
Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Följande förklarar hur denna högtalaren används. Välj ett ämne i navigeringsrutan.

Komma igång

Delar och kontroller

Strömkälla/laddning

Ladda högtalaren

Slå på strömmen

Stänga av strömmen

Använda standbyfunktionen för BLUETOOTH

Automatisk avstängningsfunktion (Auto Standby)

Belysningsfunktion

Tända/släcka högtalarens belysning (belysningsfunktion)

Göra anslutningar

BLUETOOTH

Ihopparning och anslutning med BLUETOOTH®-enheter
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Ansluta till en NFC-kompatibel enhet med one-touch (NFC)

Ansluta till en dator via BLUETOOTH-anslutning (Windows)

Ansluta till en dator via BLUETOOTH-anslutning (Mac)

Lyssna på musik

BLUETOOTH-enhet

Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Välja uppspelningskvalitet för ljudströmning via BLUETOOTH (kodec)

Avsluta BLUETOOTH-anslutning (efter användning)

Växla BLUETOOTH-enheterna som är anslutna samtidigt (multienhetsanslutning)

Funktion för tillägg av högtalare

Lyssna på musik trådlöst med två högtalare (funktion för tillägg av högtalare)

Växla mellan dubbelt läge och stereoläge (funktion för tillägg av högtalare)

Avsluta funktionen för tillägg av högtalare

Trådlös Party Chain-funktion

Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktion för trådlös Party Chain)

Avsluta trådlös Party Chain-funktion

Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc.

Njuta av att växla ljudeffekterna

Använda Party Booster-funktionen

Telefonsamtal

Ta emot ett samtal

Ringa ett samtal

Använda ”Sony | Music Center”

Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

Installera ”Sony | Music Center”

Använda rösthjälpsfunktionen

Använda rösthjälpsfunktionen (Google-appen)

Använda rösthjälpsfunktionen (Siri)

Information
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Om indikatorerna

Uppdatera förinstallerad programvara

Anmärkningar om användning

Försiktighetsåtgärder

Att observera gällande laddning

Anmärkningar gällande vattenbeständig och dammtät funktion

Ta hand om högtalaren

Om trådlös BLUETOOTH-teknik

Varumärken

Felsökning

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Strömförsörjning

Kan inte ladda högtalaren

Det gick inte att starta högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av

Ljud

Inget ljud/ljud från endast en högtalare/låg ljudnivå/förvrängt ljud/brum eller brus i högtalarens utmatning/ingen röst eller låg
röstvolym från den som ringer

Ljudet blir lågt under användning

BLUETOOTH

Kunde inte koppla samman högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

Kunde inte koppla samman högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via One touch-anslutning (NFC)

Det gick inte att ansluta en BLUETOOTH-enhet till högtalaren med funktion för tillägg av högtalare

Kunde inte ansluta till högtalaren med funktionen för trådlös Party Chain

Återställning

Använda RESET-knappen

Initiera högtalaren
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Delar och kontroller

 -knapp (ström) med indikator/  PAIRING-knapp1.
–/+-knappar (volym)2.

 -indikator (BLUETOOTH)3.
 -knapp (uppspelning)/ -knapp (samtal)4.

N-märke5.
Belysning6.
Mikrofon7.
Lock8.
BATT-knapp (batteri)/  LIGHT-knapp  
När denna knapp hålls intryckt i cirka 3 sekunder slås högtalarens inbyggda belysning på/av.

9.

WPC-knapp med indikator (trådlös Party Chain)10.
ADD-knapp med indikator (tillägg av högtalare)11.
RESET-knapp12.
CHARGE-indikator13.
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Relaterade avsnitt
Om indikatorerna

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

DC IN 5V-uttag*14.
AUDIO IN-uttag15.
Anslut en USB-nätadapter till detta uttag för att ladda högtalaren.*
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Ladda högtalaren

Du kan använda högtalaren genom att ansluta den till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) eller
använda det inbyggda batteriet.
Se till att ladda det inbyggda batteriet i minst 1 timme innan du slår på strömmen när högtalaren används för första
gången.
Du kan driva högtalaren via det inbyggda batteriet genom att ladda högtalaren före användning.

Kontrollera laddningen
Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du ansluter högtalaren till ett vägguttag lyser CHARGE-indikatorn orange och
slocknar sedan efter ungefär 1 minut.

Kontrollera det laddningsbara inbyggda batteriets kapacitet
När högtalaren är påslagen och du trycker på BATT-knappen (batteri)/  LIGHT-knappen inuti locket på högtalarens
baksida, matas röstvägledningen ut från högtalaren beroende på det inbyggda batteriets återstående kapacitet, enligt

Anslut högtalaren till ett vägguttag för att ladda den.

Anslut en mikro-USB-kabel (medföljer) till högtalarens DC IN 5V-uttag och anslut sedan den andra änden till en
USB-nätadapter (tillgänglig i handeln). Anslut därefter USB-nätadaptern till ett vägguttag.
Högtalaren har stöd för en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) med en utspänning på 500 mA eller mer.
Användning av en USB-nätadapter med en utspänning på 1,5 A eller mer och en medföljande mikro-USB-kabel
eller mikro-USB-kabel som efterföljer USB-standarden rekommenderas däremot. Laddning via den andra enheten
garanteras inte.

CHARGE-indikatorn lyser orange under laddning.
Beräknad laddningstid varierar beroende på strömutmatningen från ansluten USB-nätadapter (tillgänglig i handeln).
Beroende på USB-nätadapterns och mikro-USB-kabelns typ och specifikation kan det däremot hända att
laddningen tar längre tid än den som anges nedan. Tiden som visas nedan kan variera beroende på temperaturen i
omgivningen eller användningsförhållandena.
Följande tid anges som referenstid.

Vid anslutning till en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) som har kapacitet att mata ut vid 1,5 A: 
Laddningen är slutförd inom cirka 4 timmar* och CHARGE-indikatorn slocknar.
Vid anslutning till en USB-nätadapter (finns i handeln som iPhone-tillbehör) som har kapacitet att mata ut vid
500 mA, gäller inte garantin så det tar längre än 10 timmar* och kan ta väldigt lång tid att ladda. 

1

Tiden som krävs för att ladda ett tomt inbyggt batteri till full kapacitet när högtalaren stängs av.*
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listan nedan.
70 % eller mer: ”Battery fully charged” (Batteriet fulladdat)
50 % eller mer: ”Battery about 70%” (Batteriet cirka 70 %)
20 % eller mer: ”Battery about 50%” (Batteriet cirka 50 %)
10 % eller mer: ”Battery about 20%” (Batteriet cirka 20 %)
Mindre än 10 %: ”Please charge” (Ladda)

Livslängd för litiumjonbatteri (med uppspelning via en BLUETOOTH-anslutning)
Cirka 12 timmar  
Högtalarens volymnivå är inställd på 25. 
Belysningsfunktionen är avstängd.  
Ljudläget är inställt på STANDARD.
Cirka 10 timmar  
Högtalarens volymnivå är inställd på 25.  
Belysningsfunktionen är påslagen. (fabriksstandardinställningar)  
Ljudläget är inställt på EXTRA BASS. (fabriksstandardinställningar)
Cirka 3 timmar  
Högtalarens volym är inställd på max. (50).  
Belysningsfunktionen är påslagen.  
Ljudläget är inställt på EXTRA BASS.  
Om det inbyggda litiumjonbatteriet börjar bli svagt, reduceras den maximala volymen till ungefär hälften för att
skydda kretsarna.  
Detta är en specifikation.  
Användningstiden som nämns gäller också när musik spelas upp på ungefär halva volymen.

