
Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Seuraavassa selitetään lasikaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista.
Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aloittaminen

Osat ja painikkeet

Virtalähde/lataaminen

Kaiuttimen lataaminen

Virran kytkeminen päälle

Virran sammuttaminen

BLUETOOTH-valmiustilan (automaattinen käynnistys) toiminnon käyttäminen

Autom. Valmiustila (virransäästö) -toiminto

Yhteyksien muodostaminen

BLUETOOTH-yhteys

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)
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Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Musiikin kuunteleminen

BLUETOOTH-laite

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyksien kautta (koodekki)

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys)

Stereopari-toiminto

Stereotoiston kuunteleminen 2 kaiuttimella (Stereopari-toiminto)

Stereopari-toiminnon katkaiseminen

Yhteys juhliin -toiminto

Toistetusta musiikista ja sen mukaisesta valaistuksesta nauttiminen useita kaiuttimia käyttämällä (Yhteys juhliin -toiminto)

Valaistustoiminnon käyttäminen

Tietoa valaistustoiminnosta

LED-valon kirkkauden säätäminen (Valotila)

LED-valojen kytkeminen päälle/pois

Kynttilänvalotilan käyttäminen

Kynttilänvalotilan välkyntäasetuksen muuttaminen

Puhelut

Puhelun vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

Lisäominaisuudet

Uniajastin-toiminnon käyttäminen

”Sony | Music Center” -sovelluksen käyttäminen

Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voi tehdä

”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen

Tietoja

Tietoja merkkivaloista
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Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen

Käyttöä koskevia huomautuksia

Varotoimet

Huomautuksia lataamisesta

Langaton BLUETOOTH-tekniikka

Lisenssi-ilmoitus

Tavaramerkit

Vianmääritys

Miten voin ratkaista ongelman?

Virransyöttö

Kaiutinta ei voi ladata

Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti

Ääni

Vääristynyt ääni / ei ääntä / alhainen äänitaso / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana

Ääni pienenee käytön aikana

BLUETOOTH-yhteys

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen välille ei voi muodostaa yhteyttä Stereopari-toimintoa varten

Kaiuttimeen ei voi muodostaa yhteyttä Yhteys juhliin -toimintoa varten

Palautus

Kaiuttimen kytkeminen uudestaan päälle

Kaiuttimen alustaminen
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Osat ja painikkeet

Painikkeet / merkkivalot / liittimien osio / kaiutin / LED-valojen osio

Pohjassa olevat toiminnot

(virta) -painike, jossa on merkkivalo1.

(puhelu) -painike2.

Kosketusanturi3.

LED-valot4.

Orgaanisesta lasista valmistettu diskanttikaiutin5.

-/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeet6.

DC IN 5V -portti (USB Type-C®) ja latauksen merkkivalo
Kaiuttimen sisäinen akku voidaan ladata, kun kaiutin on liitetty pistorasiaan toimitetun USB Type-C -kaapelin ja USB-
verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla.

7.

Mikrofoni8.
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Näkörajoitteisille asiakkaillemme:
Virtapainike, puhelupainike ja äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet sijaitsevat kaiuttimen pohjan kankaalla peitetyssä
osassa.
USB-liittimen oikealla puolella kankaalla peitetyssä osassa olevat kaksi painiketta ovat äänenvoimakkuuden painikkeet.
USB-liittimen vasemmalla puolella kankaalla peitetyssä osassa olevat painikkeet ovat virta- ja puhelupainikkeet.
Vasemmanpuoleisin painike on virtapainike. Kussakin painikkeessa on oma muotoiltu kohokuvake, jotta painikeet
voidaan tunnistaa koskettamalla.
USB-liittimen yläpuolella oleva uurre on kosketusanturi.
Voit säätää LED-valojen kirkkautta pyyhkäisemällä sormellasi oikealle tai vasemmalle kosketusanturilla.
Kun kaiutinta pidellään siten, että USB-liitin osoittaa ylöspäin, pohjassa vasemmalla oleva painike on ajastinpainike ja
oikealla oleva painike on BLUETOOTH-painike/Stereopari-painike. Molemmat painikkeet ovat kohollaan pinnasta, jotta
löydät ne helpommin koskettamalla.

Aiheeseen liittyvää
Tietoja merkkivaloista

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

(BLUETOOTH) -painike, jossa on merkkivalo / ST PAIR (Stereopari) -painike, jossa on merkkivalo1.

(ajastin) -painike2.
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Kaiuttimen lataaminen

Kaiutin toimii virralla, joka tulee pistorasiasta, johon on yhdistetty USB-verkkovirtalaite (saatavana kaupoista), tai
sisäisestä uudelleenladattavasta litiumioniakusta.
Kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran, varmista, että lataat sisäistä akkua yli 1 tunnin ajan, ennen kuin kytket
kaiuttimen päälle.
Kun sisäinen akku ladataan etukäteen, voit käyttää kaiutinta pelkän akkuvirran avulla.

Latauksen valmistumisen tarkastaminen
Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun yhdistät kaiuttimen pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla (saatavana
kaupoista), latauksen merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

Käytettäessä Android-älypuhelinta, johon on asennettu OS 8.1 tai uudempi
Kun kaiutin on yhdistetty Android-älypuhelimeen HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteydellä, napauta
älypuhelimella [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]. Kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso näkyy yhdistetyn
BLUETOOTH-laitteen nimen kanssa. Katso lisätietoja Android-älypuhelimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Lataa kaiutin yhdistämällä se pistorasiaan.

Yhdistä USB Type-C® -kaapelin toinen pää kaiuttimen DC IN 5V -porttiin ja toinen pää USB-verkkovirtalaitteeseen
(saatavana kaupoista) ja yhdistä sitten USB-verkkovirtalaite pistorasiaan.
Kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on 1,5 A. Muiden laitteiden käyttöä akun lataukseen ei
taata.

Latauksen merkkivalo syttyy oranssina, kun lataus on käynnissä.
Arvioitu latausaika vaihtelee yhdistetyn USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) lähtötehon mukaan. Lisäksi
latausaika saattaa kestää alla mainittua kauemmin USB-verkkovirtalaitteen ja USB-kaapelin tyypin ja määritysten
mukaan. Latausaika saattaa poiketa alla mainitusta myös ympäristön lämpötilan tai kaiuttimen käytön mukaan.
Seuraava aika on annettu viitteeksi.

Kun kaupoista saatava USB-verkkovirtalaite, jonka lähtöjännite on 1,5 A, on yhdistetty, lataus on valmis noin 5
tunnissa* ja latauksen merkkivalo sammuu.

Kun käytät kaupoista saatavaa USB-verkkovirtalaitetta, varmista, että sen lähtöjännite on vähintään 1,5 A. Voit
käyttää myös USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on vähintään 500 mA tai enintään 1,5 A, mutta lataus
saattaa kestää hyvin pitkään.

1

Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.*
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Huomaa, että älypuhelimessa näkyvä akun jäljellä oleva virtataso voi poiketa kaiuttimen akun todellisesta jäljellä
olevasta virtatasosta. Pidä näitä tietoja viitteellisinä.

Käytettäessä iPhonea / iPod touchia, johon on asennettu iOS 10.0 tai uudempi
Kun kaiutin on yhdistetty iPhoneen / iPod touchiin HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteydellä, kaiuttimen
akun jäljellä oleva virtataso näkyy iPhonen / iPod touchin pienoisohjelmanäytöllä. Katso lisätietoja iPhonen / iPod
touchin mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Huomaa, että iPhonessa / iPod touchissa näkyvä akun jäljellä oleva virtataso voi poiketa kaiuttimen akun todellisesta
jäljellä olevasta virtatasosta. Pidä näitä tietoja viitteellisinä.

Sisäisen akun käyttöaika (käytettäessä BLUETOOTH-yhteyttä)
Noin 8 tuntia

Äänenvoimakkuuden taso: 41

Ääni: Bassokorostus* pois

Valaistus: Valotila (Kirkkaus-taso: 16 (oletus))

Noin 4 tuntia

Äänenvoimakkuuden taso: 50 (enimmäisasetus)

Ääni: Bassokorostus* päällä

Valaistus: Valotila (Kirkkaus-taso: 32 (enimmäisasetus))

Sisäisen akun käyttöaika on mitattu käyttämällä määrittämäämme musiikkilähdettä.
Todellinen käyttöaika voi erota ilmoitetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan
ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen
Kun latauksen merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja akku on ladattava.
Jos latauksen merkkivalo välkkyy oranssina 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja
se on ladattava.

Vihje

Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun yhdistämällä kaiuttimeen yhdistetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on myös USB-
latausportti. Kaikkia tietokoneita ei kuitenkaan ole testattu ja todettu yhteensopiviksi tämän menettelyn kanssa, ja menettely ei
sovellu itse kootuille tietokoneille.

Niin kauan kuin kaiutin on yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai tietokoneeseen, jossa
on USB-latausportti, kaiuttimen sisäinen akku pystyy latautumaan, vaikka musiikin toisto olisi käynnissä kaiuttimen kautta.
Kaiuttimen käytön mukaan lataus voi kuitenkin kestää kauan. On suositeltavaa kytkeä kaiutin pois päältä ennen akun latausta.

Huomautus
Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C. Huomaa, että huoneen lämpötilaksi voi tulla 5 °C tai alhaisempi
vuodenajan mukaan, esimerkiksi erityisesti talvella.

Jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, USB-verkkovirtalaitteen tyypin ja määritysten mukaan sisäisen
uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin sammua, vaikka kaiutin olisi yhdistetty pistorasiaan
USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, sammuta kaiutin ja anna akun latautua
täysin, ennen kuin käytät kaiutinta.

Käytä ”Sony | Music Center” -sovellusta Ääni-asetusten muuttamiseen.*
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Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkään, sisäisen akun virtataso voi pienentyä, vaikka kaiutin olisi kytketty
pistorasiaan. Tämän seurauksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.

Enimmäislähtöteho on pienempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.

Jos ympäristön lämpötila on korkea tai jos musiikin toisto aloitetaan, kun akun lataus on käynnissä, kaiutin saattaa pienentää
äänenvoimakkuutta automaattisesti turvallisuussyistä.

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

Älä lataa kaiuttimen sisäistä akkua paikoissa, joissa sen päälle voi roiskua vettä. Kaiutinta ei ole suunniteltu vesitiiviiksi.

Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.

Usean laitteen yhteys ei ole yhteensopiva HFP (Hands-free Profile):n kanssa. Sen vuoksi, kun usean laitteen yhteyttä käytetään,
kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä Android-älypuhelimessa tai iPhonessa / iPod touchissa.

