprekers gebruiken voor draadloze weergave via een BLUETOOTH-verbinding (Speaker Add-functie)
Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave (Speaker Add-functie)

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd de ADD (Speaker Add-functie) toets tenminste 2 seconden ingedrukt.

Een geluid* geeft aan dat de instelling geannuleerd is.
* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

1
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2 luidsprekers gebruiken om te profiteren van stereoweergave via een Wi-Fi-netwerk
(Wireless Stereo)

Door 2 LSPX-S2 luidsprekers te koppelen via het netwerk, kunt u genieten van bredere stereoweergave.
U moet 2 LSPX-S2 luidsprekers hebben.

Voorbereiden voor het gebruiken van de Wireless Stereo-functie
Controleer of de reeds geinstalleerde software van de luidsprekers de nieuwste versie is.
Zie voor details over hoe u de softwareversie kunt controleren "Detecteren van de nieuwste software bij verbinding
met een netwerk".

U kunt alleen profiteren van de Wireless Stereo-functie op een netwerkverbinding via Wi-Fi. Deze functie werkt niet
met een BLUETOOTH-verbinding. Om de BLUETOOTH-verbinding te gebruiken, moet u de Speaker Add-functie in
werking stellen.
Raadpleeg voor details over het gebruiken van de Speaker Add-functie " 2 luidsprekers gebruiken voor draadloze
weergave via een BLUETOOTH-verbinding (Speaker Add-functie)".

2 LSPX-S2 luidsprekers (hierna gewoon "luidsprekers") om te genieten van stereoweergave
(Wireless Stereo-functie)

Annuleren van de Wireless Stereo-functie of gebruiken van andere functies
Terwijl de Wireless Stereo-functie wordt gebruikt, zijn andere functies (zoals de Wireless Multi-room-functie, de Speaker
Add-functie en BLUETOOTH-verbindingen) niet beschikbaar.
Druk op de BLUETOOTH/ PAIRING-toets van een van de luidsprekers.
De netwerkindicator wordt weer wit en de Wireless Stereo-functie wordt geannuleerd. De groep wordt ook geannuleerd.

Hint
Wanneer u beide luidsprekers aansluit op het stopcontact met de USB-netstroomadapters, kunnen beide luidsprekers uit worden
gezet door een van de luidsprekers te bedienen (Aan/uit interlock).

Als het signaal zwak is, bijvoorbeeld omdat de luidsprekers ver uit elkaar staan, is het mogelijk dat de verbinding tijdelijk wordt
verbroken. Plaats de luidsprekers op zo'n manier dat het signaal voldoende sterk is.

Plaats de 2 luidsprekers binnen 1 m van elkaar en zet beide luidsprekers vervolgens aan.

De  (aan/uit (standby)) indicator licht wit op.

1

Gebruik Sony | Music Center om beide luidsprekers te verbinden met een Wi-Fi-netwerk.2

Gebruik Sony | Music Center om de instellingen uit te voeren voor de Wireless Stereo-functie.

Voer de instellingen uit voor 1 van de 2 luidsprekers die zijn verbonden met het Wi-Fi-netwerk. Bedien de
luidspreker door de instructies op het scherm van Sony | Music Center te volgen.
De netwerkindicator knippert oranje.

3
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Wanneer de verbinding tijdelijk wordt verbroken, zullen de luidsprekers automatisch opnieuw verbinding maken. Als het 10
minuten of langer duurt om de verbinding te herstellen nadat deze is verbroken, zal de Wireless Stereo-functie worden
geannuleerd. Wanneer u de Wireless Stereo-functie de volgende keer gebruikt, moet u opnieuw beginnen vanaf stap .

Opmerking
Het is niet aan te bevelen om naar video's te kijken met de Wireless Stereo-functie. Er kan een klein verschil optreden in de
weergave van de video en de audio.

Wanneer u de Wireless Stereo-functie gebruikt, is de functie voor het automatisch updaten van de software van de luidsprekers
niet in werking. Om de software bij te kunnen laten werken, moet u de Wireless Stereo-functie annuleren en dan de luidspreker
verbinden met het draadloze netwerk.

Als de luidspreker detecteert dat er een software-update beschikbaar is wanneer de Wireless Stereo-functie wordt gebruikt, kan
er een melding gegeven worden (de  (aan/uit (standby)) indicator knippert 2 keer oranje) onmiddellijk nadat 1 van de
luidsprekers aan wordt gezet. Schakel in dit geval de Wireless Stereo-functie tijdelijk uit. Nadat beide luidsprekers zijn bijgewerkt
tot de nieuwste versie van de software, moet u de instellingen voor de Wireless Stereo-functie opnieuw uitvoeren.
Raadpleeg voor details "Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software".

Als de verbinding met het draadloze netwerk verbroken wordt, wordt de Wireless Stereo-functie geannuleerd. Als dit gebeurt,
moet u de instellingen voor de Wireless Stereo-functie opnieuw handmatig uitvoeren.

Wanneer de Wireless Stereo-functie wordt gebruikt, kan de luidspreker niet via een BLUETOOTH-verbinding worden gebruikt.
Om de BLUETOOTH-verbinding te gebruiken, moet u de Wireless Stereo-functie annuleren.

Voor u de instellingen voor de Wireless Stereo-functie gaat doen, raden we u aan om het volume van de luidspreker die u wilt
gaan gebruiken met de Wireless Stereo-functie laag te zetten. De Wireless Stereo-functie zal geluid produceren via twee
luidsprekers, wat betekent dat er een hoger volume wordt bereikt dan bij weergave via een enkele luidspreker.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Verbinding maken met Wi-Fi om naar muziek op uw computer te kunnen luisteren
(Windows Media Player)

U kunt de pc als controller (bedieningsapparaat) gebruiken.
Muziek kan worden weergegeven met de functie "Cast to Device" nadat "Windows Media Player" is opgestart. Volg de
aanwijzingen op het scherm van de pc om de bediening uit te voeren.

Verbind de luidspreker en de pc met hetzelfde netwerk.

Verbind zowel de luidspreker als de computer met de draadloze router met dezelfde SSID.
Wanneer de verbinding voltooid is, zal de netwerkindicator wit oplichten.

1

Selecteer [Windows Media Player] bij [All apps].2

Klik met de rechter muisknop of blijf een nummer aanraken om dit weer te laten geven.3

Selecteer [Cast to Device], [Play To] of [Remote Media Streaming] van het menu.

De lijst met apparaten zal verschijnen.

4

Selecteer [LSPX-S2_xxxxxx].5
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Hint
Nadat Sony | Music Center is gedownload en geïnstalleerd op uw smartphone/iPhone, enz., kunt u uw smartphone/iPhone, enz.
gebruiken als afstandsbediening om apparaten die zijn verbonden met de luidspreker aan te sturen.

Opmerking
De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Normaal gesproken wordt het volumeniveau van de pc en
de luidspreker niet gesynchroniseerd. Afhankelijk echter van de versie van Windows Media Player die is geïnstalleerd op de pc of
de toestand van de pc, is het mogelijk dat de volumeniveaus wel worden gesynchroniseerd.

De luidspreker kan bestanden weergeven in MP3, WMA, AAC en WAV-formaat (alleen AAC-bestanden met de extensie ".m4a",
".mp4", of ".3gp" kunnen worden weergegeven). Ook als de bitsnelheid en het bestandsformaat worden ondersteund, kan niet
worden gegarandeerd dat alle bestanden zullen kunnen worden weergegeven. Bovendien kunnen de specificaties zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

Bestanden met DRM (Digital Rights Management) auteursrechtbescherming kunnen niet worden weergegeven door de
luidspreker. Om te controleren of een WMA-bestand beveiligd is met DRM, moet u op de pc met de rechter muisknop op het
bestand klikken. Als er een tabblad [License] te zien is, is het bestand auteursrechtelijk beschermd met DRM.

Wanneer u via een thuisnetwerk naar muziek luistert, kan het even duren voor de weergave begint omdat elk DLNA-compatibel
apparaat de momenteel gebruikte component eerst moet herkennen.