Det inbyggda batteriets livslängd är uppmätt med angiven musikkälla.
Faktisk prestationstid kan variera från den angivna tiden beroende på volymen, låtar spelade, omgivande temperatur,
och användningsförhållanden.

När det inbyggda batteriets kapacitet nästan är slut
När röstvägledningen säger ”Please charge” (Ladda) och CHARGE-indikatorn och -indikatorn (ström) blinkar
långsamt håller det inbyggda batteriets kapacitet på att ta slut och måste laddas.

Tips
Du kan också ladda högtalaren genom att ansluta den till en påslagen dator via mikro-USB-kabeln. Funktionen kan inte
garanteras med alla datorer. Hembyggda datorers funktion täcks dessutom inte av garantin.

Det går att ladda en högtalare som används om den är ansluten till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln)
eller ansluten till en påslagen dator. Det kan i detta fall ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet än när högtalaren är
avstängd, beroende på användningsförhållandena. Du bör därför stänga av högtalaren vid laddning.

OBS!
Om du spelar hög volym på högtalaren kan det hända att det inbyggda batteriet tar slut även om högtalaren är ansluten till ett
vägguttag. Sänk volymen på högtalaren om du vill använda den under laddningen. Stäng annars av högtalaren och ladda det
inbyggda batteriet tillräckligt.

Om du använder högtalaren oavbrutet med en hög volym kan det hända att det inbyggda batteriet tar slut även om högtalaren är
ansluten till ett vägguttag. Det kan leda till att volymen blir lägre. Detta är inte något fel. Stäng av högtalaren och ladda det
inbyggda batteriet tillräckligt.

Maximal uteffekt är lägre när det inbyggda batteriet håller på att ta slut.

I en extremt kall eller varm miljö kommer laddningen av säkerhetsskäl att stoppas. Laddningen av högtalaren stoppas också om
laddningen tar lång tid. Koppla från mikro-USB-kabeln och anslut den sedan igen, för att lösa problemet, när enheten befinner sig
inom driftstemperaturer på mellan 5 °C och 35 °C.

Får inte laddas på platser där det kan stänka vatten på högtalaren.

Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att
behålla dess prestanda.
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Relaterade avsnitt
Slå på strömmen
Att observera gällande laddning

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Slå på strömmen

Tips
När du startar högtalaren för första gången efter inköpet är belysningsfunktionen påslagen. Högtalarens front tänds upp.

OBS!
Om CHARGE-indikatorn och -indikatorn (ström) blinkar 3 gånger och slocknar när du startar högtalaren är det inbyggda
batteriets kapacitet slut. Högtalaren stängs av automatiskt i detta läge. Ladda det inbyggda batteriet.

När CHARGE-indikatorn och -indikatorn (ström) blinkar långsamt håller det inbyggda batteriets kapacitet på att ta slut och
måste laddas.

Relaterade avsnitt
Stänga av strömmen
Ladda högtalaren
Tända/släcka högtalarens belysning (belysningsfunktion)

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Tryck på -knappen (ström)/  PAIRING-knappen.

-indikatorn (ström) lyser vit* och -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar långsamt blå.
När du startar högtalaren för första gången efter inköpet eller om det inte finns någon ihopparningsinformation
lagrad i högtalaren börjar -indikatorn (BLUETOOTH) blinka snabbt blå.

1

Färgen på -indikatorn (ström) varierar beroende på ljudläget. Se följande ämne för mer information.  
Om indikatorerna

*
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Stänga av strömmen

Tips
Om du stänger av högtalaren när den är ansluten till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) eller ansluten till
en påslagen dator samtidigt som funktionen BLUETOOTH-standby är aktiverad, lyser -indikatorn (ström) orange och
högtalaren växlar till BLUETOOTH-standbyläget.

Relaterade avsnitt
Automatisk avstängningsfunktion (Auto Standby)
Använda standbyfunktionen för BLUETOOTH

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Tryck på -knappen (ström)/  PAIRING-knappen.

-indikatorn (ström) och -indikatorn (BLUETOOTH) slocknar.

1
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Använda standbyfunktionen för BLUETOOTH

När standbyfunktionen för BLUETOOTH aktiveras slås högtalaren på automatiskt genom att använda en BLUETOOTH-
enhet och BLUETOOTH-anslutningen upprättas.
Kontrollera följande innan du använder högtalaren:

BLUETOOTH-standbyfunktionen är endast tillgänglig när högtalaren är ansluten till ett vägguttag via en USB-
nätadapter (tillgänglig i handeln) eller ansluten till en påslagen dator. När högtalaren endast strömsätts av det
inbyggda batteriet, går det inte att använda standbyfunktionen för BLUETOOTH.
Para i förväg ihop högtalaren med en BLUETOOTH-enhet. Om ihopparningsinformationen inte lagras på högtalaren
som t.ex. när högtalaren används för första gången efter inköpet, växlar inte högtalaren till BLUETOOTH-
standbyläge.

Anslut högtalaren till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) eller anslut den till en
påslagen dator.

1

Starta högtalaren.

-indikatorn (ström) lyser vit*.

2

Färgen på -indikatorn (ström) varierar beroende på ljudläget. Se följande ämne för mer information.  
Om indikatorerna

*

Tryck på [Music Center] på din smartphone, iPhone etc. för att starta programmet.

Music Center

3

Tryck på [SRS-XB21].4
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Stänga av BLUETOOTH-standbyfunktionen
Utför steg  till  igen för att stänga av BLUETOOTH-standbyfunktionen.

Tips
När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad lyser -indikatorn (ström) orange när högtalaren stängs av.

Relaterade avsnitt
Ladda högtalaren
Slå på strömmen
Om indikatorerna

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Tryck på [Settings].5

Tryck på [Power Option].6

Tryck på [Bluetooth Standby].7

Tryck på [ON] för att aktivera BLUETOOTH-standbyläget.8
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Automatisk avstängningsfunktion (Auto Standby)

Om följande villkor uppfylls under 15 minuter stängs högtalaren av automatiskt.
Den automatisk avstängningsfunktionen (Auto Standby) är påslagen när högtalaren levereras.