Kun Android-älypuhelin on määritetty käyttämään ainoastaan A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -profiilia BLUETOOTH-
yhteyksien muodostamiseen, kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä älypuhelimessa.

Kun Stereopari-toiminto on käytössä, näytetään akun jäljellä oleva virtataso siinä kaiuttimessa, jossa on BLUETOOTH-yhteys.
Toisen kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä.

Aiheeseen liittyvää
Virran kytkeminen päälle

Huomautuksia lataamisesta

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Virran kytkeminen päälle

Huomautus

Jos latauksen merkkivalo välkkyy 3 kertaa ja kaiutin sammuu, kun kytket sen päälle, sisäinen uudelleenladattava akku on tyhjä.
Lataa sisäinen akku.

Kun latauksen merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja akku on ladattava.

Aiheeseen liittyvää
Virran sammuttaminen
Kaiuttimen lataaminen

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Paina (virta) -painiketta.

(virta) -merkkivalo syttyy valkoisena ja kaiuttimen pohjassa oleva (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti
sinisenä.

Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa
ostamisen jälkeen, (BLUETOOTH) -merkkivalo jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan sinisenä.

1
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Virran sammuttaminen

Vihje
Jos sammutat kaiuttimen sen ollessa liitettynä pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla ja
BLUETOOTH-valmiustilan ollessa aktivoituna, (virta) -merkkivalo syttyy oranssina ja kaiutin siirtyy BLUETOOTH-
valmiustilaan*.

Aiheeseen liittyvää
Autom. Valmiustila (virransäästö) -toiminto

BLUETOOTH-valmiustilan (automaattinen käynnistys) toiminnon käyttäminen

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Paina (virta) -painiketta.

(virta) -merkkivalo ja kaiuttimen pohjassa oleva (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuvat.

1

 Ostohetkellä BLUETOOTH-valmiustila on asetettuna pois käytöstä.*

10



Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

BLUETOOTH-valmiustilan (automaattinen käynnistys) toiminnon käyttäminen

Kun BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on aktivoitu, kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti, kun käytät BLUETOOTH-
laitetta, ja muodostaa BLUETOOTH-yhteyden.
Huomaa seuraavat seikat ennen kaiuttimen käyttämistä:

BLUETOOTH-valmiustilan toiminto aktivoituu vain, kun kaiutin on liitettynä pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen
(saatavana kaupoista) avulla. Kun kaiutin toimii ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta saamallaan
virralla, BLUETOOTH-valmiustilan toiminto asetetaan pois käytöstä.

Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille etukäteen. Jos parinmuodostustietoja ei tallenneta
kaiuttimeen, esimerkiksi kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, kaiutin ei siirry
BLUETOOTH-valmiustilaan.

Yhdistä kaiutin pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla.1

Kytke kaiutin päälle.

(virta) -merkkivalo syttyy valkoisena.

2

Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella jne.

Music Center

3

Napauta [LSPX-S3].4
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BLUETOOTH-valmiustilan kytkeminen pois
Poista valintaruudun valinta napauttamalla yllä olevassa vaiheessa  [Bluetooth Standby] -valintaruutua.
BLUETOOTH-valmiustilan toiminto asetetaan pois käytöstä.

Vihje
Kun BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on aktivoitu, (virta) -merkkivaloon syttyy oranssi valo, kun kaiutin kytketään pois
päältä. (Edellyttäen, että kaiutin on yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtasovittimen avulla (saatavana kaupoista).)

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen lataaminen
Virran kytkeminen päälle

Tietoja merkkivaloista

Napauta [Settings].5

Napauta [Power Option].6

Valitse [Bluetooth Standby] -valintaruutu napauttamalla sitä.

Valittu valintaruutu merkitsee, että BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on aktivoitu.

7

Siirry takaisin kaiuttimen yläruutuun (vaiheessa  olevaan näyttöön).

Asetuksiin tehty muutos astuu voimaan.

8
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Autom. Valmiustila (virransäästö) -toiminto

Seuraavissa tapauksissa kaiutin sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua sisäisen uudelleenladattavan akun virran
säästämistä varten.
Ostohetkellä Autom. Valmiustila -toiminto on asetettuna pois päältä.

Kaiutinta ei käytetä.

Yhdistetyn matkapuhelimen (älypuhelimen) handsfree-toiminto on asetettu pois päältä ja matkapuhelin (älypuhelin) ei
toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla matkapuhelimen mukana toimitetut
käyttöohjeet.

Yhdistetty BLUETOOTH-laite, kuten WALKMAN®, ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä.

Vihje
Voit kytkeä Autom. Valmiustila -toiminnon päälle tai pois päältä käyttämällä ”Sony | Music Center” -sovellusta.

Huomautus
Kun kaiutin yhdistetään iPhoneen / iPod touchiin BLUETOOTH-yhteyden kautta, Autom. Valmiustila -toiminto poistetaan
käytöstä.

Kun Uniajastin on aktiivinen, Autom. Valmiustila -toiminto on poissa käytöstä.

Autom. Valmiustila -toiminnon kytkeminen päälle/pois

Aiheeseen liittyvää
Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voi tehdä

Uniajastin-toiminnon käyttäminen

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Kytke kaiutin päälle.1

Pidä + (äänenvoimakkuus) -painiketta ja - (äänenvoimakkuus) -painiketta painettuina samanaikaisesti noin
5 sekunnin ajan.

Kun Autom. Valmiustila -toiminto kytketään päälle, (virta) -merkkivalo välkkyy kahdesti oranssina.

Kun Autom. Valmiustila -toiminto kytketään pois, (virta) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa oranssina.

2
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta
laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.
Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen välille, tee seuraava parinmuodostusmenettely
kullekin laitteelle.
Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

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

Liitä kaiutin pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua
riittävästi.

Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että
kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.

Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kytke kaiutin päälle.1

Tarkasta kaiuttimen alaosassa olevan (BLUETOOTH) -merkkivalon tila.

Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen kanssa ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai
alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti
parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen .

Kun merkkivalo välkkyy hitaasti

2
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Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitteita, joihin on muodostettu pari.

Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on
muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen .

Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu
pari), siirry vaiheeseen . Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään
päälle BLUETOOTH-laitteella. BLUETOOTH-laitteen mukaan yhteys saattaa muodostua, kun kaiuttimen virta
kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Jos haluat muodostaa yhteyden muihin BLUETOOTH-laitteisiin, tee jokin alla olevista menettelyistä.

Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on
muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen .

Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu
pari), siirry vaiheeseen . Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään
päälle BLUETOOTH-laitteella.

Paina kaiuttimen pohjassa olevaa (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan
(parinmuodostustila).

3

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

16



Vihje
Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna BLUETOOTH-laitteella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaiuttimeen,
kaiutin yhdistetään uudelleen laitteeseen heti kun se kytketään päälle.

Yllä olevat BLUETOOTH-laitteella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla
BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta
laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä uudelta laitteelta (usean laitteen yhteys).

Huomautus
Laite on yhteensopiva Apple iOS -laitteiden kanssa, jos niissä on iOS 10.0 tai uudempi. BLUETOOTH-yhteys ei ole saatavilla
laitteilla, joissa on iOS 9.x tai vanhempi.

Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti. Jos
kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta.
Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta  alkaen.

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

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

Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.

Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa.
Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun uuteen laitteeseen muodostetaan pari 8 parittaisen
laitteen lisäksi, ensimmäiseksi BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetyn laitteen parinmuodostustiedot korvataan uuden
laitteen tiedoilla.

Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.

Kaiutin alustetaan.

Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.

Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse ”LSPX-S3”.
Jos todentamisavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita ”0000”.

4

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

Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja (BLUETOOTH) -merkkivalo
vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta  alkaen.

5

Esimerkki merkkiäänestä (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)*
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Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä BLUETOOTH-
laitteeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot BLUETOOTH-laitteella ja tee parinmuodostusmenettely
uudelleen.

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

Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.

Aiheeseen liittyvää
Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys)

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta
laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.
Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran.
Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät
Windows 10, Windows 8.1
Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.

Liitä kaiutin pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua
riittävästi.

Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että
kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.

Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on (mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:

Kytke kaiutin päälle.1

Tarkasta kaiuttimen alaosassa olevan (BLUETOOTH) -merkkivalon tila.

Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

2
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Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen kanssa ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai
alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti
parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen .

Kun merkkivalo välkkyy hitaasti

Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitteita, joihin on muodostettu pari.

Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on
muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen .

Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen
aiemmin, kun siirryt vaiheeseen .
BLUETOOTH-laitteen mukaan kaiutin voidaan yhdistää laitteeseen uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat
yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.
Voit yhdistää kaiuttimen toiseen BLUETOOTH-laitteeseen tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on
muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen .

Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen
aiemmin, kun siirryt vaiheeseen .

Paina kaiuttimen pohjassa olevaa (BLUETOOTH) -painiketta.
20



Kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan
(parinmuodostustila).

3

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

Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepotilassa) tai horrostilassa.4

Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10

5

Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].1.

Napsauta [Devices].2.

Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä kytkeäksesi päälle
BLUETOOTH-toiminnon ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

3.

Napsauta [Bluetooth].4.
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Windows 8.1

Valitse [LSPX-S3].

Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita ”0000”.
Jos [LSPX-S3] ei tule näkyviin, suorita menettely uudelleen vaiheesta  alkaen.

5.

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

Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tai
[Connected voice, music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen .

6.

Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].
Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].
Jos [Control Panel]-näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small
icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.

1.

Napsauta [Add a device].2.

Valitse [LSPX-S3] ja napsauta [Next].3.
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Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita ”0000”.
Jos [LSPX-S3] ei tule näkyviin, suorita menettely uudelleen vaiheesta  alkaen.

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

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

” ”-merkki tulee näkyviin [LSPX-S3]-kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun ” ”-
merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen -5.

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

4.

Napsauta oikealla painikkeella [LSPX-S3], joka sijaitsee [Devices]-kohdassa, ja valitse [Sound settings] näkyviin
tulevasta valikosta.

5.
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Vahvista [LSPX-S3 Stereo], joka näkyy [Sound]-näytöllä.

Jos [LSPX-S3 Stereo] -kohdassa näkyy valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen .

Jos [LSPX-S3 Stereo] -kohdassa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry vaiheeseen -7.

Jos [LSPX-S3 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show
Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry sitten vaiheeseen -7.

6.

Napsauta oikealla painikkeella [LSPX-S3 Stereo] ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.7.
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Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy [LSPX-S3 Stereo] -kohtaan [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen
.

Jos et voi napsauttaa [Connect]-valintaa [LSPX-S3 Stereo] -kohdassa, valitse [Disable]-valinta [Default Device]
-kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja (BLUETOOTH) -merkkivalo
vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

6

Esimerkki merkkiäänestä (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)*
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Vihje
Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneesi
mukana toimitetut käyttöohjeet. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn
mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.

Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta
laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä uudelta laitteelta (usean laitteen yhteys).

Huomautus
Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti. Jos
kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta.
Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta  alkaen.

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

Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.

Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa.
Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun uuteen laitteeseen muodostetaan pari 8 parittaisen
laitteen lisäksi, ensimmäiseksi BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetyn laitteen parinmuodostustiedot korvataan uuden
laitteen tiedoilla.

Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.

Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseesi.
Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.

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

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

Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.

Aiheeseen liittyvää
Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys)

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta .

26



5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

27



Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta
laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.
Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran.
Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät
macOS Catalina (versio 10.15)
Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.

Liitä kaiutin pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua
riittävästi.

Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että
kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.

Tietokoneestasi riippuen kytke päälle sisäinen BLUETOOTH-sovitin.
Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin kytketään päälle tai onko tietokoneessasi sisäistä BLUETOOTH-sovitinta,
lue tietokoneesi käyttöohjeet.

Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on (mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:

Kytke kaiutin päälle.1

Tarkasta kaiuttimen alaosassa olevan (BLUETOOTH) -merkkivalon tila.

Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

2
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Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen kanssa ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai
alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti
parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen .

Kun merkkivalo välkkyy hitaasti

 

Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitteita, joihin on muodostettu pari.

Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on
muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen .

Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen
aiemmin, kun siirryt vaiheeseen .
BLUETOOTH-laitteen mukaan kaiutin voidaan yhdistää laitteeseen uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat
yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.
Voit yhdistää kaiuttimen toiseen BLUETOOTH-laitteeseen tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen välille (kun kaiuttimessa on
muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen .

Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen
aiemmin, kun siirryt vaiheeseen .

Paina kaiuttimen pohjassa olevaa (BLUETOOTH) -painiketta
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Kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan
(parinmuodostustila).

3

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

Etsi kaiutin tietokoneelta.4

Napsauta [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.1.

Valitse [LSPX-S3] Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].2.

Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja (BLUETOOTH) -merkkivalo
vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

5

Esimerkki merkkiäänestä (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)*
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Vihje
Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneesi
mukana toimitetut käyttöohjeet. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn
mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.

Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta
laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä uudelta laitteelta (usean laitteen yhteys).

Huomautus

Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti. Jos
kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta.
Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta  alkaen.

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

Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.

Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa.
Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun uuteen laitteeseen muodostetaan pari 8 parittaisen
laitteen lisäksi, ensimmäiseksi BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetyn laitteen parinmuodostustiedot korvataan uuden
laitteen tiedoilla.

Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.

Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseesi.
Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.

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

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta .

Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [LSPX-S3] kohdasta [Output
Device].

Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

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

Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.

Aiheeseen liittyvää
Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys)

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se
tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

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

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun
siirtymisen.
Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut
käyttöohjeet.

Huomautus
Toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen toiminnot eivät ole käytettävissä kaiuttimella. Tee
nämä toiminnot laitteella, joka on yhdistetty kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta
kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkistä voimakasta ääntä.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun
toisto laitteella on keskeytetty tai tauotettu.

Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja kaiuttimen pohjassa oleva
(BLUETOOTH) -merkkivalo muuttuu välkkyvästä pysyväksi.

1

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

Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.2

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä
BLUETOOTH-laitetta.

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella,
(virta) -merkkivalo välkkyy kerran tai 3 kertaa.

Käyttämästäsi BLUETOOTH-laitteesta riippuen (virta) -merkkivalo ei ehkä välky, vaikka säätäisit
äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella.
Pidä –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita painettuina nopeaa säätöä varten.

3
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Vihje
Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen
akku kykenee latautumaan, vaikka musiikin toisto kaiuttimesta olisi käynnissä. USB-verkkovirtalaitteen tyypin tai määritysten tai
kaiuttimen käytön mukaan täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kun aiot käyttää kaiutinta akun latauksen aikana,
pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai kytke kaiutin pois päältä ja anna akun latautua täysin ennen kuin käytät kaiutinta.

Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, (virta) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa.

Huomautus
Laite on yhteensopiva Apple iOS -laitteiden kanssa, jos niissä on iOS 10.0 tai uudempi. BLUETOOTH-yhteys ei ole saatavilla
laitteilla, joissa on iOS 9.x tai vanhempi.

Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimella tehtäviin toimintoihin virheellisesti.

Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.

Jos sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee.

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

Kohinaa tai äänen keskeytymistä voi esiintyä kaiuttimeen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen, tiedonsiirtoympäristön tai
käyttöympäristön mukaan.

Aiheeseen liittyvää
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Kaiuttimen lataaminen
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Toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen toiminnot tehdään yhdistetyllä
BLUETOOTH-laitteella.
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyksien kautta (koodekki)

”Äänenlaatu etusijalla”- ja ”Vakaa yhteys etusijalla” -asetukset ovat käytettävissä kaiuttimessa musiikin toiston laatua
varten BLUETOOTH-yhteyksien kautta. ”Äänenlaatu etusijalla” -asetus tarjoaa yhteensopivuuden sekä SBC:n että
AAC:n ja LDAC:n kanssa musiikin toistoa varten korkealaatuisella äänellä, kun taas ”Vakaa yhteys etusijalla” -asetus
mahdollistaa musiikin toiston vakaampien BLUETOOTH-yhteyksien kautta. ”Äänenlaatu etusijalla” on oletusasetus.

Tuetut koodekit
Äänenlaatu etusijalla (oletusasetus): AUTO on valittuna. Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti
vaihtoehdoista AAC, LDAC ja SBC.

Vakaa yhteys etusijalla: SBC on valittuna.

Liitä kaiutin pistorasiaan kaupoista saatavan USB-verkkovirtalaitteen avulla.

Huomautus

Älä kytke kaiutinta päälle.

1

Vaihda äänenlaatu.

Käytettäessä kaiuttimen painikkeita

Käytettäessä ”Sony | Music Center” -sovellusta

2

Pidä + (äänenvoimakkuus) -painiketta ja (BLUETOOTH) -painiketta painettuina samanaikaisesti noin 2
sekunnin ajan.
Kun ”Vakaa yhteys etusijalla” -asetus valitaan, (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy 3 kertaa sinisenä.
Kun ”Äänenlaatu etusijalla” -asetus valitaan, (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy kahdesti sinisenä.

1.

Kytke kaiutin päälle painamalla (virta) -painiketta.

Vihje
Kaiuttimen toiminnot ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla ovat käytettävissä silloinkin, kun kaiutin toimii sisäisestä
uudelleenladattavasta akusta saamallaan virralla.

1.
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Huomautus
Kohinaa tai äänen keskeytymistä saattaa esiintyä [Priority on Sound Quality] -tilassa BLUETOOTH-laitteen asetusten ja
ympäristön olosuhteiden mukaan. Vaihda tällöin kaiuttimeen [Priority on Stable Connection] -tila.

Aiheeseen liittyvää
BLUETOOTH-valmiustilan (automaattinen käynnistys) toiminnon käyttäminen

Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voi tehdä

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen, kuten älypuhelimen, välille.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja (BLUETOOTH) -merkkivalo
vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

2.

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

Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella jne.

Music Center

3.

Napauta [LSPX-S3].4.

Napauta [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Connection Quality] ja valitse sitten [Priority on Sound Quality]
tai [Priority on Stable Connection].

5.
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

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

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

Sammuta BLUETOOTH-laite.

Sammuta kaiutin.

Vihje

Jos sammutat yhden kaiuttimen käyttäessäsi Stereopari-toimintoa, toinen kaiutin sammuu automaattisesti. Niiden välinen
BLUETOOTH-yhteys katkeaa.

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

Aiheeseen liittyvää
Virran sammuttaminen
Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voi tehdä

Autom. Valmiustila (virransäästö) -toiminto

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

37



Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen
yhteys)

Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun
toiselta laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä vastikään yhdistetyltä laitteelta.

Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Tämän lisäksi sitä ei ehkä yhdistetä laiteyhdistelmän
mukaan. Katso tarkempia tietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Huomautus

Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.

Et ehkä voi muodostaa 2 BLUETOOTH-yhteyttä samanaikaisesti BLUETOOTH-laitteen mukaan.

Usean laitteen yhteys ei ole yhteensopiva HFP (Hands-free Profile):n ja HSP (Headset Profile):n kanssa. Sen vuoksi, kun käytät
usean laitteen yhteyttä, et voi käyttää handsfree-toimintoa.

Usean laitteen yhteys ei ole yhteensopiva HFP (Hands-free Profile):n kanssa. Sen vuoksi, kun käytät usean laitteen yhteyttä,
kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä Android-älypuhelimella tai iPhonella / iPod touchilla.

Et voi kytkeä usean laitteen yhteyden toimintoa pois päältä.

Usean laitteen yhteyden katkaiseminen
Kytke kaiutin pois päältä painamalla (virta) -painiketta.

Kytke kaiutin päälle painamalla (virta) -painiketta.1

Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteiden, kuten älypuhelinten tai iPhone-laitteiden välille.

Voit muodostaa samanaikaisesti yhteyden enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen A2DP/AVRCP-yhteyden avulla.
Kun BLUETOOTH-yhteys muodostetaan, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta.

2

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

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Stereotoiston kuunteleminen 2 kaiuttimella (Stereopari-toiminto)

Voit yhdistää 2 LSPX-S3-kaiutinta BLUETOOTH-yhteyden kautta ja nauttia toistetusta musiikista sekä sen mukaisesta
valaistuksesta. Muodostamalla BLUETOOTH-yhteyden 2 kaiuttimeen voit kuunnella stereofonista ääntä, josta syntyy
immersiivinen tunne.
Stereotoisto syntyy, kun yksi BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetty kaiutin toistaa vasemman kanavan (vasemman
puolen) ääntä ja toinen kaiutin, joka on yhdistetty toisen BLUETOOTH-yhteyden kautta, toistaa oikean kanavan (oikean
puolen) ääntä.
Laite on yhteensopiva Apple iOS -laitteiden kanssa, jos niissä on iOS 10.0 tai uudempi. BLUETOOTH-yhteys ei ole
saatavilla laitteilla, joissa on iOS 9.x tai vanhempi.

Huomautus
Ennen kuin muodostat yhteyden kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille, pienennä kaiuttimen ja laitteen äänenvoimakkuutta tai
keskeytä musiikin toisto laitteelta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.

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

(virta) -merkkivalo syttyy.
Kaiuttimen pohjassa oleva (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti.
Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen
automaattisesti, jolloin (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto
BLUETOOTH-laitteelta tai sammuta BLUETOOTH-laite.

Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa
ostamisen jälkeen, (BLUETOOTH) -merkkivalo jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan sinisenä.