Het is mogelijk dat bepaald materiaal niet kan worden weergegeven met DLNA CERTIFIED producten.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Laat de geselecteerde muziek weergeven en stel het volume in.

Het geselecteerde nummer zal worden weergegeven door de luidspreker.

6
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Verbinding maken met Wi-Fi om naar muziek op uw computer te kunnen luisteren
(Windows Media Player bedienen via Sony | Music Center)

U kunt de muziek die is opgeslagen op een computer (Windows 8.1 of later) op uw thuisnetwerk bedienen met een
smartphone/iPhone, of soortgelijk apparaat, zodat u via de luidspreker naar deze muziek kunt luisteren.
Om een computer met Windows 8.1 of later te bedienen na het downloaden van Sony | Music Center op de
smartphone/iPhone, enz., dient u de stappen hieronder te volgen.

Selecteer [Windows Media Player] bij [All apps].1

Klik of tik op [Stream] en selecteer dan [More streaming options...].

Als [More streaming options...] niet verschijnt, moet u [Turn on media streaming...] selecteren. Selecteer vervolgens
[Turn on media streaming] op het scherm [Media streaming options].

2

Controleer of alle apparaten toestemming hebben en selecteer dan [OK] (in sommige versies moet u [Next]
selecteren) om het scherm te sluiten.

Als [OK] is geselecteerd, moet u naar stap  gaan.

Als niet alle apparaten toestemming hebben, moet u [Allow All] selecteren, waarna het scherm [Allow All Media
Devices] zal verschijnen. Selecteer vervolgens [Automatically allow all computers and media devices.] om alle
apparaten toestemming te geven.

3

Controleer of [Music] is ingesteld op [Shared] en selecteer dan [Next].4
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Selecteer [Finish] om het scherm te sluiten.5

Selecteer [Stream] en controleer vervolgens of [Automatically allow devices to play my media...] is
aangevinkt.

Hiermee is de instelling van de pc voltooid.
Selecteer [Home Network] in Sony | Music Center en selecteer uw pc van de lijst met servers.
Wanneer u albums, artiesten, of andere items selecteert van [MUSIC], kunt u luisteren naar de muziek die is
opgeslagen op uw pc.

6
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De helderheid van de verlichtingsled aanpassen

Hint
Houd de toets ingedrukt voor snelle aanpassingen.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op de  (verlichtingsled) +/– toetsen.1
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Genieten van de kaarslichtstand

U kunt de verlichtingsled zo instellen dat deze glanst en flakkert als een kaars.

De kaarslichtstand uitschakelen
Houd de  (aan/uit (standby)) toets nog eens ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Verwant onderwerp
De intensiteit van de kaarslichtstand van de luidspreker instellen

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd de  (aan/uit (standby)) toets ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl de luidspreker aan staat.1
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De intensiteit van de kaarslichtstand van de luidspreker instellen

Stel de intensiteit van de kaarslichtstand van de luidspreker in.

Opmerking
U kunt de helderheid van de verlichtingsled niet instellen terwijl het toestel in de kaarslichtstand staat, ook niet als u Sony | Music
Center gebruikt, of op de  (verlichtingsled) +/– toetsen drukt. Schakel de kaarslichtstand even uit en regel daarna de
helderheid.

Verwant onderwerp
Genieten van de kaarslichtstand

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd de  (aan/uit (standby)) toets ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl de luidspreker aan staat.

De kaarslichtstand wordt ingeschakeld.

1

Druk op  (verlichtingsled) +/– toetsen om de gewenste intensiteit te kizen uit 2 mogelijke instellingen.2
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Gebruiken van de Sleep timer-functie

Annuleren van de Sleep timer
Druk nog eens op de TIMER/ WPS-toets.
Een geluidssignaal* geeft aan dat de Sleep timer is geannuleerd.
* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

Hint
U kunt ook Sony | Music Center gebruiken om de duur van de timer in te stellen.

Verwant onderwerp
Wat u kunt doen met Sony | Music Center

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op de TIMER/ WPS-toets.

Een geluidssignaal* geeft aan dat Sleep timer is ingesteld. De stroom wordt automatisch uitgeschakeld na 60
minuten.
* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

1
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Luisteren naar muziek van een extern apparaat

Luister naar muziek van een extern apparaat die wordt weergegeven via de luidspreker.

Hint
Om muziek weer te geven van een BLUETOOTH-apparaat terwijl de audiokabel nog in de AUDIO IN-aansluiting zit, kunt u op
BLUETOOTH/ PAIRING aan de onderkant van de luidspreker drukken, of Sony | Music Center gebruiken om over te
schakelen naar het BLUETOOTH-apparaat waarvan u wilt laten weergeven.
Als het volume laag is, kunt u het volume zowel aanpassen op de luidspreker als op het aangesloten audioapparaat.

Verwant onderwerp
Wat u kunt doen met Sony | Music Center

Verbind een draagbare audioapparaat met de AUDIO IN-aansluiting.

Gebruik een in de handel verkrijgbare audiokabel (stereomini naar stereomini, zonder weerstand).

1

Start het afspelen op het aangesloten apparaat.2
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Wat u kunt doen met Sony | Music Center

Sony | Music Center is een app waarmee u Sony audio-apparatuur die compatibel is met Sony | Music Center kunt
bedienen vanaf uw smartphone/iPhone.
Voor details over Sony | Music Center verwijzen we u naar de volgende URL.
https://www.sony.net/smcqa/

Functies (basisinstellingen)

Controleren van het batterijniveau

Instellingen voor het uitschakelen

Instellingen voor alle standbyfuncties (Autom. stand-by, Netwerkstand-by)

Instellingen voor de helderheid van de verlichtingsled

Instellingen voor de kaarslichtmodus

Instellingen voor de functie Bass-boost

Instellingen voor de functie DSEE HX

Keuzemogelijkheden voor de Bluetooth-codec (Auto/SBC)

Functies (instellingen die te maken hebben met de Wi-Fi- en BLUETOOTH-functies)

Diverse verbindingen (Wi-Fi, Wireless Stereo-functie, Wireless Multi-room-functie, Speaker Add-functie)

Instellingen voor het menu Drukken en afspelen

Handmatige updates via Wi-Fi

Controleren van de versie van de software

Opmerking
Het is mogelijk dat de handelingen die u met Sony | Music Center kunt uitvoeren, verschillen afhankelijk van het audioapparaat.
De specificaties voor de app zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp
Installeren van Sony | Music Center

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Installeren van Sony | Music Center

Installeer Sony | Music Center op uw smartphone/iPhone, enz. via Google Play of de App Store.

Verwant onderwerp
Wat u kunt doen met Sony | Music Center

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Download Sony | Music Center van Google Play of de App Store en installeer de app.1

Wanneer de installatie voltooid is, moet u Sony | Music Center opstarten.2
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Technische gegevens

Luidspreker

Versterker

Netwerk

BLUETOOTH

Luidsprekers Tweeter: type met cilinder uit organisch glas, Woofer: ong. 35 mm diam.

Type behuizing Model met passieve radiator

Frequentieband 60 Hz - 40.000 Hz

Referentie-uitgangsvermogen Ongeveer 11 W (woofer, bij 1% harmonische vervorming, 1 kHz, 4 Ω)

Aantal uitgangen 4 kan. (tweeter: 3 kan., woofer: 1 kan.)