När högtalaren befinner sig i BLUETOOTH-läget
Ingen funktion sker på högtalaren.
Ingen BLUETOOTH-anslutning har upprättats mellan högtalaren och en mobiltelefon (smartphone/iPhone) via
HFP/HSP. 
HFP och HSP är olika typer av BLUETOOTH-profiler. 
HSP (Headset Profile): Gör att du kan ringa/använda mobiltelefonen. 
HFP (Hands-Free Profile): Gör att du kan ringa/använda telefonen med hands-free.
Ingen musik (ljud) spelas på en BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalaren.

När högtalaren befinner sig i AUDIO IN-läget
Ingen funktion sker på högtalaren.
Ingen musik (ljud) spelas upp på en ljudenhet som är ansluten till AUDIO IN-uttaget eller musiken (ljudet) från en
ljudenhet som är ansluten till AUDIO IN-uttaget hörs för lågt.
Ingen BLUETOOTH-enhet är ansluten till högtalaren via HFP/HSP.

Tips
Det går att aktivera eller avaktivera den automatisk avstängningsfunktionen (Auto Standby) genom att använda ”Sony | Music
Center”.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Tända/släcka högtalarens belysning (belysningsfunktion)

Högtalaren skiner i takt med musiken för att liva upp stämningen. Belysningsfunktionen är påslagen när högtalaren
levereras.

Stänga av (belysning släckt)/aktivera (belysning tänd) belysningsfunktionen
Håll BATT-knappen (batteri)/  LIGHT-knappen inuti locket på högtalarens baksida intryckt i cirka 3 sekunder tills
belysningsfunktionen stängs av/slås på.

Genom att hålla knappen intryckt igen i cirka 3 sekunder slås belysningsfunktionen på/av igen.

Tips
Genom att använda ”belysningsfunktionen” i ”Sony | Music Center” kan du slå på/stänga av belysningsfunktionen eller välja olika
belysningslägen.

RAVE: För dansmusik där blixtljus används mycket 
När du köper högtalaren är RAVE inställt.
CHILL: För avslappnande musik
STROBE: Blixtljus

Starta högtalaren.

-indikatorn (ström) lyser vit*.
Högtalarens front tänds upp.

1

Färgen på -indikatorn (ström) varierar beroende på ljudläget. Se följande ämne för mer information.  
Om indikatorerna

*
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osv.

OBS!
Stäng av högtalarens belysningen eller öka belysningen i rummet om belysningen är stark.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Ihopparning och anslutning med BLUETOOTH®-enheter

När ihopparning sker med två eller fler BLUETOOTH-enheter måste följande ihopparningsförfarande utföras för varje
enhet.
Gör följande innan du använder högtalaren:

Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.
Anslut högtalaren till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) eller anslut den till en påslagen dator.
Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt mycket.
Stoppa uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.
Sänk volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut i
högtalaren. Enhetens volym kan synkroniseras med högtalaren beroende på BLUETOOTH-enheten.
Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten som referens.

Starta högtalaren.

-indikatorn (ström) lyser vit*1.
-indikatorn (BLUETOOTH) börjar blinka blå.

När du startar högtalaren för första gången efter inköpet börjar -indikatorn (BLUETOOTH) att blinka snabbt
och högtalaren växlar automatiskt till ihopparningsläge genom att du trycker på -knappen (ström)/
PAIRING-knappen. Fortsätt till steg .
När du startar högtalaren försöker högtalaren upprätta en BLUETOOTH-anslutning med den senast anslutna
BLUETOOTH-enheten. Om enheten finns i närheten och dess BLUETOOTH-funktion är aktiverad upprättas
BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och -indikatorn (BLUETOOTH) fortsätter att lysa. Avaktivera i
sådana fall BLUETOOTH-funktionen eller stäng av strömmen till den anslutna BLUETOOTH-enheten.

1

Färgen på -indikatorn (ström) varierar beroende på ljudläget. Se följande ämne för mer information.  
Om indikatorerna

*1

Håll -knappen (ström)/  PAIRING-knappen intryckt tills röstvägledningen hörs och -indikatorn
(BLUETOOTH) börjar blinka snabbt.

Högtalaren växlar till ihopparningsläge.

2
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Tips
När BLUETOOTH-funktionen har aktiverats på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren via BLUETOOTH-
anslutning, ansluter du BLUETOOTH-enheten till högtalaren igen genom att du trycker på -knappen (ström)/  PAIRING-
knappen.

För mer information om användning av en BLUETOOTH-enhet, se bruksanvisningen som medföljer BLUETOOTH-enheten.

OBS!
Högtalarens ihopparningsläge avbryts efter cirka 5 minuter och -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar långsamt. Om
ihopparningsinformationen, t.ex. fabriksinställningen, inte lagras i högtalaren, avbryts inte ihopparningsläget. Börja om från steg 

 om ihopparningsläget avbryts innan processen har genomförts.

Högtalarens kodnyckel är ”0000”. Det går inte att utföra ihopparning med högtalaren om kodnyckeln är inställd till annat än ”0000”
för BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-enheterna är ihopparade en gång behöver de inte paras ihop igen, förutom i följande fall:
Om ihopparningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
Om högtalaren redan har parats ihop med 8 enheter och du ska para ihop den med ytterligare en enhet.  
Högtalaren kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet paras ihop efter att 8 enheter redan har parats ihop,
kommer den enhet med den äldsta anslutningen att ersättas med den nya.
Ihopparningsinformationen med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.

Utför ihopparningsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.

Välj ”SRS-XB21”, när en lista över identifierade enheter visas på BLUETOOTH-enhetens skärm.
Om du blir ombedd att ange en kodnyckel*2 på skärmen för BLUETOOTH-enheten anger du ”0000”.

3

Kodnyckeln kan även kallas ”lösenordskod” ”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller ”lösenord”.*2

Upprätta BLUETOOTH-anslutning från BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutning har upprättats växlar -indikatorn (BLUETOOTH) från att blinka till att lysa med ett
fast sken.

Upprepa från steg , om BLUETOOTH-anslutning inte har upprättats.

4
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Högtalaren initieras. 
All ihopparningsinformation raderas. Det kanske inte går att ansluta din iPhone/iPod touch eller dator om du initierar
högtalaren. Radera i sådana fall ihopparningsinformationen för din högtalare på din iPhone/iPod touch eller dator och utför
sedan ihopparningsförfarandet igen.

Högtalaren kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från en ihopparad enhet åt gången.

När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-uttag och högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via en
BLUETOOTH-anslutning matas inte ljudet från den BLUETOOTH-anslutna enheten ut från högtalaren (handsfree-funktionen är
tillgänglig). Koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-uttag för att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning
Avsluta BLUETOOTH-anslutning (efter användning)

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

18



Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Ansluta till en NFC-kompatibel enhet med one-touch (NFC)

Genom att röra högtalaren med en NFC-kompatibel enhet t.ex. en smartphone startar högtalaren automatiskt och
fortsätter sedan till ihopparning och BLUETOOTH-anslutning.