1

Paina kumman tahansa kaiuttimen pohjassa olevaa (BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopari) -painiketta
ja pidä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan.

2
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Kuulet merkkiäänen* ja (BLUETOOTH) -merkkivalo sekä ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo välkkyvät. Noin 5
sekunnin kuluttua ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna.

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

Paina toisen kaiuttimen (BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopari) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 3
sekunnin ajan.

(BLUETOOTH) -merkkivalo ja ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo välkkyvät.

3

Tarkasta merkkivalon tila kummassakin 2 kaiuttimessa.

Kun kaiuttimet yhdistetään Stereopari-toimintoa varten, kaiuttimesta kuuluu merkkiääni* ja molempien kaiuttimien
ST PAIR (Stereopari) -merkkivalot pysyvät valaistuna, minkä jälkeen toisen kaiuttimen (BLUETOOTH)
-merkkivalo sammuu.

Vihje
Kun 2 kaiutinta yhdistetään välittömästi Stereopari-toimintoa varten, (BLUETOOTH) -merkkivalo ja ST PAIR (Stereopari)
-merkkivalo eivät ehkä välky, vaan sen sijaan ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo saattaa syttyä.

Tee toisen kaiuttimen asetukset 1 minuutin kuluessa. Jos et tee sen asetuksia 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen
kaiuttimen asetus peruutetaan.

4

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

Käytä kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy, niin voit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden
BLUETOOTH-laitteeseen.

5
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Vasemman (vasemman puolen) ja oikean (oikean puolen) äänikanavan vaihtaminen keskenään
Voit käyttää ”Sony | Music Center” -sovellusta vasemman (vasemman puolen) ja oikean (oikean puolen) äänikanavan
vaihtamiseen keskenään.
Ennen kuin vasen (vasen puoli) ja oikea (oikea puoli) äänikanava vaihdetaan keskenään, kuulet ääniopastuksen:
”Left/Right” (vasen/oikea).

Vihje
Kun soitat tai vastaanotat puhelun, käytä ainoastaan kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy valo.

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

Kun käytät Stereopari-toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.

Kaiuttimen sammuttaminen ei katkaise Stereopari-toimintoa. Kun kaiutin kytketään uudelleen päälle, se yrittää muodostaa
yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa.
Kuitenkin, kun BLUETOOTH-valmiustoiminto on aktivoitu molemmilla 2 kaiuttimella, kumman tahansa kaiuttimen kytkeminen
päälle kytkee toisen päälle automaattisesti ja muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon 2 kaiuttimen välillä.

Huomautus

Kun käynnistät uudelleen kumman tahansa kaiuttimen Stereopari-toiminnon ollessa aktivoituna, varmista, että painat toisen
kaiuttimen (BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopari) -painiketta, jolloin Stereopari-toiminto katkaistaan. Jos kaiuttimen
käyttämistä jatketaan katkaisematta Stereopari-toimintoa, esiintyviä ongelmia voivat olla esimerkiksi BLUETOOTH-yhteyden
epäonnistuminen tai äänen katkeilu.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja (BLUETOOTH) -merkkivalo
vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

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

Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.6

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla jommankumman kaiuttimen -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun äänenvoimakkuutta säädetään yhdellä kaiuttimella, myös toisen kaiuttimen äänenvoimakkuus muuttuu.
Stereotoistoa varten kaiutin, jossa on välkkyvä (BLUETOOTH) -merkkivalo, asetetaan vasemmaksi kanavaksi
(vasemmaksi puoleksi).

7
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Aiheeseen liittyvää

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Stereopari-toiminnon katkaiseminen

Voit katkaista Stereopari-toiminnon noudattamalla alla olevaa menettelyä.

Vihje
Kaiuttimen sammuttaminen ei katkaise Stereopari-toimintoa. Kun kaiutin kytketään uudelleen päälle, se yrittää muodostaa
yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa.
Kuitenkin, kun BLUETOOTH-valmiustoiminto on aktivoitu molemmilla 2 kaiuttimella, kumman tahansa kaiuttimen kytkeminen
päälle kytkee toisen päälle automaattisesti ja muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon 2 kaiuttimen välillä.

Jos haluat käyttää vain yhtä kaiuttimista, joita käytettiin Stereopari-toiminnon kanssa, kytke kaiutin päälle painamalla (virta)
-painiketta ja pitämällä sitä painettuna, ja paina sitten yhden kaiuttimen (BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopari) -painiketta
ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet merkkiäänen, jolloin Stereopari-toiminto katkaistaan.

Voit katkaista Stereopari-toiminnon käyttäessäsi 2 kaiutinta painamalla (BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopari) -painiketta.
Kuulet merkkiäänen, ja Stereopari-toiminto katkaistaan.

Käyttämällä ”Sony | Music Center” -sovellusta voit muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon tai katkaista Stereopari-toiminnon.

Aiheeseen liittyvää
Stereotoiston kuunteleminen 2 kaiuttimella (Stereopari-toiminto)

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Paina yhden kaiuttimen pohjassa olevaa (BLUETOOTH) / ST PAIR (Stereopari) -painiketta ja pidä sitä
painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiäänen*.

1

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

Lasikaiutin
LSPX-S3

Toistetusta musiikista ja sen mukaisesta valaistuksesta nauttiminen useita kaiuttimia
käyttämällä (Yhteys juhliin -toiminto)

Voit yhdistää useita Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivia kaiuttimia (enintään 100 kaiutinta) BLUETOOTH-
yhteyksien avulla ja nauttia toistetusta musiikista. Kun useita LSPX-S3-kaiuttimia yhdistetään, voit myös nauttia
liittyvästä valaistuksesta*, jossa tuulessa lepattavalta kynttilältä näyttävien LED-valojen välke etenee yhdestä
kaiuttimesta toiseen.
Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivia laitteita ei voi yhdistää.

Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet*:
LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-
XE200

Varmista seuraavat ennen kaiuttimen käyttämistä:

Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoon voidaan muodostaa
yhteys.
(Saat lisätietoja päivitysmenettelystä lukemalla kohdan ”Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen”.)

Varmista, että kaikki toimintoon yhdistettävät kaiuttimet sijaitsevat 1 m:n etäisyydellä.

Lopeta musiikin toisto, jos se on jo käynnissä.

Yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen tai kaiuttimen vaihtaminen tai Yhteys juhliin -toiminnon
katkaiseminen
Lopeta ensin musiikin toistaminen.

Aiheeseen liittyvää
Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Liittyvä valaistus on käytettävissä vain LSPX-S3-kaiuttimissa.*

Maastasi tai alueestasi riippuen jotkin yhteensopivat laitteet eivät ole ostettavissa.*

Aseta Yhteys juhliin -toiminto ”Sony | Music Center” -sovelluksella.

Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:
https://www.sony.net/smcqa/

1

Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.2
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Tietoa valaistustoiminnosta

Kaiuttimessa on käytettävissä 2 valaistustilaa.

Valotila

LED-valossa pysyy Valotilassa asetetun kirkkauden mukainen valo. Voit säätää kirkkauden johonkin 32 tasosta.
Voit määrittää LED-valon kirkkauden käyttämällä kosketusanturia tai ”Sony | Music Center” -sovellusta.

Kynttilänvalotila

Ajan kuluessa LED-valon kirkkaus muuttuu kynttilänvalon välkynnän tavoin Kynttilänvalotilassa. Voit määrittää
välkyntäasetuksen valitsemalla 4 vaihtoehdosta: Himmeä, Keskitaso, Kirkas ja Linkitetty musiikkiin.
Voit määrittää LED-valon kirkkauden käyttämällä kosketusanturia tai ”Sony | Music Center” -sovellusta.

Valotilan ja Kynttilänvalotilan välillä vaihtaminen
Käytettävissä on 2 vaihtoehtoa valaistustilan vaihtamista varten.

Paina kosketusanturia 2 sekunnin ajan tai pidempään.
Valitse valaistustila ”Sony | Music Center” -sovelluksessa.

Aiheeseen liittyvää
LED-valon kirkkauden säätäminen (Valotila)

LED-valojen kytkeminen päälle/pois
Kynttilänvalotilan käyttäminen

Kynttilänvalotilan välkyntäasetuksen muuttaminen

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

LED-valon kirkkauden säätäminen (Valotila)

Voit säätää LED-valon kirkkauden johonkin 32 tasosta.
Käytettävissä on 3 vaihtoehtoa kirkkauden säätämistä varten. Kerralla vaihdettavien kirkkaustasojen määrä vaihtelee
vaihtoehdon mukaan.

Vihje
Kun säädät LED-valojen kirkkautta, varmista, että pyyhkäiset sormellasi vain vasempaan tai oikeaan suuntaan.
Kun kirkkaus on vähimmäis- tai enimmäistasolla, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta.

Kosketusanturi ei ehkä reagoi johdonmukaisesti sormenpään kosketusvoimakkuuden tai kuivuuden mukaan. Jos kosketusanturi
reagoi heikosti, aseta sormesi tukevasti kosketusanturille ennen toiminnon aloittamista.

”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voit muuttaa valaistustilaa tai myös poistaa kosketusanturin käytöstä.

Huomautus
Älä katso suoraan LED-valoihin.

Aseta sormenpääsi suoraan kosketusanturin päälle toimintojen suorittamista varten. Kosketusanturi ei havaitse sormenpäitäsi,
jos käytät käsineitä.

Säädä kirkkautta.

Vaihtoehto 1: Pyyhkäise sormellasi oikealle tai vasemmalle kosketusanturilla.
Pyyhkäisemällä sormellasi reunasta reunaan voit muuttaa kirkkautta 7 tason verran (enimmäismäärä).
Yhdellä pyyhkäisyllä vaihdettavien kirkkaustasojen määrä vaihtelee kosketusanturilla tehtävän pyyhkäisyn pituuden
mukaan.

A: Kirkkauden vähentäminen

B: Kirkkauden lisääminen

Vaihtoehto 2: Liu’uta sormeasi oikealle tai vasemmalle ja pidä se kosketuksessa
kosketusanturiin.
Voit säätää kirkkautta jatkuvasti. Kun kirkkaus on ihanteellisella tasolla, nosta sormesi kosketusanturilta.

Vaihtoehto 3: Käytä ”Sony | Music Center” -sovellusta.
Voit säätää kirkkaustasoa yksi kerrallaan.

1

Esimerkki merkkiäänestä (Toistoon saatetaan tarvita selaimen uusin versio.)*
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Älä käytä kosketusanturia märin käsin, niin vältät toimintahäiriön.

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

LED-valojen kytkeminen päälle/pois

Vihje
Voit kytkeä LED-valot päälle/pois tai poistaa kosketusanturin käytöstä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla.