Ondersteunde
standaards

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

Radiofrequentie 2,4 GHz band, 5 GHz band

Uitvoer BLUETOOTH-specificatie voedingsklasse 2

Maximaal communicatiebereik In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m*1

Radiofrequentie 2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Communicatiesysteem BLUETOOTH-specificatie versie 4.2

Modulatiemethode FHSS

Compatibele BLUETOOTH-profielen*2

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Ondersteunde codecs*3

SBC*4

AAC*5

LDAC*6

Corresponderende content-beveiliging SCMS-T

Transmissiebandbreedte (A2DP) 20 Hz - 20.000 Hz (bij 44,1 kHz-bemonstering)
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Algemeen

De naamplaatjes en andere belangrijke informatie bevinden zich aan de onderzijde van de behuizing het toestel
en op de netstroomadapter.
- Het MAC-adres voor het Wi-Fi-netwerk bevindt zich aan de onderzijde van de behuizing van deze luidspreker.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

AUDIO IN ANALOG φ 3,5mm-stereominiaansluiting

Voeding
5 V 1,5 A gelijkstroom (met de meegeleverde USB-netvoedingsadapter aangesloten op
een stroomvoorziening van 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz wisselstroom), of met de
ingebouwde lithium-ionbatterij

Stroomverbruik (bij gebruik
van de USB-
netvoedingsadapter)

Ong. 11 W (tijdens opladen en met max. helderheidsinstelling voor verlichting)

Ong. 0,2 W (wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by is ingeschakeld)

Ong. 0,2 W (wanneer de BLUETOOTH/Netwerkstand-by is uitgeschakeld)

Gebruiksduur van de
lithium-ionbatterij

Ong. 8 uur*7 (wanneer de BLUETOOTH verbinding en er geen verbinding is met
Wi-Fi)

Ong. 8 uur*7 (wanneer er een Wi-Fi verbinding is)

Oplaadtijd van de lithium-
ionbatterij Ong. 5 uur*7

Bedrijfstemperatuur 5 °C - 35 °C

Afmetingen (inclusief
uitstekende delen en
bedieningselementen)

Ong. 90 mm diam. × 277 mm

Gewicht Ong. 1,1 kg

Bijgeleverde accessoires Raadpleeg de Referentiegids die wordt meegeleverd met deze luidspreker.

Het werkelijke bereik zal variëren afhankelijk van factoren als obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische
elektriciteit, de ontvangstgevoeligheid, de prestaties van de antenne, het besturingssysteem, de softwaretoepassing enz.

*1

BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel van BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten aan.*2
Codec: audiosignaalcompressie en conversieformaat*3
Subband Codec*4
Advanced Audio Coding*5
LDAC is een audiocodeertechnologie ontwikkeld door Sony, waarmee het mogelijk is om High-Resolution (Hi-Res) Audio-content te zenden,
zelfs over een BLUETOOTH-verbinding.

*6

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden kan de werkelijke duur verschillen.*7

68



Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Over het privacybeleid

Voor klanten die Sony | Music Center gebruiken en die akkoord zijn gegaan met het
verzamelen van gegevens over hoe ze het toestel gebruiken:

U kunt het privacybeleid waarmee u akkoord bent gegaan nalezen op de volgende website.
http://policies.sony.net/vs/01/index.html
Sony zal ook wanneer u reeds akkoord bent gegaan met het verzamelen van gegevens daarmee stoppen als u weigert
om gegevens te laten verzamelen via het instelmenu* van Sony | Music Center, of als u de luidspreker initialiseert.
(Raadpleeg voor details over het initialiseren van de luidspreker "De luidspreker initialiseren".)

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Vanaf 1 februari 2019; alleen Android.*
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Over de indicators

(aan/uit (standby)) indicator

Bij gebruik op de ingebouwde oplaadbare batterij

Bij aansluiting van de USB-netstroomadapter

Overige

Licht op (wit) De ingebouwde oplaadbare batterij is nog voldoende vol.

Knippert
langzaam
(rood)

De ingebouwde oplaadbare batterij is bijna leeg. Laad de luidspreker op.
Na een tijdje zal er een geluid* klinken uit de luidspreker ten teken dat de ingebouwde oplaadbare
batterij leeg raakt en dat de stroom spoedig zal worden uitgeschakeld.

Gaat uit De luidspreker is uit.

Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)*

Licht op (wit) De luidspreker is aan en is klaar met opladen.

Knippert langzaam (wit, 
- - . . . )

De luidspreker is aan en is aan het opladen.

Licht op (oranje) De luidspreker is uit en is aan het opladen.

Gaat uit De luidspreker is uit en is klaar met opladen.

Knippert snel (wit) De luidspreker staat in de stand BLUETOOTH/Netwerkstand-by en de ingebouwde
oplaadbare batterij is nog voldoende vol.

Knippert snel (oranje en
wit)

De luidspreker staat in de stand BLUETOOTH/Netwerkstand-by en de ingebouwde
oplaadbare batterij is nog minder dan 90% vol.

Knippert langzaam (wit, 
- . . . )

De luidspreker is aan het opstarten. Gebruik de luidspreker niet tot de indicator is gestopt
met knipperen. Wacht tot hij doorlopend blijft branden.
In de volgende situaties kan de indicator gaan knipperen.

Wanneer u het toestel voor het eerst na aankoop aansluit op een stopcontact

Wanneer u de USB-netstroomadapter aansluit op de DC IN 5 V-aansluiting van de
luidspreker nadat de ingebouwde oplaadbare batterij leeg geraakt is

Wanneer de luidspreker wordt hersteld nadat deze in de beveiligde stand is gegaan

Wanneer de luidspreker geïnitialiseerd is

Knippert langzaam
(oranje)

De software wordt bijgewerkt.

Knippert snel (rood) De luidspreker is in de beveiligde stand gegaan.
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(Drukken en afspelen) indicator

BLUETOOTH-aanduiding

Wanneer er verbinding gemaakt wordt met een BLUETOOTH-apparaat

Bij gebruik van de Speaker Add-functie

Netwerkindicator

Bij verbinding maken met Wi-Fi

Licht op (wit) De functie Spotify Connect wordt gebruikt om muziek weer te geven via Drukken en afspelen.

Knippert (wit) Registreren als Favoriete muziek is gelukt.

Knippert (rood)

Als er ook een foutsignaal klinkt, kunt u het volgende overwegen.

De functie Spotify Connect is nog nooit gebruikt

De luidspreker is niet verbonden met Wi-Fi

De functie Spotify Connect kan niet worden gebruikt

Knippert snel
(wit)

De luidspreker is in de koppelingsstand gegaan. Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-
apparaat uit.

Knippert
langzaam (wit)

De luidspreker begint automatisch verbinding te maken met het BLUETOOTH-apparaat waarmee
het laatst verbinding gemaakt is.

Licht op (wit) De luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.

Knippert snel
(oranje)

De luidspreker is klaar met de Speaker Add-verbinding en wacht op een koppeling met een
BLUETOOTH-apparaat. Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit.

Knippert
langzaam
(oranje)

Een Speaker Add-verbinding zal worden begonnen met de LSPX-S2.

Licht op
(oranje)

De luidspreker wordt gebruikt in de stand voor dubbele monoweergave.

De luidspreker wordt gebruikt in de stand voor stereoweergave (linker kanaal (L)).

Licht op (rood) De luidspreker wordt gebruikt in de stand voor stereoweergave (rechter kanaal (R)).

Gaat uit De luidspreker is niet verbonden met Wi-Fi.

Licht op (wit)
De luidspreker is verbonden met Wi-Fi.
De functie Spotify Connect wordt niet gebruikt.

Licht op (groen) De luidspreker is verbonden met Wi-Fi en de functie Spotify Connect
wordt gebruikt.

Knippert langzaam (wit, 
)

De Wi-Fi-functie is uit.
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Bij gebruik van de Wireless Stereo-functie

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Knippert langzaam (wit, -- --
)

Tot stand brengen van een Wi-Fi-verbinding.

Knippert snel (wit) Kon geen verbinding maken met Wi-Fi.

Licht op
(oranje)

De luidspreker heeft een draadloze stereoverbinding en wordt gebruikt voor de weergave van het linker
kanaal.

Licht op
(rood)

De luidspreker heeft een draadloze stereoverbinding en wordt gebruikt voor de weergave van het
rechter kanaal.

Knippert
(oranje)

Een draadloze stereoverbinding tot stand brengen.

De luidspreker heeft een draadloze stereoverbinding, wordt gebruikt voor de weergave van het linker
kanaal en het signaal wordt onderbroken.

Knippert
(rood)

De luidspreker heeft een draadloze stereoverbinding, wordt gebruikt voor de weergave van het rechter
kanaal en het signaal wordt onderbroken.
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Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

De naamplaatjes vindt u aan de onderzijde van het toestel en op de netvoedingsadapter.

Het MAC-adres voor het Wi-Fi-netwerk bevindt zich onderaan op de buitenkant van het toestel.