Kompatibla smartphones
NFC-kompatibla smartphones med Android™ 4.1 eller senare installerat

Kompatibla WALKMAN ®-modeller
NFC-kompatibla WALKMAN ®-modeller*

NFC
NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan olika
enheter som smartphones och IC-taggar.
Tack vare NFC-funktionen kan datakommunikation t.ex. ihopparning via BLUETOOTH, enkelt uppnås genom att bara
röra NFC-kompatibla enheter mot varandra (dvs. vid N-märket eller avsedd plats på varje enhet).
 
Gör följande innan du startar.

Stoppa uppspelningen på enheten.
Sänk volymen på enheten och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren. Enhetens
volym synkroniseras med högtalaren beroende på enheten.
Avaktivera skärmlåset på enheten.

Tips
Koppla från BLUETOOTH-anslutningen genom att hålla högtalarens N-märkta del mot enhetens N-märkta del igen.

Även om din WALKMAN® är kompatibel med NFC-funktionen kanske det inte går att upprätta en BLUETOOTH-anslutning till högtalaren med
one-touch. För mer information om kompatibla modeller, se bruksanvisningen som medföljde din WALKMAN®.

*

Aktivera NFC-funktionen på enheten.1

Håll högtalarens N-märkta del mot enhetens N-märkta del tills enheten vibrerar. (Det kan ta några
sekunder.)

2

Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta BLUETOOTH-anslutningen.

När BLUETOOTH-anslutning har upprättats växlar -indikatorn (BLUETOOTH) från att blinka till att lysa med ett
fast sken.

3
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Försök med följande om det inte går att ansluta till högtalaren.
Förflytta enheten sakta över högtalarens N-märke.
Ta ur enheten om den ligger i ett fodral.

Om du rör en enhet över högtalaren, avslutar enheten BLUETOOTH-anslutningen till aktuell enhet (NFC-kompatibelt headset
etc.) och ansluter till högtalaren.

OBS!
När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-uttag och högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via en
BLUETOOTH-anslutning matas inte ljudet från den BLUETOOTH-anslutna enheten ut från högtalaren (handsfree-funktionen är
tillgänglig). Koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-uttag för att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten.

Om din smartphone är av typen som växlar till standbyläge när den utsätts för magnetkrafter kan det hända att den inte går att
ansluta med NFC.

Rör enheten över högtalaren där -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar, när funktionen för tillägg av högtalare eller trådlös Party
Chain används. Det går inte att upprätta en BLUETOOTH-anslutning till högtalaren när -indikatorn (BLUETOOTH) har
slocknat.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Ansluta till en dator via BLUETOOTH-anslutning (Windows)

Ihopparning är den process som krävs för att registrera informationen om BLUETOOTH-enheter som ska anslutas
trådlöst.
Du måste para ihop en enhet med högtalaren för att kunna upprätta BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför
samma förfarande för att para ihop med andra enheter.

Operativsystem som stöds
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1
 
Gör följande innan du startar.

Placera din dator inom 1 m från högtalaren.
Anslut högtalaren till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) eller anslut den till en påslagen dator.
Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt mycket.
Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn som referens.
Stoppa uppspelningen på datorn.
Sänk volymen på datorn och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren.

Förbered för sökning av högtalaren på datorn.

För Windows 10
Välj [  (Action Center)] – [Connect] i aktivitetsfältet längst ner till höger på skärmen.

För Windows 8.1
Högerklicka på [Start] och klicka sedan på [Control Panel].
När [All Control Panel Items] visas väljer du [Devices and Printers].
Om skärmen [Control Panel] visas istället för [All Control Panel Items] väljer du [Large icons] eller [Small icons] i
menyn [View by] längst upp till höger på skärmen.

För Windows 7
Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Devices and Printers].

1
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Starta högtalaren.

-indikatorn (ström) lyser vit*1.
-indikatorn (BLUETOOTH) blinkar blå.

När du startar högtalaren för första gången efter inköpet börjar -indikatorn (BLUETOOTH) att blinka snabbt
och högtalaren växlar automatiskt till ihopparningsläge genom att du trycker på -knappen (ström)/
PAIRING-knappen. Fortsätt till steg .
När du trycker på -knappen (ström)/  PAIRING-knappen försöker högtalaren upprätta en BLUETOOTH-
anslutning med den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om enheten finns i närheten och dess
BLUETOOTH-funktion är aktiverad upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och -indikatorn
(BLUETOOTH) fortsätter att lysa. Avaktivera i sådana fall BLUETOOTH-funktionen eller stäng av strömmen till
den anslutna BLUETOOTH-enheten.

2

Färgen på -indikatorn (ström) varierar beroende på ljudläget. Se följande ämne för mer information.  
Om indikatorerna

*1

Håll -knappen (ström)/  PAIRING-knappen intryckt tills röstvägledningen hörs och -indikatorn
(BLUETOOTH) börjar blinka snabbt blå.

Högtalaren växlar till ihopparningsläge.

3

Sök efter högtalaren med din dator.

Ansluta högtalaren till en dator via en BLUETOOTH-anslutning

4
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Välj [Connect] i Action Center längst ner till höger på skärmen. 1.

Välj [SRS-XB21]. 

Upprepa förfarandet från steg  om [SRS-XB21] inte visas på skärmen.
Efter ihopparning upprättas BLUETOOTH-anslutning automatiskt och [Connected music] visas på skärmen.
Fortsätt till steg .

2.

Klicka på [Add a device]. 3.

Välj [SRS-XB21] och klicka på [Next]. 4.

23



Om en kodnyckel*2 efterfrågas anger du ”0000”. 
Om [SRS-XB21] inte visas utför du förfarandet igen från steg .

Kodnyckeln kan även kallas ”lösenordskod” ”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller ”lösenord”.*2

När följande skärm visas klickar du på [Close]. 
Datorn börjar installera drivrutinen.

” ”-märket visas längst ner till vänster om ikonen [SRS-XB21] vid installationen. Installationen av drivrutinen
är genomförd när ” ”-märket försvinner. Fortsätt till steg .

Installationen kan ta tid beroende på datorn. Högtalaren stängs av automatiskt genom den automatiska
avstängningsfunktionen (Auto Standby) om det tar för lång tid att installera drivrutinen. Starta i sådana fall
högtalaren igen.

5.

Registrera högtalaren i datorn.

För Windows 10
Efter ihopparning upprättas BLUETOOTH-anslutning automatiskt och [Connected music] visas på skärmen.
Fortsätt till steg .

För Windows 8.1

5
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Högerklicka på [SRS-XB21] under [Devices] och välj [Sound settings] i menyn som visas. 1.

Bekräfta [SRS-XB21 Stereo] på skärmen [Sound]. 

Fortsätt till steg  när en kryssmarkering (grön) är placerad vid [SRS-XB21 Stereo].