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Kytke LED-valot päälle/pois napauttamalla kosketusanturia.1
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Kynttilänvalotilan käyttäminen

Voit asettaa LED-valot välkkymään kynttilänvalon tavoin, kun kaiutin siirtyy Kynttilänvalotilaan Valotilasta.

Kynttilänvalotilan kytkeminen pois päältä
Paina jälleen kosketusanturia ja pidä sitä painettuna 2 sekunnin ajan tai pidempään.
Kuulet merkkiäänen*, joka merkitsee, että kaiutin on siirtynyt Valotilaan Kynttilänvalotilasta.

Vihje
Jos et ole varma, onko kaiutin Kynttilänvalotilassa, muuta välkyntäasetusta.

Voit säätää LED-valojen kirkkautta, vaihtaa valaistustilan tai poistaa kosketusanturin käytöstä ”Sony | Music Center” -sovelluksen
avulla.

Aiheeseen liittyvää
Kynttilänvalotilan välkyntäasetuksen muuttaminen

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Pidä kosketusanturia painettuna yli 2 sekunnin ajan.

Kuulet merkkiäänen*, joka merkitsee, että kaiutin on siirtynyt Kynttilänvalotilaan Valotilasta.

1

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

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

Lasikaiutin
LSPX-S3

Kynttilänvalotilan välkyntäasetuksen muuttaminen

Valitse kaiuttimen Kynttilänvalotilan voimakkuus.

Vihje

Linkitetty musiikkiin -vaihtoehdon tarkoitus:
Linkitetty musiikkiin -välkyntäasetus Kynttilänvalotilalle on suunniteltu kynttilänliekin edessä laulavan solistin mukaan. Kun
Linkitetty musiikkiin -vaihtoehto on valittu, LED-valojen kirkkaus Kynttilänvalotilassa vaihtelee musiikin mukaan aivan kuten
solistin hengityksen mukaan lepattava kynttilänliekki. Mitä kovemmin solisti laulaa, sitä himmeämmiksi LED-valot muuttuvat. Kun
musiikkia ei toisteta, LED-valot kuitenkin välkkyvät.

Voit säätää LED-valojen kirkkautta, vaihtaa valaistustilan tai poistaa kosketusanturin käytöstä ”Sony | Music Center” -sovelluksen
avulla.

Aiheeseen liittyvää
Kynttilänvalotilan käyttäminen

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Pyyhkäise sormellasi oikealle kosketusanturilla.

Asetus vaihtuu järjestyksessä kullakin pyyhkäisyllä siten, että ensin on Himmeä, sitten Keskitaso, Kirkas ja sitten
Linkitetty musiikkiin.
Kuulet merkkiäänen, joka merkitsee, että välkyntäasetus on vaihdettu.
Kun pyyhkäiset sormellasi vasemmalle, asetukset vaihtuvat päinvastaisessa järjestyksessä.

1
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Puhelun vastaanottaminen

Niin kauan kuin BLUETOOTH-matkapuhelin tukee HFP (Hands-free Profile)- tai HSP (Headset Profile) -profiilia, voit
puhua handsfree-puheluita kaiuttimen sisäisen mikrofonin kautta.

Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.

Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimen mukaan. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut
käyttöohjeet.

Soittoäänet
Puhelun saapuessa toisto keskeytyy ja kaiuttimesta kuuluu soittoääni.
Soittoääni vaihtelee seuraavasti BLUETOOTH-matkapuhelimen mukaan.

Kaiuttimeen asetettu soittoääni

BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni

BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni vain BLUETOOTH-yhteyttä varten

Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja kaiuttimen pohjassa oleva
(BLUETOOTH) -merkkivalo muuttuu välkkyvästä pysyväksi.

Käytettäessä Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa
Muodosta yhteys kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. Käytä handsfree-puheluiden
aikana seuraaviin vaiheisiin ja toimintoihin kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

1

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

Paina (puhelu) -painiketta, kun puhelu saapuu.2
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Vihje

Joissakin BLUETOOTH-matkapuhelimissa puhelimen käyttö on etusijalla puhelun saapuessa. HFP- tai HSP-yhteyden
tapauksessa vaihda kaiutin puhelulaitteeksi käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Puhu kaiuttimen mikrofoniin.
Mikrofoni ( ) sijaitsee Sony-logokaiverruksen alla.
Puhelun saapuessa toisto keskeytyy ja kaiuttimesta kuuluu soittoääni.

Jos kaiuttimesta ei kuulu soittoääntä
Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin avulla. Tarkista yhteyden
tila BLUETOOTH-matkapuhelimella.

Jos useampi kuin yksi BLUETOOTH-laite on yhdistetty kaiuttimeen (usean laitteen yhteys), et voi vastaanottaa
puhelua. Peruuta usean laitteen yhteys. Katkaise BLUETOOTH-yhteys tai kytke BLUETOOTH-toiminto pois
BLUETOOTH-laitteilta, paitsi käytössä olevalta BLUETOOTH-matkapuhelimelta.

Kun puhelin soi tai puhelinkeskustelu on käynnissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+
(äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-
matkapuhelimella, (virta) -merkkivalo välkkyy kerran tai 3 kertaa.

3

Lopeta puhelu painamalla (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu, kun puhelu päättyy. Jos lopetat puhelun käyttämällä
BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu myös puhelun päätyttyä, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen
puhelua.

4
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Jos puhelun toinen osapuoli ei kuule ääntäsi tai hänellä on vaikeuksia kuulla ääntäsi, siirry enintään 1 m:n päähän kaiuttimesta,
käännä kaiuttimen sisäinen mikrofoni itseäsi kohti ja puhu kaiuttimeen.

Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus
Laite on yhteensopiva Apple iOS -laitteiden kanssa, jos niissä on iOS 10.0 tai uudempi. BLUETOOTH-yhteys ei ole saatavilla
laitteilla, joissa on iOS 9.x tai vanhempi.

Käytettäessä Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka (BLUETOOTH)
-merkkivalo syttyy sinisenä.

BLUETOOTH-matkapuhelimen mukaan toistoa ei ehkä keskeytetä puhelun saapuessa.

Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Kohinaa voi kuulua, jos kaiutin ja
BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.

Et voi kytkeä usean laitteen yhteyden toimintoa pois päältä.

Älypuhelimen mallin, käyttöjärjestelmän tai asennettujen sovellusten mukaan joitakin handsfree-puheluiden toimintoja ei ehkä voi
käyttää oikein.

Aiheeseen liittyvää

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Puhelun soittaminen

Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys)

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Puhelun soittaminen

Voit soittaa handsfree-puheluja BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free
Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.

Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimen mukaan. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut
käyttöohjeet.

Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet merkkiäänen* kaiuttimesta ja kaiuttimen pohjassa oleva
(BLUETOOTH) -merkkivalo muuttuu välkkyvästä pysyväksi.

Käytettäessä Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa
Muodosta yhteys kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. Käytä handsfree-puheluiden
aikana seuraaviin vaiheisiin ja toimintoihin kaiutinta, jolla on yhteys BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

1

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

Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta soittamiseen.

Kun soitat puhelun, toisto keskeytyy ja kaiuttimesta kuuluu valintaääni.
Kun vastaanottaja vastaa puheluun, puhu kaiuttimen mikrofoniin.
Mikrofoni ( ) sijaitsee Sony-logokaiverruksen alla.

2
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Vihje
Jos puhelun toinen osapuoli ei kuule ääntäsi tai hänellä on vaikeuksia kuulla ääntäsi, siirry enintään 1 m:n päähän kaiuttimesta,
käännä kaiuttimen sisäinen mikrofoni itseäsi kohti ja puhu kaiuttimeen.

Jos kaiuttimesta ei kuulu valintaääntä
Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin avulla. Tarkista yhteyden
tila BLUETOOTH-matkapuhelimella.

Vaihda puhelulaitteeksi kaiutin painamalla (puhelu) -painiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 3 sekunnin
ajan.

Jos useampi kuin yksi BLUETOOTH-laite on yhdistetty kaiuttimeen (usean laitteen yhteys), et voi soittaa
puhelua. Katkaise BLUETOOTH-yhteys tai kytke BLUETOOTH-toiminto pois BLUETOOTH-laitteilta, paitsi
käytössä olevalta BLUETOOTH-matkapuhelimelta.

Kun puhelin soi tai puhelinkeskustelu on käynnissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+
(äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-
matkapuhelimella, (virta) -merkkivalo välkkyy kerran tai 3 kertaa.

3

Lopeta puhelu painamalla (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu, kun puhelu päättyy. Jos lopetat puhelun käyttämällä
BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu myös puhelun päättyessä, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen
puhelua.

4
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Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus
Laite on yhteensopiva Apple iOS -laitteiden kanssa, jos niissä on iOS 10.0 tai uudempi. BLUETOOTH-yhteys ei ole saatavilla
laitteilla, joissa on iOS 9.x tai vanhempi.

Käytettäessä Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka (BLUETOOTH)
-merkkivalo syttyy sinisenä.

BLUETOOTH-matkapuhelimen mukaan toistoa ei ehkä keskeytetä puhelua soitettaessa.

Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Kohinaa voi kuulua, jos kaiutin ja
BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.

Aiheeseen liittyvää

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Puhelun vastaanottaminen

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Uniajastin-toiminnon käyttäminen

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

Kun Uniajastin on aktiivinen, Autom. Valmiustila -toiminto on poissa käytöstä.

Aiheeseen liittyvää
Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voi tehdä

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Paina kaiuttimen pohjassa olevaa (ajastin) -painiketta.

Merkkiääni* ilmaisee, että Uniajastin on asetettu. Virta sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua.

Uniajastin-toiminnon peruuttaminen
Paina (ajastin) -painiketta uudelleen.
Merkkiääni* ilmaisee, että Uniajastin on peruutettu.

1

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

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

Lasikaiutin
LSPX-S3

Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voi tehdä

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

Toiminnot, jotka voidaan tehdä kaiuttimella ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla

Yhteys juhliin -toiminnon asetusten tekeminen

Stereopari-toiminnon asettaminen, oikean (oikean puolen) ja vasemman (vasemman puolen) äänikanavan
vaihtaminen keskenään

Ääniasetusten tekeminen (Bassokorostus-toiminto)

LED-valojen kirkkauden säätäminen, valaistustilan vaihtaminen

Uniajastin-asetusten tekeminen (ajastimen ajan muuttaminen, ajastimen kytkeminen päälle/pois)

Virta-asetus-asetukset (Autom. Valmiustila -toiminto, Bluetooth-valmiustila-toiminto)

Kosketusanturin poistaminen käytöstä (Poista kosketusanturi käytöstä)

jne.