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

Over het in-/uitschakelen van de draadloze functie

De draadloze functie van dit toestel wordt ingeschakeld wanneer u het toestel aan zet door op  (aan/uit (standby)) te
drukken.
Om de draadloze functie uit te schakelen, moet u het toestel uit zetten door op  (aan/uit (standby)) te drukken.
Als u de Netwerkstand-by functie gebruikt, moet u Netwerkstand-by uitschakelen via Sony | Music Center voor u dit
toestel uit zet.

Temperatuurtoename

Als u het toestel langdurig gebruikt, zal de temperatuur van het toestel en de netvoedingsadapter stijgen. Dit wijst
niet op een storing.

Installeren

De luidspreker, ingebouwde versterker en behuizing zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. U mag deze dus niet uit
elkaar halen, aanpassen enz.

Steek geen vreemde voorwerpen door de opening in de luidsprekereenheid.

Spat geen water op dit product. Het product is niet waterdicht.

Laat het toestel niet langere tijd achter op een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in direct zonlicht,
dichtbij een warmtebron, of onder verlichtingsapparatuur.

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

Zet het toestel niet op een hellend vlak. Doet u dit wel, dan kan het toestel door de geproduceerde trillingen vallen,
met storingen, schade of slechtere prestaties als gevolg.

Wees voorzichtig met het plaatsen van het toestel op een speciaal behandelde vloer (behandeld met was, met olie,
gepolijst enz.). Er kunnen namelijk vlekken of verkleuringen ontstaan.

Afhankelijk van de gekozen plaats kan het toestel vallen. Zet dus geen waardevolle voorwerpen in de buurt van het
toestel.

Let op het volgende bij het verplaatsen van het toestel.

Plaats van aankoop Bedrijfsspanning

Alle landen/regio's 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
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Leg geen voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (betaalkaarten enz.) in de buurt van het toestel.

Neem de cilinder uit organisch glas niet vast.

Zorg ervoor dat u het toestel nergens tegenaan stoot.

Als het toestel vuil wordt, veegt u de behuizing af met een zachte doek die licht bevochtigd is met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik hiervoor geen wasbenzine, alcohol, verdunner, detergent enz. Deze zullen het
oppervlak van dit apparaat beschadigen. Raadpleeg "Omgaan met de cilinder uit organisch glas" voor meer
informatie over het schoonmaken van de cilinder uit organisch glas.

Organisch glas

Het toestel bevat organisch glas.
Als u het organische glas fout hanteert, kan het breken, met verwondingen en in sommige gevallen zelfs blindheid tot
gevolg. Dit kan ook de geluidskwaliteit, verlichting enz. negatief beïnvloeden. Om ongevallen te voorkomen, moet u het
volgende in acht nemen.

Pak het organische glas niet direct met uw handen vast en til het niet op.
Als u het organische glas vastpakt om het toestel aan op te tillen, kan er schade aan het toestel ontstaan of kan het
toestel vallen.

Stel het toestel niet bloot aan krachtige schokken, bijv. door het te laten vallen, ergens tegenaan te stoten, of erop te
staan. Als u met het toestel tegen een hard voorwerp stoot, zelfs al is dit zachtjes, dan kan het organische glas
breken, barsten of vervormd raken, met storingen of slechte prestaties tot gevolg.

Zorg ervoor dat het organische glas niet bekrast raakt.
Kleine barstjes en scherven kunnen ertoe leiden dat het organische glas breekt. Als het glas barst maar niet meteen
breekt, kan het later alsnog onverwacht breken. Kleine scherven, kleine barstjes en grote barsten kunnen de
geluidskwaliteit, verlichting en andere functies in hoge mate negatief beïnvloeden.

Stel het toestel niet bloot aan extreme temperatuurschommelingen.
Het organische glas is niet hittebestendig. Plaats het toestel niet in de buurt van of op hete voorwerpen.
Extreme temperatuurschommelingen kunnen ervoor zorgen dat het glas breekt of vervormd raakt.

Als u barsten, scherven, breuken of andere afwijkingen opmerkt aan de cilinder uit organisch glas, neemt u contact op
met een Sony-verdeler bij u in de buurt.

Omgaan met de cilinder uit organisch glas

Veeg stof zonder kracht uit te oefenen weg met een zachte borstel of plumeau en gebruik het bijgeleverde
reinigingsdoekje om het organische glas schoon te wrijven (gebruik hiervoor geen schrobborstel, spons enz.).

Als er een vettige laag of vingerafdrukken zichtbaar zijn op het organische glas, kunt u erop ademenen en het
bijgeleverde reinigingsdoekje gebruiken om het schoon te vegen.

Als het organische glas uitzonderlijk vuil is, kunt u het schoonvegen met de meegeleverde reinigingsdoek die licht
bevochtigd is met koud of lauw zeepwater.

Gebruik hiervoor geen wasbenzine, alcohol, verdunner, detergent enz. Deze zullen het oppervlak van dit apparaat
beschadigen.

Haal het toestel niet uit elkaar, want dit kan leiden tot verslechtering van de prestaties en de geluidskwaliteit.

Verlichting van de cilinder uit organisch glas

Kijk niet rechtstreeks in de verlichting.

Opmerkingen over de netvoedingsadapter
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Schakel vóór het aansluiten of loskoppelen van de netvoedingsadapter eerst het toestel uit. Doet u dit niet, dan
kunnen er storingen optreden.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-netvoedingsadapter en micro-USB-kabel. Om beschadiging van het
toestel te voorkomen, mag u geen andere USB-netvoedingsadapter gebruiken.
Polariteit van de stekker

Sluit de USB-netvoedingsadapter aan op een stopcontact in de buurt. Trek bij een probleem de stekker van de
netvoedingsadapter onmiddellijk uit het stopcontact.

Plaats de USB-netvoedingsadapter niet in een besloten ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast.

Overige

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

Bij hoge temperaturen kan het laden stoppen of kan het volume dalen om de batterij te beschermen.

We bevelen u aan om de batterij op te laden wanneer de laad-aanduiding knippert. Door de batterij op te laden nadat
de aanduiding gaat knipperen, zal de batterij langer meegaan.

Ook als u het toestel langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen
om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.

Als de gebruiksduur van het toestel afgenomen is tot ongeveer de helft van normaal, heeft de oplaadbare batterij
waarschijnlijk het einde van zijn levensduur bereikt.

Bij vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet in deze gids aan bod komen, kunt u contact opnemen
met een Sony-dealer bij u in de buurt.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Opmerkingen over het opladen

Levensduur van de ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij

Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de ingebouwde oplaadbare batterij elke 6 maanden
een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.

Als de luidspreker langere tijd niet gebruikt wordt, is het mogelijk dat het langer duurt om de ingebouwde oplaadbare
batterij op te laden.

De ingebouwde oplaadbare batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde
oplaadbare batterij vaker wordt gebruikt, zal de capaciteit van de ingebouwde oplaadbare batterij langzaam
afnemen. Wanneer u merkt dat de tijd die de ingebouwde oplaadbare batterij gebruikt kan worden aanmerkelijk
korter is geworden alhoewel de batterij volledig is opgeladen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony
dealer.

De levensduur van de ingebouwde oplaadbare batterij hangt mede af van het gebruik, de omgeving en de manier
van bewaren.

Let op

Wanneer de luidspreker een probleem detecteert met betrekking tot de volgende oorzaken bij het opladen van de
ingebouwde oplaadbare batterij, zal het opladen stoppen, ook al is het opladen nog niet voltooid.

De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik van 5 °C – 35 °C.

Er is een probleem met de ingebouwde oplaadbare batterij.

Wanneer het opladen van de ingebouwde oplaadbare batterij lang duurt.

Opmerking
De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde oplaadbare batterij.

Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

De luidspreker wordt warm tijdens het opladen. Dit is geen storing.

Vermijd blootstelling aan snelle temperatuursveranderingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof, of mechanische schokken. Laat de
luidspreker ook in geen geval achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.

De luidspreker kan opladen, ook wanneer hij aan staat, als de meegeleverde USB-netstroomadapter is aangesloten op een
stopcontact.
In dit geval kan het, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, langer duren om de ingebouwde oplaadbare batterij op te
laden. Daarom verdient het aanbeveling om de luidspreker uit te schakelen wanneer deze wordt opgeladen.