Fortsätt till nästa steg (understeg 3) om det inte finns någon kryssmarkering (grön) vid [SRS-XB21 Stereo].
Om [SRS-XB21 Stereo] inte visas högerklickar du på skärmen [Sound] och väljer [Show Disabled Devices] i
menyn som visas. Fortsätt sedan till nästa steg (understeg 3).

2.

Högerklicka på [SRS-XB21 Stereo] och välj [Connect] i menyn som visas. 3.
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För Windows 7

När högtalaren är ansluten visas en kryssmarkering vid [SRS-XB21 Stereo] på skärmen [Sound]. Fortsätt till
steg .

Om det inte går att klicka på [Connect] för [SRS-XB21Stereo] väljer du [Disable] för [Default Device] där en
kryssmarkering (grön) finns.

Dubbelklicka på [SRS-XB21] under [Devices]. 1.
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Tips

Klicka på [Listen to Music]. 

När högtalaren är ansluten visas en kryssmarkering.

2.

Kontrollera att -indikatorn (BLUETOOTH) lyser med ett fast sken istället för att blinka.

När högtalaren ansluts till datorn lyser -indikatorn (BLUETOOTH) fortfarande med ett fast sken. Du kan t.ex.
spela upp musik från din dator.

6
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Förfarandet ovan är endast avsett som en riktlinje. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde datorn.

Upp till 3 BLUETOOTH-enheter går att ansluta samtidigt till högtalaren. När uppspelning på en av enheterna startar och musik
redan spelas på den andra enheten, växlar högtalaren utmatningen och matar ut ljudet från den nyligen anslutna enheten
(multienhetsanslutning)

OBS!
Högtalarens ihopparningsläge avbryts efter cirka 5 minuter och -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar långsamt. Om
ihopparningsinformationen, t.ex. fabriksinställningen, inte lagras i högtalaren, avbryts inte ihopparningsläget. Börja om från steg 

 om ihopparningsläget avbryts innan processen har genomförts.

När BLUETOOTH-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
Om ihopparningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
Om högtalaren redan har parats ihop med 8 enheter och du ska para ihop den med ytterligare en enhet.  
Högtalaren kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet paras ihop efter att 8 enheter redan har parats ihop,
kommer den enhet med den äldsta anslutningen att ersättas med den nya.
Ihopparningsinformationen med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
Högtalaren initieras. 
All ihopparningsinformation raderas. Det kanske inte går att ansluta din iPhone/iPod touch eller dator om du initierar
högtalaren. Radera i sådana fall ihopparningsinformationen för din högtalare på din iPhone/iPod touch eller dator och utför
sedan ihopparningsförfarandet igen.

Högtalaren kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från en ihopparad enhet åt gången.

Högtalarens kodnyckel är ”0000”. Det går inte att utföra ihopparning med högtalaren om kodnyckeln är inställd till annat än ”0000”
för BLUETOOTH-enheten.

När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-uttag och högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via en
BLUETOOTH-anslutning matas inte ljudet från den BLUETOOTH-anslutna enheten ut från högtalaren (handsfree-funktionen är
tillgänglig). Koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-uttag för att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning
Avsluta BLUETOOTH-anslutning (efter användning)
Växla BLUETOOTH-enheterna som är anslutna samtidigt (multienhetsanslutning)

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Ansluta till en dator via BLUETOOTH-anslutning (Mac)

Ihopparning är den process som krävs för att registrera informationen om BLUETOOTH-enheter som ska anslutas
trådlöst.
Du måste para ihop en enhet med högtalaren för att kunna upprätta BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför
samma förfarande för att para ihop med andra enheter.

Operativsystem som stöds
macOS High Sierra (version 10.13)
 
Gör följande innan du startar.

Se till så att trådlös BLUETOOTH-teknik är installerad på din dator.
Placera din dator inom 1 m från högtalaren.
Anslut högtalaren till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) eller anslut den till en påslagen dator.
Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt mycket.
Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn som referens.
Stoppa uppspelningen på datorn.
Sänk volymen på datorn och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren.
Aktivera den inbyggda BLUETOOTH-adaptern beroende på din dator. 
Se bruksanvisningen till din dator om du inte vet hur man aktiverar BLUETOOTH-adaptern eller om din dator är
utrustad med en inbyggd BLUETOOTH-adapter.
Slå på högtalaren till din dator.  
Om högtalaren till din dator är inställd på  (avstängt ljud) matas inte ljudet ut i BLUETOOTH-högtalaren.

När högtalaren till din dator är påslagen:

Starta högtalaren.

-indikatorn (ström) lyser vit*1.
-indikatorn (BLUETOOTH) blinkar blå.

När du startar högtalaren för första gången efter inköpet börjar -indikatorn (BLUETOOTH) att blinka snabbt
och högtalaren växlar automatiskt till ihopparningsläge genom att du trycker på -knappen (ström)/
PAIRING-knappen. Fortsätt till steg .
När du trycker på -knappen (ström)/  PAIRING-knappen försöker högtalaren upprätta en BLUETOOTH-
anslutning med den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om enheten finns i närheten och dess
BLUETOOTH-funktion är aktiverad upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och -indikatorn

1

Färgen på -indikatorn (ström) varierar beroende på ljudläget. Se följande ämne för mer information.  
Om indikatorerna

*1
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(BLUETOOTH) fortsätter att lysa. Avaktivera i sådana fall BLUETOOTH-funktionen eller stäng av strömmen till
den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Håll -knappen (ström)/  PAIRING-knappen intryckt tills röstvägledningen hörs och -indikatorn
(BLUETOOTH) börjar blinka snabbt blå.

Högtalaren växlar till ihopparningsläge.

2

Sök efter högtalaren med din dator.3

Välj [  (System Preferences)] – [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ner till höger på skärmen.1.

Välj [SRS-XB21] på Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].2.

Kontrollera att -indikatorn (BLUETOOTH) lyser med ett fast sken istället för att blinka.

När högtalaren ansluts till datorn lyser -indikatorn (BLUETOOTH) fortfarande med ett fast sken.

4
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Tips
Förfarandet ovan är endast avsett som en riktlinje. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde datorn.

Upp till 3 BLUETOOTH-enheter går att ansluta samtidigt till högtalaren. När uppspelning på en av enheterna startar och musik
redan spelas på den andra enheten, växlar högtalaren utmatningen och matar ut ljudet från den nyligen anslutna enheten
(multienhetsanslutning)

OBS!
Högtalarens ihopparningsläge avbryts efter cirka 5 minuter och -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar långsamt. Om
ihopparningsinformationen, t.ex. fabriksinställningen, inte lagras i högtalaren, avbryts inte ihopparningsläget. Börja om från steg 

 om ihopparningsläget avbryts innan processen har genomförts.