Huomautus
”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla hallittavat toiminnot vaihtelevat yhdistetystä laitteesta riippuen. Sovelluksen määrittelyt
ja suunnittelu voivat muuttua ilmoituksetta.

Laite on yhteensopiva Apple iOS -laitteiden kanssa, jos niissä on iOS 10.0 tai uudempi. BLUETOOTH-yhteys ei ole saatavilla
laitteilla, joissa on iOS 9.x tai vanhempi.

Varmista, että käytät uusinta ”Sony | Music Center” -versiota. Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen
välille BLUETOOTH-yhteyden kautta tai jos koet ongelman, esimerkiksi äänen puuttumisen, poista ”Sony | Music Center”
-asennus ja yritä muodostaa yhteys uudelleen BLUETOOTH-yhteyden kautta.
Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta Google Play- tai App Store -kaupasta.

Huomaa, että ”Sony | Music Center” ja ”Music Center for PC” ovat eri sovelluksia.

Aiheeseen liittyvää
”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen

Kaiuttimen lataaminen

LED-valojen kytkeminen päälle/pois
Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyksien kautta (koodekki)

Stereotoiston kuunteleminen 2 kaiuttimella (Stereopari-toiminto)

Toistetusta musiikista ja sen mukaisesta valaistuksesta nauttiminen useita kaiuttimia käyttämällä (Yhteys juhliin
-toiminto)
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Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen

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

Huomautus
Huomaa, että ”Sony | Music Center” ja ”Music Center for PC” ovat eri sovelluksia.

Varmista, että käytät uusinta ”Sony | Music Center” -versiota. Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen
välille BLUETOOTH-yhteyden kautta tai jos koet ongelman, esimerkiksi äänen puuttumisen, poista ”Sony | Music Center”
-asennus ja yritä muodostaa yhteys uudelleen BLUETOOTH-yhteyden kautta.
Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta Google Play- tai App Store -kaupasta.

Aiheeseen liittyvää
Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voi tehdä

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

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

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

Lasikaiutin
LSPX-S3

Tietoja merkkivaloista

Latauksen merkkivalo (oranssi)

Huomautus
Niin kauan kuin kaiutin on yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku
pystyy latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle.
Kaiuttimen käytön mukaan latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan. On suositeltavaa kytkeä kaiutin pois päältä
ennen akun latausta.

Jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, USB-verkkovirtalaitteen tyypin ja määritysten mukaan sisäisen
uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin sammua, vaikka kaiutin olisi yhdistetty pistorasiaan
USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, sammuta kaiutin ja anna akun latautua
täysin, ennen kuin käytät kaiutinta.

Jos ympäristön lämpötila on erittäin matala tai korkea, sisäisen akun lataus keskeytyy turvallisuussyistä. Lataus voi keskeytyä
myös, jos se kestää pitkään. Jos näin tapahtuu, nosta tai alenna lämpötilaa, kunnes käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C, irrota ja
yhdistä USB-kaapeli ja anna sitten akun latautua uudestaan.

(virta) -merkkivalo

Sammuu Kaiuttimen lataus on valmis.

Syttyy Kaiuttimen lataus on käynnissä.

Välkkyy hitaasti

Kun sisäisessä uudelleenladattavassa akussa on virtaa 20 % tai vähemmän, kuulet kaiuttimesta
merkkiäänen*, joka merkitsee, että virta on loppumassa. Lataa kaiutin.

Välkkyy
epäsäännöllisesti

Kun sisäisessä uudelleenladattavassa akussa on virtaa alle 1 %, kuulet kaiuttimesta
merkkiäänen*, joka merkitsee, että akussa ei ole virtaa. Lataa kaiutin.

Välkkyy 3 kertaa
ja sammuu

Jos valkoinen (virta) -merkkivalo ja latauksen merkkivalo välkkyvät samanaikaisesti 3
kertaa, kun asetat sormenpääsi kosketusanturille, kosketusanturi on poistettu käytöstä.
Poista ”Sony | Music Center” -sovelluksessa valinta ”Poista kosketusanturi käytöstä”
-valintaruudusta.

Jos latauksen merkkivalo välkkyy 3 kertaa, kun kytket kaiuttimen päälle, minkä jälkeen kaiutin
sammuu, sisäisessä uudelleenladattavassa akussa ei ole virtaa. Lataa kaiutin.

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

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

Sammuu Kaiutin sammuu.

Syttyy
(valkoinen)

Kaiutin on kytketty päälle.

Syttyy
(oranssi)

BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on aktivoitu. (Edellyttäen, että kaiutin on yhdistetty pistorasiaan
USB-verkkovirtasovittimen (saatavana kaupoista) avulla.)
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(BLUETOOTH) -merkkivalo (sininen)

Välkkyy
(valkoinen
tai oranssi)

Joka kerran, kun painat -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita, merkkivalo välkkyy kerran.

Kun käytät -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle (0) tai
korkeimmalle (50 tasolle musiikin toistoa varten / 15 puheluiden soittamista varten) tasolle,
merkkivalo välkkyy 3 kertaa.

Kun + (äänenvoimakkuus) -painiketta ja - (äänenvoimakkuus) -painiketta painetaan ja pidetään
painettuina samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan ja Autom. Valmiustila -toiminto on kytketty päälle,

(virta) -merkkivalo sammuu ja välkkyy sitten kahdesti oranssina.

Kun + (äänenvoimakkuus) -painiketta ja - (äänenvoimakkuus) -painiketta painetaan ja pidetään
painettuina samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan ja Autom. Valmiustila -toiminto on kytketty pois, 

(virta) -merkkivalo sammuu ja välkkyy sitten 3 kertaa oranssina.

Ohjelmistopäivityksen edistymisen mukaan  (virta) -merkkivalon valkoinen välkkymiskuvio
muuttuu (välkkyy 5 kertaa, välkkyy 4 kertaa, välkkyy 1 kerran, sammuu*).

Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen,  (virta)
-merkkivalo välkkyy 3 kertaa valkoisena.

Kun ”Sony | Music Center” peruuttaa ohjelmistopäivityksen,  (virta) -merkkivalo välkkyy 4 kertaa
valkoisena.

Kun ohjelmistopäivitys epäonnistuu,  (virta) -merkkivalo välkkyy 4 kertaa oranssina.

Välkkyy
kahdesti
kerrallaan
(oranssi)

Kaiutin on havainnut poikkeaman sisäisen akun latauksen aikana. Keskeytä akun lataaminen, odota
hetki ja lataa kaiutin sitten uudestaan. Saat lisätietoja kohdasta ”Huomautuksia lataamisesta”.

Välkkyy 3
kertaa
(valkoinen)

Jos (virta) -merkkivalo ja oranssi latauksen merkkivalo välkkyvät samanaikaisesti 3 kertaa, kun
asetat sormenpääsi kosketusanturille, kosketusanturi on poistettu käytöstä.
Poista ”Sony | Music Center” -sovelluksessa valinta ”Poista kosketusanturi käytöstä” -valintaruudusta.

Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkkymiskuvioita.*

Syttyy Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

Välkkyy kahdesti
kerrallaan

Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

Välkkyy hitaasti Kaiutin odottaa BLUETOOTH-yhteyden muodostumista.
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ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo (valkoinen)

Aiheeseen liittyvää
Osat ja painikkeet

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation

Välkkyy 3 kertaa
Kun ohjelmistopäivitys on valmis, sekä BLUETOOTH-merkkivalo että valkoinen  (virta)
-merkkivalo välkkyvät.

Välkkyy
Kaiutin odottaa yhteyden muodostumista Stereopari-toimintoon.
ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo välkkyy, kun yhteys Stereopari-toimintoon epäonnistuu.

Syttyy Stereopari-toimintoa käytetään kaiuttimella.
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen

Kun ohjelmistosta julkaistaan uusi versio, voit päivittää kaiuttimen esiasennetun ohjelmiston seuraavilla tavoilla.
Kun päivität ohjelmiston, saat käyttöösi uusia ominaisuuksia, joiden avulla käyttö on mukavampaa ja vakaampaa.

Yhdistä kaiutin pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla.

Ohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä sisäistä akkua käytettäessä.

1

Kytke kaiutin päälle.

(virta) -merkkivalo syttyy valkoisena.

2

Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella jne.

Music Center

3

Napauta [LSPX-S3].

Kun uusi versio ohjelmistosta julkaistaan, ”Sony | Music Center” -näytöllä näkyy päivitysilmoitus.

4

Päivitä toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

Kun ohjelmistopäivitys etenee, valkoisen (virta) -merkkivalon toiminta muuttuu (5 välkähdyksestä 4
välkähdykseen ja sitten yhteen välkähdykseen, minkä jälkeen valo sammuu).
Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkähdyksiä.
Kun kaiutin kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, kaiuttimen pohjassa olevat 
(virta)- ja (BLUETOOTH) -merkkivalot välkkyvät 3 kertaa, mikä merkitsee, että päivitys on valmis.

5

Vahvista kaiuttimen ohjelmiston versio.

Napauta ”Sony | Music Center” -sovelluksessa [LSPX-S3] – [Settings] – [System].
”XXXX”, joka näkyy kohdassa ”LSPX-S3”, merkitsee ohjelmistoversiota.

6
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Huomautus

Jos päivitys epäonnistuu, lataa sisäistä uudelleenladattavaa akkua, kunnes sen varaus on vähintään 40 %.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen lataaminen

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
LSPX-S3

Varotoimet

Turvallisuus

Lue kaiuttimen mukana toimitettu viiteopas.

Kaiuttimen pohjassa on tärkeitä tietoja, kuten mallin nimi.

Sijoittaminen

Kun kannat kaiutinta, tartu orgaanisen lasisylinterin sijasta jalustaosaan, jotta voit estää kaiuttimen luiskahtamisen.

Älä työnnä vieraita esineitä laitteen aukkoon.

Älä roiskuta vettä tämän tuotteen ja sen mukana toimitettujen lisävarusteiden päälle. Ne eivät ole vesitiiviitä.

Voit eliminoida toimintahäiriöiden sekä orgaaniseen lasisylinteriin syntyvien halkeamien ja murtumien vaaran, kun et
aseta tai jätä tätä kaiutinta seuraaviin paikkoihin.

korkeille lämpötiloille altistuviin paikkoihin, kuten suoraan auringonvaloon, valaistuslaitteiden alle,
lämmönlähteiden lähelle tai saunaan

ajoneuvoon, jonka ikkunat ovat kiinni (erityisesti kesällä)

paikkoihin, joissa kondensaation muodostuminen on todennäköistä (ikkunoiden lähellä erityisesti talvella)

liian pölyisiin paikkoihin

liialliselle tärinälle altistuviin paikkoihin

paikkoihin, joissa säilytetään kosmetiikkaa, kuten aurinko- ja käsirasvoja sekä lääkkeitä

Aseta tämä kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Kaltevalle pinnalle asetettu kaiutin voi kaatua tai pudota
aiheuttamansa tärinän vuoksi, mikä saattaa johtaa vammoihin, toimintahäiriöihin tai toimintakyvyn heikkenemiseen.