In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen
van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de micro-USB-kabel loskoppelen van de
luidspreker en vervolgens weer aansluiten bij een bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

Wanneer er een nieuwe versie van de software wordt gepubliceerd, kunt u de van tevoren op uw luidspreker
geïnstalleerde software laten bijwerken met een van de volgende methoden.
Door de software bij te laten werken, kunnen er nieuwe functies worden toegevoegd waardoor u meer zult kunnen
profiteren van het toestel.
Annuleer de ingestelde groep voor de Wireless Stereo-functie enz. voor u een update gaat uitvoeren.

Voorbereidingen voor het updaten
Het is mogelijk om de software bij te werken wanneer de luidspreker zich in een van de volgende toestanden bevindt.

De luidspreker wordt aangesloten op het stopcontact via de meegeleverde USB-netstroomadapter.
(Software-updates kunnen niet worden uitgevoerd op de ingebouwde oplaadbare batterij.)

De luidspreker heeft verbinding met het internet via Wi-Fi.

Updatemethode 1: Automatisch updaten via het internet
Als de luidspreker is verbonden met het internet, kan hij een beschikbare software-update detecteren en
automatisch de update uitvoeren wanneer u de luidspreker niet gebruikt. Voor deze functie moeten een aantal
aanvullende luidsprekerinstellingen worden verricht.

Updatemethode 2: Handmatig updaten via het internet
Als de luidspreker is verbonden met het internet, kan hij een beschikbare software-update detecteren. De 
(aan/uit (standby)) indicator knippert onmiddellijk nadat de luidspreker aan wordt gezet 2 keer oranje om u op de
hoogte te stellen. Dit is de standaardinstelling.

Hint
Wanneer de update klaar is, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de stand BLUETOOTH/Netwerkstand-by.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Updatemethode 1: Automatisch updaten via het internet

De luidspreker heeft een functie die de software automatisch bijwerkt tot de nieuwste versie als u de luidspreker gebruikt
terwijl deze via Wi-Fi in verbinding staat met het internet.
Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Voorbereidingen voor het updaten
Het is mogelijk om de software bij te werken wanneer de luidspreker zich in een van de volgende toestanden bevindt.

De luidspreker wordt aangesloten op het stopcontact via de meegeleverde USB-netstroomadapter.
(Software-updates kunnen niet worden uitgevoerd op de ingebouwde oplaadbare batterij.)

De luidspreker heeft verbinding met het internet via Wi-Fi.

 

Automatisch software bijwerken
Start Sony | Music Center op uw smartphone of vergelijkbaar apparaat op en voer de instellingen onder [System] in
het menu [Settings] uit.
De functie voor het automatisch bijwerken van de software ([Auto Update]) van de luidspreker wordt in werking
gesteld. Als [Auto Update] is uitgeschakeld, moet u de instellingwijzigen om de instelling in te schakelen.

De update wordt uitgevoerd wanneer u de luidspreker* niet gebruikt, bijvoorbeeld ‘s nachts, of wanneer de
luidspreker in de stand voor BLUETOOTH/Netwerkstand-by staat. De  (aan/uit (standby)) indicator knippert
langzaam oranje wanneer de luidspreker aan het updaten is.

 

Uitschakelen van de automatische software-update
Start Sony | Music Center op uw smartphone of vergelijkbaar apparaat op en schakel [Auto Update] in het menu
[Settings] uit.

We wijzen u er echter op dat ook wanneer u deze functie hebt uitgeschakeld, de software automatisch kan worden
bijgewerkt wanneer dat vanwege vitaal belangrijke wijzigingen vereist is.

Als de indicators oplichten/knipperen zoals hieronder wordt uitgelegd:

De netwerkindicator licht 1 seconde wit op

De BLUETOOTH-indicator licht 1 seconde wit op

De  (aan/uit (standby)) indicator knippert snel oranje

De software-update is mislukt.
Zet de luidspreker uit en dan weer aan. De update zal worden hervat. Als de toestand niet verbetert nadat u de
luidspreker uit en dan weer aan hebt gezet, moet u uw dichtstbijzijnde Sony dealer raadplegen.

Hint
Schakel de luidspreker niet uit tijdens het updaten.

U kunt de instellingen voor de tijdzone uitvoeren vanuit Sony | Music Center.*
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Wanneer de luidspreker via Wi-Fi is verbonden met een netwerk en een software-update detecteert, zal de  (aan/uit (standby))
indicator onmiddellijk nadat de luidspreker aan wordt gezet 2 keer oranje knipperen.

Ongeacht of de [Auto Update] is ingeschakeld of uitgeschakeld, zal de  (aan/uit (standby)) indicator onmiddellijk nadat de
luidspreker aan wordt gezet 2 keer oranje knipperen.

Opmerking
Het updaten duurt ongeveer 3 tot 10 minuten. Afhankelijk van uw netwerkomgeving is het mogelijk dat dit langer duurt.

Maak geen gebruik van de luidspreker tijdens een update. Zorg ervoor dat de luidspreker tijdens een update verbonden blijft met
het netwerk en aangesloten blijft op een stopcontact via de USB-netstroomadapter. Er kan geen update worden uitgevoerd
wanneer de luidspreker alleen van stroom wordt voorzien door de ingebouwde oplaadbare batterij.

U mag de update in geen geval onderbreken.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Updatemethode 2: Handmatig updaten via het internet

Als de luidspreker detecteert dat er een software-update beschikbaar is wanneer de luidspreker wordt gebruikt via een
Wi-Fi-netwerk, zal de  (aan/uit (standby)) indicator onmiddellijk nadat de luidspreker aan wordt gezet 2 keer oranje
knipperen.
Volg in een dergelijk geval de onderstaande stappen om de software bij te laten werken naar de nieuwste versie.
Wanneer de update begint, zal de weergave van eventueel weergegeven muziek worden gestopt. Ook zal een eventuele
BLUETOOTH-verbinding worden verbroken.

Voorbereidingen voor het updaten
Het is mogelijk om de software bij te werken wanneer de luidspreker zich in een van de volgende toestanden bevindt.

De luidspreker wordt aangesloten op het stopcontact via de meegeleverde USB-netstroomadapter.
(Software-updates kunnen niet worden uitgevoerd op de ingebouwde oplaadbare batterij.)

De luidspreker heeft verbinding met het internet via Wi-Fi.

Als de indicators oplichten/knipperen zoals hieronder wordt uitgelegd:
De netwerkindicator licht 1 seconde wit op

De BLUETOOTH-indicator licht 1 seconde wit op

De  (aan/uit (standby)) indicator knippert snel oranje

De software-update is mislukt.
Zet de luidspreker uit en dan weer aan. De update zal worden hervat. Als de toestand niet verbetert nadat u de
luidspreker uit en dan weer aan hebt gezet, moet u uw dichtstbijzijnde Sony dealer raadplegen.

Opmerking
Het updaten duurt ongeveer 3 tot 10 minuten. Afhankelijk van uw netwerkomgeving is het mogelijk dat dit langer duurt.

Zorg ervoor dat de luidspreker tijdens een update verbonden blijft met het netwerk en aangesloten blijft op een stopcontact via de
USB-netstroomadapter. Er kan geen update worden uitgevoerd wanneer de luidspreker alleen van stroom wordt voorzien door de
ingebouwde oplaadbare batterij.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Gebruik Sony | Music Center voor de update van de luidspreker.

Bedien de luidspreker door de instructies op het scherm van Sony | Music Center te volgen.
Tijdens de update kan de luidspreker niet worden gebruikt.
Wanneer de update klaar is, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de stand
BLUETOOTH/Netwerkstand-by.
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Detecteren van de nieuwste software bij verbinding met een netwerk

De luidspreker heeft een functie die de software automatisch bijwerkt tot de nieuwste versie als u de luidspreker gebruikt
terwijl deze verbonden is met Wi-Fi.
Als de luidspreker detecteert dat er een software-update beschikbaar is, zal de  (aan/uit (standby)) indicator
onmiddellijk nadat de luidspreker aan wordt gezet 2 keer oranje knipperen.
De tijd waarop elke individuele luidspreker de update automatisch zal detecteren zal echter verschillen om eventuele
storingen vanwege drukte op de netwerkserver te voorkomen. Dit gedeelte geeft uitleg over het handmatig controleren
op de nieuwste beschikbare software.