När BLUETOOTH-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
Om ihopparningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
Om högtalaren redan har parats ihop med 8 enheter och du ska para ihop den med ytterligare en enhet.  
Högtalaren kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet paras ihop efter att 8 enheter redan har parats ihop,
kommer den enhet med den äldsta anslutningen att ersättas med den nya.
Ihopparningsinformationen med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
Högtalaren initieras. 
All ihopparningsinformation raderas. Det kanske inte går att ansluta din iPhone/iPod touch eller dator om du initierar
högtalaren. Radera i sådana fall ihopparningsinformationen för din högtalare på din iPhone/iPod touch eller dator och utför
sedan ihopparningsförfarandet igen.

Högtalaren kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från en ihopparad enhet åt gången.

Högtalarens kodnyckel är ”0000”. Det går inte att utföra ihopparning med högtalaren om kodnyckeln är inställd till annat än ”0000”
för BLUETOOTH-enheten.

När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-uttag och högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via en
BLUETOOTH-anslutning matas inte ljudet från den BLUETOOTH-anslutna enheten ut från högtalaren (handsfree-funktionen är
tillgänglig). Koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-uttag för att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten.

Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [SRS-XB21] från [Output Device].

Du kan t.ex. spela upp musik från din dator.

5
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Relaterade avsnitt
Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning
Avsluta BLUETOOTH-anslutning (efter användning)
Växla BLUETOOTH-enheterna som är anslutna samtidigt (multienhetsanslutning)

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalaren via en BLUETOOTH-
anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Du kan justera volymen och använda uppspelning, paus eller hoppa till början av nästa/nuvarande spår.
 
Funktionerna kan skilja sig åt beroende på BLUETOOTH-enheten. Mer information finns även i bruksanvisningen som
medföljer BLUETOOTH-enheten.

OBS!
Se i förväg till att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud
plötsligt matas ut från högtalaren 
Beroende på BLUETOOTH-enheten kanske det inte går att justera högtalarens volym via BLUETOOTH-enheten när
uppspelningen på enheten stoppas/pausas.

Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.

-indikatorn (BLUETOOTH) lyser blå när BLUETOOTH-anslutningen är upprättad.

1

Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.2

Justera volymen genom att trycka på –/+-knapparna (volym) på högtalaren eller genom att använda
BLUETOOTH-enheten.

När du trycker på högtalarens –/+-knappar (volym) eller justerar volymen på BLUETOOTH-enheten blinkar -
indikatorn (ström) en eller 3 gånger.

3
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Tips
Det går att ladda det inbyggda batteriet, trots att högtalaren används, om högtalaren är ansluten till ett vägguttag via en USB-
nätadapter (tillgänglig i handeln) eller om den är ansluten till en påslagen dator.

När du ställer in volymen till max. (50) eller min. på högtalaren blinkar -indikatorn (ström) 3 gånger.

OBS!
Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten agerar felaktigt på högtalarens funktioner.

När du ansluter t.ex. en bärbar ljudenhet till högtalarens AUDIO IN-uttag samtidigt som du lyssnar på musik via BLUETOOTH-
anslutning växlar högtalaren automatiskt till AUDIO IN-läget. Musiken från BLUETOOTH-enheten matas i detta fall inte ut
(handsfree-funktionen är tillgänglig om BLUETOOTH-anslutningen är aktiv). Koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-
uttag för att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten igen.

Det kan hända att volymen sänks för att skydda det inbyggda batteriet på en plats där temperaturen är hög.

Högtalarens maximala utmatningsvolym sjunker om det inbyggda batteriets kapacitet är låg.

Du kanske måste justera volymen eller ställa in inställningen för ljudutmatning på ansluten enhet beroende på din BLUETOOTH-
enhet.

Brus kan höras eller ljudet kan göra ett uppehåll beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalaren,
kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Du kan använda knapparna på högtalaren under uppspelning för att utföra följande funktioner.

Paus
Tryck på -knappen (uppspelning)/ -knappen (samtal) under uppspelning för paus. Avaktivera paus genom
att trycka igen.

Hoppa till början av nästa spår
Tryck två gånger snabbt på -knappen (uppspelning)/ -knappen (samtal) under uppspelning.

Hoppa till början av aktuellt spår
Tryck 3 gånger snabbt på -knappen (uppspelning)/ -knappen (samtal) under uppspelning.
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Relaterade avsnitt
Avsluta BLUETOOTH-anslutning (efter användning)

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Hjälpguide

Trådlös högtalare
SRS-XB21

Välja uppspelningskvalitet för ljudströmning via BLUETOOTH (kodec)

Lägena ”Prioritet för ljudkvalitet” och ”Prioritet för stabil anslutning” finns tillgängliga som alternativ för val av
uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning. Med ”Prioritet för ljudkvalitet” kan du göra
uppspelningsinställningar, inte bara SBC, utan också AAC och LDAC så att du kan få hög ljudkvalitet via BLUETOOTH-
anslutning, medan du med ”Prioritet för stabil anslutning” får en mer stabil BLUETOOTH-ljudströmning. ”Prioritet för
stabil anslutning” är standardinställningen.

Kodec som stöds
Prioritet för stabil anslutning (standardinställning): SBC väljs.
Prioritet för ljudkvalitet: Optimal kodec väljs automatiskt mellan AAC, LDAC och SBC.

Anslut högtalaren till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) eller anslut den till en
påslagen dator.

OBS!
Starta inte högtalaren.

1

Ändra ljudkvaliteten.

När högtalarens knappar används

 

När du använder ”Sony | Music Center”

2

Samtidigt som du håller +-knappen (volym) intryckt trycker du på -knappen (ström)/  PAIRING-knappen
tills -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar blå. 
När inställningen ändras till läget ”Prioritet för stabil anslutning” blinkar -indikatorn (BLUETOOTH) blå 3
gånger. När inställningen ändras till läget ”Prioritet för ljudkvalitet” blinkar -indikatorn (BLUETOOTH) blå två
gånger.

1.

Tryck på [Music Center] på din smartphone, iPhone etc. för att starta programmet.

Music Center

1.

Tryck på [SRS-XB21].2.

36



OBS!
Brus kan höras eller ljudet kan göra ett uppehåll i läget [AUTO] (Prioritet för ljudkvalitet) beroende på inställningen av din
BLUETOOTH-enhet och förhållanden i omgivningen. Ändra i sådana fall läget för högtalaren till [SBC] (Prioritet för stabil
anslutning).

Relaterade avsnitt
Använda standbyfunktionen för BLUETOOTH
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Tryck på [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec], och välj sedan en kodec.  
[AUTO]: Prioritet för ljudkvalitet 
[SBC]: Prioritet för stabil anslutning

3.
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SRS-XB21

Avsluta BLUETOOTH-anslutning (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten kan du utföra någon av följande funktioner för att avsluta
BLUETOOTH-anslutningen.

Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som
medföljde enheten.
Stäng av BLUETOOTH-enheten.
Stäng av högtalaren.
Rör din NFC-kompatibla enhet över N-märket på högtalaren igen (om din enhet har NFC-funktionen).