Riippuen olosuhteista paikassa, johon tämä kaiutin asetetaan, kaiutin saattaa kaatua tai pudota pinnalta. Älä jätä
arvoesineitä kaiuttimen lähelle.

Tämä kaiutin ei ole magneettisuojattu. Pidä magneettisuudelle herkät esineet (tallennetut nauhat, rannekellot,
pankki- ja luottokortit, joissa on magneettinauha jne.) poissa kaiuttimen lähettyviltä. Pidä tämä mielessäsi myös
kaiutinta kantaessasi.

Ole varovainen, kun asetat kaiuttimen erikoiskäsitellylle (vahattu, öljytty, kiillotettu jne.) pinnalle, sillä seurauksena voi
olla tahroja tai värjäytymiä.

Orgaaninen lasi

Kaiutin sisältää orgaanista lasia.
Orgaanisen lasin väärinkäyttö voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen tai henkilövahingon tai johtaa joskus sokeuteen. Sillä voi
myös olla haitallisia vaikutuksia äänenlaatuun, valaistukseen jne. Muista noudattaa seuraavia ohjeita onnettomuuksien
välttämiseksi.
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Älä altista kaiutinta voimakkaille iskuille esimerkiksi pudottamalla sitä korkealta, lyömällä sitä jotakin vasten tai
astumalla sen päälle. Jos lyöt kaiuttimen kovaa esinettä vasten, vaikka ilman suurta voimaa, orgaaninen lasi saattaa
rikkoutua, haljeta, lohjeta tai vääntyä, josta seuraa vika tai suorituskyvyn heikentyminen.

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

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

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

Orgaanisen lasisylinterin käsittely

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

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

Jos orgaaninen lasi on poikkeuksellisen likainen, pyyhi se mukana toimitetulla puhdistusliinalla, joka on kastettu
kylmään veteen.

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

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

Orgaanisen lasisylinterin valaistus

Älä katso suoraan valoihin.

Tietoa kosketusanturista

Aseta sormenpääsi suoraan kosketusanturin päälle toimintojen suorittamista varten.

Älä käytä kosketusanturia märin käsin, niin vältät toimintahäiriön.

Muuta

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

Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.

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

Jos sinulla on tähän kaiuttimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita Käyttöopas ei sisällä, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Käyttöopas

Lasikaiutin
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Huomautuksia lataamisesta

Sisäisen litiumioniakun käyttöaika

Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.

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

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

Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, se voi johtua siitä, että sisäinen
uudelleenladattava akku on vanhentunut.

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

Vaara

Kun kaiutin havaitsee poikkeavuuden, kuten jonkin seuraavista, sisäisen akun latauksen aikana,  (virta) -merkkivalo
alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan oranssina.

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

Sisäisessä akussa on ongelma.

Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

Kun sisäisessä akussa on havaittu poikkeama, lopeta lataaminen välittömästi, odota hetki ja lataa sitten sisäistä akkua
uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus
Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.

Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C. Huomaa, että huoneen lämpötilaksi voi tulla 5 °C tai alhaisempi
vuodenajan mukaan, esimerkiksi erityisesti talvella.

Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille
iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
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Niin kauan kuin kaiutin on yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku
pystyy latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle. Kaiuttimen käytön mukaan lataus voi kuitenkin kestää kauan. On
suositeltavaa kytkeä kaiutin pois päältä ennen akun latausta.

Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun yhdistämällä kaiuttimen tietokoneeseen, jossa on myös USB-latausportti. Kaikkia
tietokoneita ei kuitenkaan ole testattu ja todettu yhteensopiviksi tämän menettelyn kanssa, ja menettely ei sovellu itse kootuille
tietokoneille.

Älä liitä kaiutinta tietokoneeseen pitkäksi ajaksi, kun tietokonetta ei ole liitetty verkkovirtaan. Muutoin tietokoneen akku saattaa
tyhjentyä.

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

Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.

Lataus USB-keskittimestä taataan vain, kun käytät omaa virtalähdettä käyttävää USB-keskitintä, jossa on valtuutetun tahon logo.

Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen, jota ei ole yhdistetty pistorasiaan, kaiutin kuluttaa tietokoneen akun virtaa. Älä pidä
kaiutinta yhdistettynä tietokoneeseen pitkään, jotta tietokoneen akku ei tyhjene.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen lataaminen

5-029-391-11(3) Copyright 2021 Sony Corporation
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Langaton BLUETOOTH-tekniikka

Langattoman BLUETOOTH-tekniikan toimintaetäisyys on noin 30 m.

BLUETOOTH-standardin tuettu versio ja tuetut profiilit

Profiili on joukko toimintoja, jotka on standardoitu BLUETOOTH-laitteiden jokaista ominaisuutta varten. Kaiutin tukee
BLUETOOTH-standardin seuraavaa versiota ja seuraavia profiileja.
Tuettu BLUETOOTH-versio: BLUETOOTH-standardi, versio 5,0
Tuetut BLUETOOTH-profiilit:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Mahdollistaa korkealaatuisen musiikkisisällön lähettämisen ja
vastaanottamisen.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen ja toiminnot musiikin
toistamista ja tauottamista varten sekä siirtymisen seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun.
HSP (Headset Profile)*: Mahdollistaa puheluiden soittamisen ja matkapuhelimen toiminnot.
HFP (Hands-free Profile)*: Mahdollistaa handsfree-puheluiden soittamisen ja matkapuhelimen toiminnot.

Tiedonsiirron enimmäiskantama

Käytä langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa kaiuttimen ja laitteen välillä, kun ne ovat enintään 30 m:n päässä toisistaan.
Suurin toimintaetäisyys voi olla lyhyempi seuraavissa olosuhteissa.

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välissä on este, kuten ihminen, metallia tai seinä.
Kaiuttimen lähellä on käytössä langaton LAN-laite.
Kaiuttimen lähellä on käytössä mikroaaltouuni.
Kaiuttimen lähellä on käytössä sähkömagneettista säteilyä tuottava laite.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN (IEEE802.11b/g) -verkko käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz),
mahdollisesti esiintyvät mikroaaltohäiriöt voivat aiheuttaa tiedonsiirtonopeuden hidastumista, kohinaa tai virheellisen
yhteyden, jos kaiutinta käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä.

Muille laitteille aiheutuvat häiriöt

BLUETOOTH-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
Sammuta kaiutin ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi.

Paikat, joissa on tulenarkaa kaasua, esim. sairaalat, junat, lentokoneet, huoltoasemat
Automaattiovien tai palohälyttimien lähellä

Huomautus
Jotta BLUETOOTH-toimintoa voidaan käyttää, yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa.
Huomaa myös, että vaikka profiili olisikin sama, laitteiden toiminta voi vaihdella niiden määritysten mukaan.

Langattoman BLUETOOTH-tekniikan luonteen mukaisesti kaiuttimessa toistettu ääni kuuluu hieman myöhemmin kuin
BLUETOOTH-laitteessa toistettu ääni puhelimessa puhuttaessa tai musiikkia kuunneltaessa.

Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardia noudattavia suojausominaisuuksia suojatun yhteyden tarjoamiseksi langatonta
BLUETOOTH-tekniikkaa käytettäessä, mutta suojaus ei välttämättä ole riittävä asetuksen mukaan. Ole varovainen käyttäessäsi

Jos matkapuhelin, jossa on BLUETOOTH-toiminto, tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, käytä HFP (Hands-free Profile) -profiilia.*
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langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa tiedonsiirtoon.

Emme vastaa BLUETOOTH-tiedonsiirron aikana tapahtuneista tietovuodoista.

BLUETOOTH-toiminnon sisältävän laitteen täytyy noudattaa BLUETOOTH-standardia, jonka on määrittänyt Bluetooth SIG, Inc.,
ja sen on oltava todennettu. Vaikka yhdistetty laite olisi edellä mainitun BLUETOOTH-standardin mukainen, jotkin laitteet eivät
ehkä muodosta yhteyttä tai toimi oikein laitteen ominaisuuksien ja teknisten ominaisuuksien mukaan.

Kohinaa tai äänen keskeytymistä voi esiintyä kaiuttimeen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen, tiedonsiirtoympäristön tai
käyttöympäristön mukaan.

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

Aseta kaiutin kauas televisiosta, radiosta tai virittimestä, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
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Lisenssi-ilmoitus

Lisenssiä koskevia huomautuksia

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää ohjelmiston tekijänoikeuksien haltijan kanssa solmitun
lisenssisopimuksen mukaisesti. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston
tekijänoikeuksien haltijan vaatimuksen mukaisesti.
Lue lisenssin sisältö siirtymällä seuraavaan URL-osoitteeseen.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/

Ilmoitus ohjelmistosta, jota koskee GNU GPL/LGPL

Tämän tuotteen ohjelmisto sisältää tekijänoikeudella suojatun ohjelmiston, joka on lisensoitu GPLv2:n ja muiden
lisenssien nojalla, ja nämä lisenssit saattavat vaatia lähdekoodin käyttöoikeuden. Voit löytää kopion GPLv2:n (ja muiden
lisenssien) vaatimasta asianomaisesta lähdekoodista osoitteessa http://www.sony.net/Products/Linux/.
Voit saada meiltä GPLv2:n vaatiman lähdekoodin fyysisellä tietovälineellä kolmen vuoden kuluessa tämän tuotteen
viimeisestä toimituksestamme täyttämällä osoitteessa http://www.sony.net/Products/Linux/ olevan lomakkeen.
Tämä tarjous on voimassa kaikille tämän tiedon vastaanottaneille henkilöille.
Huomaathan, että Sony ei voi vastata tai reagoida tiedusteluihin, jotka koskevat lähdekoodin sisältöä.

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita voidaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa ilman etukäteen annettavaa
ilmoitusta. Sonylla ei ole minkäänlaista vastuuta tällaisissa tilanteissa.
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Tavaramerkit

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

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

LDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

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

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

USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröimiä tavaramerkkejä.

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

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance® rekisteröity tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.
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Miten voin ratkaista ongelman?