Voorbereidingen voor het detecteren
Onder de volgende omstandigheden kan de luidspreker de nieuwste software-updates detecteren.

De luidspreker wordt aangesloten op het stopcontact via de meegeleverde USB-netstroomadapter.
(Software-updates kunnen niet worden uitgevoerd op de ingebouwde oplaadbare batterij.)

De luidspreker moet zijn verbonden met een netwerk.
Controleer of de Netwerkindicator wit oplicht.

Wanneer de Wireless Stereo-functie wordt gebruikt, moet u de groep annuleren.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Gebruik Sony | Music Center om te controleren op een software-update voor de luidspreker.

Bedien de luidspreker door de instructies op het scherm van Sony | Music Center te volgen.
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Handelsmerken

Android, Google Play en andere gerelateerde merken en logo’s zijn handelsmerken van Google LLC.

Het Wi-Fi CERTIFIED™ logo is een keurmerk van de Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED logo, Wi-Fi Protected Access® en Wi-Fi Alliance® zijn gedeponeerde handelsmerken
van Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Het BLUETOOTH® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik
van zulke merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.

De N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de VS en andere landen.

LDAC™ en het LDAC-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.

WALKMAN en het WALKMAN-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Apple, het Apple-logo, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en
andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te
worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de
ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
Het gebruik van dit accessoire met een Apple-product kan de draadloze prestaties beïnvloeden.

Spotify en de Spotify logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van de Spotify Group.
De Spotify Software is onderworpen aan licenties van derden die u hier kunt vinden:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. ™ en ®-tekens zijn
weggelaten in de documenten.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Klantenservice websites

U kunt naar de volgende klantenservice websites gaan voor informatie over ondersteuning voor uw systeem.

Voor klanten in Europa:
https://www.sony.eu/support

Voor klanten in andere landen/regio's:
https://www.sony-asia.com/support

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Als de luidspreker niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die hierin vermeld staan.

Laad de luidspreker op.
U kunt mogelijk bepaalde problemen oplossen door de ingebouwde oplaadbare batterij op te laden.

Reset de luidspreker.
Anders dan bij het initialiseren van de luidspreker, wordt hierbij de koppelingsinformatie niet gewist.
De Speaker Add-functie wordt geannuleerd. Het volume, de ingestelde functies en andere geluidsinstellingen kunnen
ook veranderen.

Initialiseer de luidspreker.

Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.

Als geen van de hierboven genoemde handelingen werkt, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

Verwant onderwerp
De luidspreker opladen
Gebruiken van het RESET-knopje
De luidspreker initialiseren
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De luidspreker gaat niet aan of de ingebouwde oplaadbare batterij kan niet worden
opgeladen

Zorg ervoor dat de ingebouwde oplaadbare batterij opgeladen is.

Zorg ervoor dat de USB-netstroomadapter en de micro-USB-kabel correct zijn aangesloten.

Zorg ervoor dat de USB-netstroomadapter en de micro-USB-kabel correct zijn aangesloten op de luidspreker en op
het stopcontact.

Als de luidspreker niet aan gaat, of als de luidspreker lange tijd niet is gebruikt, moet u eerst de ingebouwde
oplaadbare batterij tenminste 1 uur lang laten opladen voor u probeert de luidspreker aan te zetten.

Wanneer u de ingebouwde oplaadbare batterij oplaadt, moet u de meegeleverde USB-netstroomadapter en micro-
USB-kabel gebruiken. Gebruik van andere apparatuur dan de meegeleverde USB-netstroomadapter of micro-USB-
kabel kan ertoe leiden dat de batterij niet kan worden opgeladen, of tot andere storingen.

Afhankelijk van de specificaties van het Windows besturingssysteem, is het mogelijk dat de ingebouwde oplaadbare
batterij niet kan worden opgeladen, ook niet als de luidspreker is aangesloten op de USB-aansluiting van een
computer met Windows 8/8.1 of Windows 10.

Verwant onderwerp
De luidspreker opladen
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De luidspreker gaat automatisch uit en de (aan/uit (standby)) indicator knippert rood
(beveiligde stand)

Als de  (aan/uit (standby)) indicator van de luidspreker rood knippert, staat de luidspreker in de beveiligde stand.
Wacht een poosje en druk dan nog een keer op  (aan/uit (standby)) om de stroom in te schakelen.
Als de toestand niet verbetert, ook niet nadat u de luidspreker uit en dan weer aan hebt gezet, moet u uw
dichtstbijzijnde Sony dealer raadplegen.

Verwant onderwerp
De luidspreker initialiseren
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De toetsen van de luidspreker kunnen niet worden gebruikt

Sommige problemen kunnen worden verholpen door de luidspreker te resetten.
Gebruik een gepunt voorwerp, zoals een pen, om het RESET-knopje aan de onderkant van de luidspreker in te
drukken.
Raadpleeg voor details "Gebruiken van het RESET-knopje".
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De (aan/uit (standby)) indicator knippert rood

De ingebouwde oplaadbare batterij is bijna leeg. Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel en USB-
netstroomadapter om de luidspreker aan te sluiten op een stopcontact en wacht dan tenminste 1 uur tot de
luidspreker aan het opladen is.
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Er is verbinding via BLUETOOTH, maar er wordt geen geluid weergegeven

Zorg ervoor dat de luidspreker aan staat. Zolang de luidspreker is ingeschakeld, brandt de  (aan/uit (standby))
indicator wit.

Zorg ervoor dat de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand heeft gebracht met het BLUETOOTH-
apparaat.

Koppel de luidspreker opnieuw met het BLUETOOTH-apparaat.

Het volume van de luidspreker of het BLUETOOTH-apparaat is te laag ingesteld. Stel het volume in op een
gemiddeld niveau.

Als er een snoer is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker of op het BLUETOOTH-apparaat,
moet u dit loskoppelen.

Verwant onderwerp
Over de indicators

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Storing, ruis, of onderbrekingen van de geluidsweergave

Controleer of het volume van het verbonden apparaat niet te hoog staat.

Als het verbonden apparaat voorzien is van een equalizerfunctie, moet u deze uitschakelen.

Houd de luidspreker uit de buurt van magnetrons.

Probeer de luidspreker ergens anders neer te zetten en verander de afstand tussen de luidspreker en de Wi-Fi-
apparatuur binnenshuis enz.

Breng de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat dichter bij elkaar. Verwijder eventuele obstakels tussen de
luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.

Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via een
BLUETOOTH-verbinding omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst. Dergelijke apparaten kunnen niet worden
gebruikt met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding.

Zet de luidspreker verder weg van tv's, radio's of tuners enz. Als u de luidspreker in de buurt van dergelijke
apparatuur gebruikt, kan dit de geluidsweergave van tv's, radio's en dergelijke apparatuur onderbreken.

Dit kan worden veroorzaakt door interferentie van de signalen. Probeer de luidspreker naar een andere locatie te
verplaatsen. Als de ruis verdwijnt met het veranderen van de locatie, is er geen sprake van een storing aan de
luidspreker.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

Breng de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat tot binnen een afstand van 1 m van elkaar.

Houd de luidspreker uit de buurt van magnetrons.

Probeer de luidspreker ergens anders neer te zetten en verander de afstand tussen de luidspreker en de Wi-Fi-
apparatuur binnenshuis enz.

Dit kan worden veroorzaakt door interferentie van de signalen. Probeer de luidspreker naar een andere locatie te
verplaatsen.

Als de BLUETOOTH-indicator langzaam knippert, staat de luidspreker niet in de koppelingsstand. Houd de
BLUETOOTH/  PAIRING-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt. De luidspreker zal een geluid* maken ten teken
dat de koppelingsstand is ingeschakeld en de BLUETOOTH-indicator zal snel gaan knipperen.