Rör den NFC-kompatibla enheten över högtalaren där -indikatorn (BLUETOOTH) lyser, när funktionen för
tillägg av högtalare eller trådlös Party Chain används. Om högtalarens -indikator (BLUETOOTH) slocknar är
den inte kapabel att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

Tips
När funktionen för tillägg av högtalare används stängs den andra högtalaren av automatiskt om du stänger av den ena
högtalaren. BLUETOOTH-anslutningen mellan dem avaktiveras.

När du slutar spela musik kan det hända att BLUETOOTH-anslutningen avslutas automatiskt beroende på BLUETOOTH-
enheten.

Relaterade avsnitt
Stänga av strömmen
Automatisk avstängningsfunktion (Auto Standby)

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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SRS-XB21

Växla BLUETOOTH-enheterna som är anslutna samtidigt (multienhetsanslutning)

Upp till 3 BLUETOOTH-enheter går att ansluta samtidigt till högtalaren. När uppspelning på en av enheterna startar och
musik redan spelas på den andra enheten, växlar högtalaren utmatningen och matar ut ljudet från den nyligen anslutna
enheten.

Funktionerna kan skilja sig åt beroende på BLUETOOTH-enheten. Anslutningen kanske dessutom inte är möjlig
beroende på kombinationen av enheter. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde enheten.

Koppla från multienhetsanslutningen
Tryck på -knappen (ström)/  PAIRING-knappen för att stänga av högtalaren.

OBS!
Det går inte att använda multienhetsanslutning när funktionen för tillägg av högtalare eller trådlös Party Chain används.

Det kanske inte går att upprätta 3 BLUETOOTH-anslutningar samtidigt beroende på BLUETOOTH-enheten.

Multienhetsanslutningen är inte kompatibel med HFP (Hands-free Profile) och HSP (Headset Profile). Det går därför inte att
använda handsfree-funktionen vid multienhetsanslutning.

Det går inte att stäng av funktionen för multienhetsanslutning.

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Tryck på -knappen (ström)/  PAIRING-knappen för att slå på högtalaren.1

Para ihop högtalaren och BLUETOOTH-enheter t.ex. smartphones eller iPhone-enheter.

Du kan ansluta till upp till 3 BLUETOOTH-enheter samtidigt via A2DP/AVRCP.

2
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Lyssna på musik trådlöst med två högtalare (funktion för tillägg av högtalare)

Det krävs två SRS-XB21-högtalare för att använda funktionen för tillägg av högtalare. Du kan lyssna på ett mer kraftfullt
ljud genom att ansluta två högtalare via BLUETOOTH-anslutning.
Välj bland följande två uppspelningsmetoder.

Dubbelt läge
Båda högtalarna spelar upp samma ljud. Dubbelt läge är ursprunglig inställning.

Stereoläge
En högtalare spelar upp ljudet på höger kanal (höger sida), medan den andra högtalaren spelar upp ljudet på vänster
kanal (vänster sida) för uppspelning i stereo mellan högtalarna.

Placera 2 högtalare inom 1 m från varandra och starta sedan båda högtalarna.

-indikatorn (ström) tänds.
Om BLUETOOTH-enheten, som redan är ansluten, befinner sig i närheten kan högtalaren anslutas till enheten
automatiskt och då kan det hända att -indikatorn (BLUETOOTH) tänds. Avaktivera i sådana fall BLUETOOTH-
funktionen på BLUETOOTH-enheten eller stäng av BLUETOOTH-enheten.

1

Tryck på ADD-knappen (tillägg av högtalare) inuti locket på baksidan av en av de två högtalarna.

En ljudsignal hörs och -indikatorn (BLUETOOTH) och ADD-indikatorn (tillägg av högtalare) blinkar. En
ljudsignal hörs efter cirka 3 till 5 sekunder och ADD-indikatorn (tillägg av högtalare) fortsätter att lysa.

2

Tryck på ADD-knappen (tillägg av högtalare) inuti locket på baksidan av den andra högtalaren.

ADD-indikatorn (tillägg av högtalare) tänds.
Röstvägledningen ”Double mode” (Dubbelt läge) hörs från varje högtalare och sedan ansluts de två högtalarna med
hjälp av funktionen för tillägg av högtalare.

3
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Tips
Manövrera endast högtalaren där -indikatorn (BLUETOOTH) lyser för att ringa eller ta emot ett samtal.

Om en annan BLUETOOTH-enhet t.ex. en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord ansluts till den BLUETOOTH-
enhet som är ansluten till högtalaren kan det hända att ett förvrängt ljud eller brus matas ut ur högtalaren. Avbryt i sådana fall
BLUETOOTH-anslutningen mellan BLUETOOTH-enheten och den andra BLUETOOTH-enheten.

Tips
Om de 2 högtalarna snabbt upprättar en BLUETOOTH-anslutning kan det hända att -indikatorn (BLUETOOTH) och
ADD-indikatorn (tillägg av högtalare) fortsätter att lysa utan att blinka.

Ställ in den andra högtalaren inom 1 minut. Inställningen av den första högtalaren avbryts om du inte ställer in den andra
inom 1 minut.

Manövrera högtalaren där -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning
med en BLUETOOTH-enhet.

När högtalarens -indikator (BLUETOOTH) slutar blinka och lyser med ett fast sken har en BLUETOOTH-
anslutning upprättats.

4

Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten och justera volymen till en lagom nivå.5

Tryck på –/+-knapparna (volym) på en av högtalarna för att justera volymen.

Justering av volymen på en högtalare återspeglas på den andra.

6
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Kodec växlar automatiskt till SBC när funktionen för tillägg av högtalare används.

Du kan också använda funktionen för tillägg av högtalare i ”Sony | Music Center”.

OBS!
Om du återställer eller initierar en av de två högtalarna samtidigt som funktionen för tillägg av högtalare används måste den
andra högtalaren stängas av. Om den andra högtalaren inte stängs av innan du startar funktionen för tillägg av högtalare kan det
bli problem med att upprätta en BLUETOOTH-anslutning och mata ut ljud.

När du upprättar en BLUETOOTH-anslutning via one-touch (NFC), rör du den högtalare där -indikatorn (BLUETOOTH)
blinkar. Enheten kan inte upprätta en BLUETOOTH-anslutning till högtalaren när -indikatorn (BLUETOOTH) har slocknat.

Om t.ex. en bärbar ljudenhet är ansluten till högtalarens AUDIO IN-uttag växlar högtalaren automatiskt över till AUDIO IN-läget
och funktionen för tillägg av högtalare stängs av.

Det kan ske en fördröjning mellan ljud och bild när du tittar på filmer via funktionen för tillägg av högtalare.