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

Tämä Käyttöopas sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä.
Lataa kaiutin. 
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun.
Kytke kaiutin uudestaan päälle.
Alusta kaiutin. 
Tämä toiminto palauttaa asetukset, esimerkiksi äänenvoimakkuuden, oletusasetuksiksi ja poistaa kaikki
parinmuodostustiedot.
Etsi tietoja ongelmasta asiakastuen verkkosivustolta.
Saat tietoa kaiuttimesta seuraavilta tukisivuilta:

Asiakkaille Amerikoissa: 
https://www.sony.com/am/support
Asiakkaille Euroopassa: 
https://www.sony.eu/support
Asiakkaille Kiinassa: 
https://service.sony.com.cn
Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla: 
https://www.sony-asia.com/support

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

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen kytkeminen uudestaan päälle
Kaiuttimen alustaminen
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Kaiutinta ei voi ladata

Kun USB-verkkovirtalaite (saatavana kaupoista) on käytössä, varmista, että USB-kaapeli on yhdistetty tukevasti
kaiuttimeen ja USB-verkkovirtalaitteeseen. Varmista sitten, että USB-verkkovirtalaite on yhdistetty tukevasti
pistorasiaan.

Kun käytät USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), varmista, että sen lähtöjännite on vähintään 1,5 A. Voit
käyttää myös USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on vähintään 500 mA tai enintään 1,5 A, mutta lataus
saattaa kestää hyvin pitkään. Kun käytät tällaista USB-verkkovirtalaitetta, on suositeltavaa kytkeä kaiutin pois päältä
ennen akun latausta. Jos USB-verkkovirtalaitteen lähtöjännite on alle 500 mA, akun latausta ei taata. Latausaika
saattaa vaihdella myös ympäristön lämpötilan tai kaiuttimen käytön mukaan.

Kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on 1,5 A. Muiden laitteiden käyttöä akun lataukseen ei
taata. Latausaika saattaa vaihdella myös ympäristön lämpötilan tai kaiuttimen käytön mukaan.

Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C. Huomaa, että huoneen lämpötilaksi voi tulla 5 °C tai
alhaisempi vuodenajan mukaan, esimerkiksi erityisesti talvella.

Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun yhdistämällä kaiuttimeen yhdistetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on
myös USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei kuitenkaan ole testattu ja todettu yhteensopiviksi tämän menettelyn
kanssa, ja menettely ei sovellu itse kootuille tietokoneille.

Jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, USB-verkkovirtalaitteen tyypin ja määritysten mukaan sisäisen
uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin sammua, vaikka kaiutin olisi yhdistetty
pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, sammuta
kaiutin ja anna akun latautua täysin, ennen kuin käytät kaiutinta.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen lataaminen

Tietoja merkkivaloista

Huomautuksia lataamisesta
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Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti

Sisäinen uudelleenladattava akku voi olla tyhjä tai lähes tyhjä. Yhdistä kaiutin pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen
(saatavana kaupoista) avulla.

Jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, USB-verkkovirtalaitteen tyypin ja määritysten mukaan sisäisen
uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin sammua, vaikka kaiutin olisi yhdistetty
pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, sammuta
kaiutin ja anna akun latautua täysin, ennen kuin käytät kaiutinta.

Autom. Valmiustila -toiminto on saattanut aktivoitua. Noin 15 minuutin kuluttua tietyissä olosuhteissa, kuten kun
äänitulon äänenvoimakkuus on alhainen, virta sammuu automaattisesti. Nosta yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta
käyttöä varten tai kytke Autom. Valmiustila -toiminto pois.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen lataaminen

Autom. Valmiustila (virransäästö) -toiminto
Huomautuksia lataamisesta
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Vääristynyt ääni / ei ääntä / alhainen äänitaso / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei
ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana

Varmista, että yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus ei ole erittäin korkea.

Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, kytke se pois päältä.

Varmista, että sekä kaiutin että yhdistetty laite on kytketty päälle.

Nosta kaiuttimen ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.

Varmista, että toisto on päällä yhdistetyllä laitteella.

Jos olet yhdistämässä tietokoneen kaiuttimeen, varmista, että tietokoneen äänilähdön asetus on asetettu
BLUETOOTH-laitteelle.

Varmista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.

Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen.

Pidä kaiutin kaukana mikroaaltouunista, Wi-Fi®-verkosta jne.

Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs kaiutinta. Jos kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on esteitä, siirrä ne pois.

Jos latauksen merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti, sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.

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

Aseta kaiutin kauas televisiosta, radiosta tai virittimestä, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.

Jos toinen BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, yhdistetään BLUETOOTH-
laitteeseen, jota käytetään Stereopari-toimintoa, Yhteys juhliin -toimintoa tai puhelutoimintoa varten, kun toiminto on
käytössä kaiuttimessa, katkaise yhteys toiseen BLUETOOTH-laitteeseen.

Langattoman toiston laatu voi muuttua joissakin BLUETOOTH-laitteissa. Jos laitteesi on yhteensopiva tämän
toiminnon kanssa, valitse ”Vakaa yhteys etusijalla (SBC)” äänenlaadun sijasta. Katso tarkempia tietoja laitteen
mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Valitse ”Vakaa yhteys etusijalla (SBC)” kaiuttimen langattoman toiston laaduksi.

Asenna ”Sony | Music Center” -sovelluksen uusin versio yhdistetylle laitteelle. Jos et voi käyttää ”Sony | Music
Center” -sovelluksen uusinta versiota tai et voi yhdistää kaiutinta ja BLUETOOTH-laitetta BLUETOOTH-yhteyden
avulla, poista ”Sony | Music Center” -sovelluksen asennus ja asenna se uudestaan.

Kun vastaanotat tai soitat puhelun, varmista, että BLUETOOTH-laitteen lähtö on asetettu kaiutinta varten.

Aiheeseen liittyvää

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

78



Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyksien kautta (koodekki)

Tietoja merkkivaloista
Kaiuttimen lataaminen

Puhelun vastaanottaminen

Puhelun soittaminen
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Ääni pienenee käytön aikana

Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen ja latauksen merkkivalo välkkyy hitaasti silloin, kun kaiutin saa virtaa
ainoastaan sisäisestä akusta.

Kun sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen, koska kaiutinta on käytetty pitkään korkealla
äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin oli yhdistetty pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista)
avulla tai tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti.

Kun kaiuttimen ympäristön lämpötila on korkea.

Jos ääni pienenee käytön aikana, noudata seuraavaa menettelyä.

Aiheeseen liittyvää
Huomautuksia lataamisesta
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Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

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

Pidä kaiutin kaukana mikroaaltouuneista.

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

Tämä saattaa johtua signaalihäiriöistä. Kokeile, auttaako kaiuttimen siirtäminen johonkin toiseen paikkaan.

Laite on yhteensopiva Apple iOS -laitteiden kanssa, jos niissä on iOS 10.0 tai uudempi. BLUETOOTH-yhteys ei ole
saatavilla laitteilla, joissa on iOS 9.x tai vanhempi.

Jotta voit käyttää Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, muodosta pari siihen kaiuttimeen, jonka pohjassa
oleva (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä.

Jos (BLUETOOTH) -merkkivalo ei välky kahdesti kerrallaan sinisenä, paina kaiuttimen pohjassa olevaa
(BLUETOOTH) -painiketta. Kuulet merkkiäänen* ja (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan
(parinmuodostustila).

Kun kaiutin on alustettu, iPhone / iPod touch ei ehkä voi muodostaa yhteyttä kaiuttimeen. Pyyhi tällöin
parinmuodostustiedot iPhonelta / iPod touchilta ja tee parinmuodostus uudelleen.

Tarkista, että BLUETOOTH-laite on kytketty päälle ja BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu laitteella.

Jos kaiutin ei näy BLUETOOTH-laitteella, kytke pois BLUETOOTH-toiminto ja kytke BLUETOOTH-toiminto sitten
uudelleen päälle. Tästä voi olla apua.

Aiheeseen liittyvää

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

Tietoja merkkivaloista

Kaiuttimen alustaminen
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BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen välille ei voi muodostaa yhteyttä Stereopari-
toimintoa varten

Kun olet yhdistänyt 2 LSPX-S3-kaiutinta, tee parinmuodostusmenettely BLUETOOTH-laitteelle ja kaiuttimelle, jonka
pohjassa oleva (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä.

Aiheeseen liittyvää
Stereotoiston kuunteleminen 2 kaiuttimella (Stereopari-toiminto)
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Kaiuttimeen ei voi muodostaa yhteyttä Yhteys juhliin -toimintoa varten

Tarkasta, onko laite yhteensopiva Yhteys juhliin -toiminnon kanssa. Wireless Party Chain -toiminnon kanssa
yhteensopivia laitteita ei voi yhdistää.

Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoon voidaan muodostaa
yhteys.
(Saat lisätietoja päivitysmenettelystä lukemalla kohdan ”Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen”.)

Päivitä ”Sony | Music Center” uusimpaan versioon, ennen kuin teet Yhteys juhliin -toiminnon asetukset.

Varmista, että kaikki toimintoon yhdistettävät kaiuttimet sijaitsevat 1 m:n etäisyydellä.

Kun olet yhdistänyt useita kaiuttimia, tee parinmuodostusmenettely kaiuttimen, jossa on sininen välkkyvä 
(BLUETOOTH) -merkkivalo, ja BLUETOOTH-laitteen välillä.

Aiheeseen liittyvää
Toistetusta musiikista ja sen mukaisesta valaistuksesta nauttiminen useita kaiuttimia käyttämällä (Yhteys juhliin
-toiminto)

Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen
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Kaiuttimen kytkeminen uudestaan päälle

Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa paina (virta) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 8 sekunnin ajan, jotta voit
käynnistää kaiuttimen uudestaan.

Et voi käyttää kaiutinta kytkettyäsi sen päälle.

Et voi käyttää kaiutinta yritettyäsi selvittää parinmuodostusongelmia.

Kaiutin sammuu uudelleenkäynnistysprosessin aikana ja kytkeytyy uudestaan päälle, kun prosessi on valmis.

Huomautus
Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen ei poista sen parinmuodostustietoja.

Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen voi muuttaa sen äänenvoimakkuutta, toimintaa tai ääniasetuksia.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen alustaminen
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Kaiuttimen alustaminen

Jos kaiutin ei toimi kunnolla uudelleenkäynnistyksen jälkeen, alusta kaiutin oletusasetuksiin.
Kun kaiutin on kytketty päälle, paina - (äänenvoimakkuus) -painiketta sekä kaiuttimen pohjassa olevaa (BLUETOOTH)
-painiketta ja pidä niitä painettuina, kunnes kaiutin sammuu (5 sekuntia tai kauemmin).

Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne. palautetaan oletusasetuksiin ja kaikki parinmuodostustiedot
poistetaan.

Huomautus

Kaiutinta ei voi alustaa, kun se on kytketty pois päältä.

Aiheeseen liittyvää

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

Kaiuttimen kytkeminen uudestaan päälle
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