Laad de ingebouwde oplaadbare batterij van de luidspreker voldoende op, of sluit de luidspreker aan op een
stopcontact.

Wanneer de Speaker Add-functie wordt gebruikt, moet u de koppeling tot stand brengen met de luidspreker die is
ingesteld als het hoofdtoestel. De luidspreker die is ingesteld als satelliet kan niet koppelen met het apparaat.

Verwant onderwerp
De luidspreker opladen
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat via de
One-touch (NFC) verbindingsmethode

Houd het NFC-compatibele apparaat dichtbij het gedeelte met de N-markering op de luidspreker tot het apparaat
reageert. Wanneer ze reageren, zal het NFC-compatibele apparaat trillen en zal de BLUETOOTH-indicator van de
luidspreker snel wit gaan knipperen (afhankelijk van het NFC-compatibele apparaat is het mogelijk dat het niet zal
trillen). Als de verbinding mislukt, moet u het apparaat langzaam over het gedeelte op de luidspreker bewegen.

Controleer of de NFC-functie van het apparaat is ingeschakeld.

Ontgrendel het scherm van uw smartphone.

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

De NFC-ontvangstgevoeligheid hangt mede af van het apparaat. Als de luidspreker en het apparaat herhaaldelijk
niet in staat zijn een verbinding tot stand te brengen met de One-touch verbindingsmethode, moet u het apparaat en
de luidspreker met elkaar verbinden door middel van de bediening op het scherm.

Controleer of uw apparaat compatibele is met NFC.

Wanneer de Speaker Add-functie wordt gebruikt, moet u de koppeling tot stand brengen met de luidspreker die is
ingesteld als het hoofdtoestel. De luidspreker die is ingesteld als satelliet kan niet koppelen met het apparaat.

Gebruik een Android smartphone om te koppelen met een BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten
Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC) methode
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Er kan geen verbinding worden gemaakt met Wi-Fi

Controleer of uw Wi-Fi-router (toegangspunt) aan staat.

Als u verbonden bent met het Wi-Fi-netwerk, moet u de luidspreker in de buurt van de Wi-Fi-router (toegangspunt)
plaatsen en dan de instellingen opnieuw uitvoeren.

Als u Sony | Music Center gebruikt op een smartphone, of soortgelijk apparaat, om de Wi-Fi-instellingen voor de
luidspreker uit te voeren, moet u uw smartphone, of soortgelijk apparaat, van tevoren verbinden met de Wi-Fi die u
zult gebruiken.

Controleer of de instellingen voor de Wi-Fi-router (toegangspunt) correct zijn. Als de SSID stealth-stand van de Wi-
Fi-router aan staat, moet u deze uit zetten. Raadpleeg voor details over de instellingen van de Wi-Fi-router de
handleiding van de Wi-Fi-router.

Zet de luidspreker dichter bij Wi-Fi-router. Apparaten die gebruik maken van een frequentie in de 2,4 GHz band,
zoals magnetrons, BLUETOOTH-apparaten en digitale draadloze apparaten kunnen de reden zijn dat u geen
verbinding met de Wi-Fi kunt maken. Zet de luidspreker verder bij dergelijke apparaten vandaan of zet ze uit.

De luidspreker biedt geen ondersteuning voor IEEE 802.11ac. Maak voor de verbinding gebruik van het 2,4 GHz
frequentiebereik (11b, 11g, of 11n) of het 5 GHz frequentiebereik (11a, of 11n).

Als er meerdere thuisnetwerken zijn, moet u controleren of de luidspreker en de computer of smartphone zijn
verbonden met verschillende netwerken.

Als u de verbinding niet tot stand kunt brengen, ook al hebt u de instellingen correct uitgevoerd, kunt u het volgende
proberen.

Zet het toegangspunt (de Wi-Fi-router) uit, wacht een poosje en zet hem dan weer aan.

Zet de luidspreker uit, wacht een poosje en zet hem dan weer aan.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Kan geen verbinding maken met Wi-Fi (ook al is de correcte SSID geselecteerd)

Als de luidspreker geen verbinding tot stand kan brengen, ook niet wanneer de correcte SSID voor de draadloze
LAN-router (toegangspunt) is geselecteerd, moet u controleren of het correcte wachtwoord (beveiligingssleutel)
wordt gebruikt.

Omdat wachtwoorden (beveiligingssleutels) hoofdlettergevoelig zijn, moet u zorgen dat u ze correct invoert, met de
juiste kleine letters en hoofdletters. Op dezelfde manier zult u de instellingen niet correct kunnen uitvoeren als u
dubbelbyte tekens gebruikt, dus voer de informatie altijd in met enkelbyte tekens.

Voorbeeld van tekens die gemakkelijk door elkaar gehaald kunnen worden:
"I (hoofdletter I)" en "l (kleine letter L)"
"0 (het cijfer nul)" en "O (hoofdletter O)"
"d (kleine letter D)" en "b (kleine letter B)"
"9 (het cijfer negen)" en "q (kleine letter Q)"

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Kan geen verbinding maken met een netwerk met de WPS-toets

Wanneer de Wireless Stereo-functie wordt gebruikt, moet u de groep annuleren.

Verbind eerst een computer met de luidspreker en gebruik de computer om te zoeken naar de Wi-Fi-router
(toegangspunten scannen) en voer dan de instellingen voor het netwerk uit.

Update de firmware van uw Wi-Fi-router (toegangspunt) naar de nieuwste versie.

Houd de TIMER/  WPS-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt en controleer of de luidspreker een geluid* maakt.
* Voorbeeld van het geluid  (Voor weergave is mogelijk de nieuwste browser vereist.)

Controleer de handleiding van uw Wi-Fi-router om te zien of de Wi-Fi Protected Setup (WPS) toets van uw Wi-Fi-
router op een andere manier werkt.

Afhankelijk van uw Wi-Fi-router moet u de Wi-Fi Protected Setup (WPS) toets misschien een paar seconden lang
ingedrukt houden om dit in te stellen. Raadpleeg voor details de handleiding van uw Wi-Fi-router.

Breng de Wi-Fi-router dichter bij de luidspreker.

Als uw draadloze router een Wi-Fi Protected Setup (WPS) toets heeft, kunt u deze methode gebruiken om verbinding
te maken met het Wi-Fi-netwerk. Raadpleeg voor details de handleiding van uw draadloze router.

Als u de verbinding niet tot stand kunt brengen, ook al hebt u de instellingen correct uitgevoerd, kunt u het volgende
proberen.

Zet het toegangspunt (de Wi-Fi-router) uit, wacht een poosje en zet hem dan weer aan.

Zet de luidspreker uit, wacht een poosje en zet hem dan weer aan.
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

De luidspreker verschijnt niet op het apparaat-selectiescherm van Sony | Music
Center

Controleer de Wi-Fi-verbinding.

Schakel de Wi-Fi-instellingen op de smartphone of soortgelijk apparaat in.

Als u de privacyfunctie van de Wi-Fi-router of de netwerkscheidingsfunctie gebruikt, is het mogelijk dat de luidspreker
geen toegang kan krijgen tot de Wi-Fi-router. Schakel deze functies uit. Raadpleeg de handleiding van de Wi-Fi-
router voor instructies over hoe u instellingen kunt bevestigen of uitvoeren.

Zorg ervoor dat de luidspreker en de smartphone, of soortgelijk apparaat, waarop Sony | Music Center is
geïnstalleerd is verbonden met dezelfde SSID als uw Wi-Fi-router.

Goed voorbeeld
(De luidspreker ( ) en de smartphone ( ) zijn verbonden met dezelfde SSID ( ) op uw Wi-Fi-router, zodat ze
zijn verbonden met hetzelfde netwerk.)
In deze toestand kunt u de luidspreker bedienen met Sony | Music Center vanaf een smartphone of soortgelijk
apparaat.

Slecht voorbeeld
(De luidspreker ( ) en de smartphone ( ) zijn verbonden met verschillende SSID's op uw Wi-Fi-router (mobiele
router, enz. ), zodat ze zijn verbonden met verschillende netwerken.)
In deze toestand kunt u de luidspreker niet bedienen met Sony | Music Center vanaf een smartphone of soortgelijk
apparaat. Als de luidspreker en de smartphone, of soortgelijk apparaat, verbonden zijn via BLUETOOTH draadloze
technologie, kunt u Sony | Music Center gebruiken om de SSID te controleren waarmee de luidspreker is verbonden.
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: Internet
: Modem
: Wi-Fi-router
: Luidspreker
: Smartphone, enz.

Als u de luidspreker wilt bedienen vanaf uw smartphone terwijl u in een andere ruimte bent, maar moeilijkheden
ondervindt om uw smartphone direct te verbinden met dezelfde Wi-Fi-router als de luidspreker, moet u
gedistribueerde connectiviteit instellen door een netwerkhub of een Wi-Fi-toegangspunt te gebruiken dat is ingesteld
op de infrastructuurstand.
Als u in een appartementencomplex (zoals een flatgebouw of gezamenlijke woonfaciliteit) woont, is het mogelijk dat
daar gebruik wordt gemaakt van Wi-Fi-routers die al voorzien zijn van bedrading naar alle ruimtes in het complex,
een en ander natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Raadpleeg uw netwerkbeheerder over de manier
waarop het netwerk in uw situatie is geconfigureerd.
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Er kan geen verbinding worden gemaakt met een online muziekdienst

Controleer of uw Wi-Fi-router (toegangspunt) aan staat.

Als u verbonden bent met het Wi-Fi-netwerk, moet u de luidspreker in de buurt van de Wi-Fi-router (toegangspunt)
plaatsen en dan de instellingen opnieuw uitvoeren.

Als uw contract met uw internetprovider beperkt is tot verbinding van slechts 1 apparaat tegelijkertijd met het internet,
zal de luidspreker geen verbinding kunnen maken met het internet als een ander apparaat al verbinding heeft. Neem
contact op met uw telecommunicatie- of internet provider.

Als u uw smartphone of soortgelijk apparaat uit hebt gezet, even hebt gewacht en hem dan opnieuw aan hebt gezet,
moet u de Sony | Music Center app opnieuw opstarten.

Zorg ervoor dat er een compatibele muziek app is geïnstalleerd op uw smartphone of soortgelijk apparaat.

U moet de nieuwste versie van uw compatibele muziek app gebruiken.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

De muziek wordt onderbroken

De DLNA-compatibele server is overbelast. Sluit alle andere openstaande applicaties af.

Er is een probleem met het Wi-Fi-signaal. Als u een magnetron gebruikt, moet u deze stoppen.

Als u WEP of WPA/WPA2-PSK (TKIP) hebt geselecteerd voor de beveiliging van sommige IEEE 802.11n-
compatibele Wi-Fi routers/toegangspunten, kan de Wi-Fi-communicatie daaronder lijden. Als dit gebeurt, moet u de
instelling veranderen naar WPA/WPA2-PSK (AES).
De versleuteling (beveiliging) kan verschillen afhankelijk van het type apparaat. Raadpleeg de handleiding van uw
Wi-Fi-router (toegangspunt).
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

De luidspreker verschijnt niet op het apparaat-selectiescherm van de
muziekweergave-app van de computer

Er is veel computersoftware die de luidspreker niet kan selecteren voor audioweergave.
Gebruik software zoals Windows Media Player, die de bestemming voor de audioweergave kan selecteren.

Controleer de Wi-Fi-verbinding.
Controleer of de luidspreker is verbonden met een Wi-Fi-router met dezelfde SSID als de computer.

Zet de luidspreker aan als deze niet aan staat.

De muziekweergave-app werkt mogelijk niet naar behoren op pc's met een firewall, of met in de handel verkrijgbare
firewallsoftware.
Schakel de firewallsoftware uit als u deze gebruikt. Raadpleeg voor details de handleiding en de Help van de
firewallsoftware in kwestie.
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Kan de controller (bedienende apparaat) niet vinden / De controller kan geen toegang
krijgen tot de luidspreker

Controleer of uw Wi-Fi-router (toegangspunt) aan staat.

Als u verbonden bent met het Wi-Fi-netwerk, moet u de luidspreker in de buurt van de Wi-Fi-router (toegangspunt)
plaatsen en dan de instellingen opnieuw uitvoeren.

Controleer of de controller en de luidspreker beide zijn verbonden met een Wi-Fi-router met dezelfde SSID.

Als de multicastfunctie van de Wi-Fi-router of het toegangspunt bezig is met een bepaalde handeling, stop die
handeling dan eerst. Raadpleeg voor details de handleiding van de gebruikte Wi-Fi-router.
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

De muziekweergave begint automatisch (thuisnetwerk)

U kunt Sony | Music Center gebruiken om de luidspreker te bedienen vanaf een ander apparaat op uw thuisnetwerk.
Zet de BLUETOOTH/Netwerkstand-by functie uit zodat de luidspreker niet bediend kan worden.
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102



Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

Er kan geen verbinding worden gemaakt met een luidspreker of BLUETOOTH-
apparaat met de Speaker Add-functie

Nadat de 2 luidsprekers met elkaar zijn verbonden, moet u uw BLUETOOTH-apparaat koppelen met de luidspreker
die is ingesteld als het hoofdtoestel.
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Helpgids

Glazen luidspreker
LSPX-S2

De geluidsweergave wordt onderbroken bij gebruik van de Speaker Add-functie voor
weergave

Dit kan worden veroorzaakt door interferentie van de signalen. Probeer de luidspreker naar een andere locatie te
verplaatsen. Als de ruis verdwijnt met het veranderen van de locatie, is er geen sprake van een storing aan de
luidspreker.
Door met Sony | Music Center de BLUETOOTH-codec in te stellen op SBC kan het probleem ook worden opgelost.
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Glazen luidspreker
LSPX-S2

Gebruiken van het RESET-knopje

Wanneer de luidspreker niet naar behoren werkt, is het mogelijk dat bepaalde problemen kunnen worden opgelost door
hem te resetten.

De luidspreker aan zetten na een reset
Houd de  (aan/uit (standby)) toets tenminste 3 seconden ingedrukt, of gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel en
USB-netstroomadapter om de luidspreker aan te sluiten op een stopcontact. De luidspreker gaat automatisch aan
wanneer deze ongeveer 3 seconden lang is aangesloten op een stopcontact. Eerst zal de  (aan/uit (standby))
indicator ongeveer 15 tot 30 seconden lang langzaam wit knipperen, waarna hij zal blijven branden.

Opmerking
Koppelingsinformatie wordt niet verwijderd, ook niet wanneer u de luidspreker reset.

Het volume, de ingestelde functies en andere geluidsinstellingen kunnen veranderen.

4-748-325-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Gebruik een puntig voorwerp zoals een pen om het RESET-knopje in te drukken.

De luidspreker wordt gereset en uit gezet.
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Glazen luidspreker
LSPX-S2

De luidspreker initialiseren

Wanneer de luidspreker niet naar behoren werkt, is het mogelijk dat bepaalde problemen kunnen worden opgelost door
hem te initialiseren. De luidspreker wordt teruggezet op zijn fabrieksinstellingen.
Als u alle relevante items in het hoofdstuk "Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?" hebt
gecontroleerd en de luidspreker nog steeds niet naar behoren functioneert, of als het instellen niet is gelukt, kunt u de
luidspreker initialiseren om hem terug te zetten op de fabrieksinstellingen.

Opmerking
Wanneer het initialiseren is voltooid, zullen het volume, de ingestelde functies en andere geluidsinstellingen zijn teruggezet op
hun fabrieksinstellingen.
Omdat bovendien alle koppelingsinformatie voor BLUETOOTH en de netwerkinstellingen zullen zijn verwijderd, moeten alle
instellingen opnieuw worden gedaan.
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Houd de  (volume) toets en de  (aan/uit (standby)) toets tegelijk tenminste 4 seconden lang ingedrukt.

Als de handeling met succes wordt uitgevoerd, zal de  (aan/uit (standby)) indicator wit knipperen en zal het
initialiseren beginnen. Het initialiseren zal enkele tientallen seconden duren.
Vervolgens zal de  (aan/uit (standby)) indicator wit oplichten en zal het initialiseren voltooid zijn.
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