Relaterade avsnitt
Växla mellan dubbelt läge och stereoläge (funktion för tillägg av högtalare)
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Växla mellan dubbelt läge och stereoläge (funktion för tillägg av högtalare)

När du använder två högtalare kan du växla mellan dubbelt läge, där samma ljud spelas upp på båda högtalarna, och
stereoläge, där en högtalare matar ut ljud från vänster kanal och den andra matar ut ljud från höger kanal för
stereouppspelning.

Tryck på ADD-knappen (tillägg av högtalare) inuti locket på baksidan av en av högtalarna för att ändra
ljudåtergivningen.

När du håller ADD-knappen (tillägg av högtalare) intryckt matas röstvägledningen ut från högtalaren, sedan ändras
läget.

1
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Relaterade avsnitt
Lyssna på musik trådlöst med två högtalare (funktion för tillägg av högtalare)

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

 Double mode (Dubbelt läge):
Samma ljud spelas upp på båda högtalarna.

 Stereoläge (Left (Vänster)/Right (Höger)):
Ljudet från vänster kanal spelas upp på en högtalare och ljudet från höger kanal spelas upp på den andra
högtalaren.

 Stereoläge (Right (Höger)/Left (Vänster)):
Växlar kanal för de två högtalarna (vänster kanal/höger kanal) och spelar upp.
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Avsluta funktionen för tillägg av högtalare

Följ förfarandet nedan för att avsluta funktionen för tillägg av högtalare.

Tips
Om t.ex. en bärbar ljudenhet ansluts till AUDIO IN-uttaget växlar högtalaren automatiskt till AUDIO IN-läget och funktionen för
tillägg av högtalare avaktiveras.

Funktionen för tillägg av högtalare kommer inte att avslutas även om högtalaren stängs av. När högtalaren startas försöker
högtalaren upprätta funktionen för tillägg av högtalare med den andra högtalaren som är ansluten. Starta den andra högtalaren
inom 1 minut om du vill använda funktionen för tillägg av högtalare igen.

Om du endast vill använda den av högtalarna som har använts för funktionen för tillägg av högtalare, trycker du på -knappen
(ström)/  PAIRING-knappen för att starta högtalaren, tryck sedan på ADD-knappen (tillägg av högtalare) för att avsluta
funktionen för tillägg av högtalare.

Tryck på ADD-knappen (tillägg av högtalare) för att avaktivera funktionen för tillägg av högtalare när två högtalare används. En
ljudsignal hörs och funktion för tillägg av högtalare avaktiveras.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik trådlöst med två högtalare (funktion för tillägg av högtalare)
Växla mellan dubbelt läge och stereoläge (funktion för tillägg av högtalare)

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Tryck på ADD-knappen (tillägg av högtalare) inuti locket på baksidan av högtalaren.1
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Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktion för trådlös Party Chain)

Du kan lyssna på musik med hög volym genom att ansluta flera enheter (upp till 100 enheter) som är kompatibla med
den trådlösa Party Chain-funktionen.

Kompatibla enheter:
SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90
 
Se till att alla högtalare som ska anslutas befinner sig inom 1 m från enheten, innan högtalaren används.

Ställ in den första högtalaren.

Följande funktion är ett exempel när SRS-XB21 ställs in som den första högtalaren. Se bruksanvisningen som
medföljer enheten du använder för att ställa in andra enheter som är kompatibla med funktionen trådlös Party
Chain.

1

Tryck på -knappen (ström)/  PAIRING-knappen på högtalaren.
-indikatorn (BLUETOOTH) blinkar blå.

1.

Anslut BLUETOOTH-enheten till högtalaren via BLUETOOTH-anslutning.
Se följande ämnen beroende på vilken typ av BLUETOOTH-enhet som ska anslutas.
Ihopparning och anslutning med BLUETOOTH ®-enheter
Ansluta till en dator via BLUETOOTH-anslutning (Windows)
När högtalarens -indikator (BLUETOOTH) slutar blinka och lyser med ett fast sken har en BLUETOOTH-
anslutning upprättats.

2.

Tryck på WPC-knappen (trådlös Party Chain) inuti locket på baksidan av högtalaren.
Indikatorerna  (BLUETOOTH) och WPC (trådlös Party Chain) blinkar. En ljudsignal hörs efter cirka 6
sekunder sedan tänds WPC-indikatorn (trådlös Party Chain). -indikatorn (BLUETOOTH) fortsätter att blinka.

3.
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Anslut den andra eller efterföljande högtalare.

Följande funktion är ett exempel när SRS-XB21 ansluts som den andra högtalaren. Se bruksanvisningen som
medföljer enheten du använder för att ansluta andra enheter som är kompatibla med funktionen trådlös Party
Chain.

2

Tryck på -knappen (ström)/  PAIRING-knappen på högtalaren som ska anslutas.
-indikatorn (BLUETOOTH) på den högtalare du startade blinkar blå.

1.

Tryck på WPC-knappen (trådlös Party Chain).
En ljudsignal hörs, -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar och WPC-indikatorn (trådlös Party Chain) tänds,
sedan slocknar -indikatorn (BLUETOOTH). WPC-indikatorn (trådlös Party Chain) fortsätter att lysa med ett
fast sken.

Tips
Anslut den andra högtalaren inom 1 minut. Högtalarens inställning avbryts efter 1 minut.

2.

Upprepa steg  – 1 till 2 för att ansluta fler högtalare.

Tips
När den tredje eller efterföljande högtalaren ansluts måste det ske inom 30 sekunder efter att föregående högtalare
anslutits. Det går inte att ansluta högtalaren när mer än 30 sekunder passerat.

3.

47



Tips
Det går också att manövrera den trådlösa Party Chain-funktionen på ”Sony | Music Center”.

Det du kan göra med den trådlösa Party Chain-funktionen skiljer sig åt beroende på de högtalare du ansluter.

Kodec växlar automatiskt till SBC när funktionen för trådlös Party Chain används.

OBS!
Det kan ske en fördröjning mellan ljud och bild när du tittar på filmer via funktionen för trådlös Party Chain.

När högtalaren befinner sig i AUDIO IN-läget går det inte att använda den trådlösa Party Chain-funktionen.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Utför steg  – 3 och sedan steg  – 1 till 2 om du vill lägga till ytterligare en högtalare efter anslutning (minst 30
sekunder).

Starta uppspelning.3

Starta uppspelningen på den anslutna BLUETOOTH-enheten och justera volymen.
Samma musik hörs i alla högtalarna.
När volymen på BLUETOOTH-enheten eller på högtalaren som är ansluten till enheten (den högtalare som är
inställd som den första) justeras, justeras volymen för alla högtalare automatiskt. För övriga högtalare (den
andra eller efterföljande högtalare) kan du också justera volymen individuellt.

1.
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Avsluta trådlös Party Chain-funktion

Avsluta alla anslutningar och avaktivera funktionen för trådlös Party Chain

Stäng av högtalaren där -indikatorn (BLUETOOTH) tänds (den högtalare som är inställd som den första).

Om t.ex. en portabel ljudenhet är ansluten till AUDIO IN-uttaget på den högtalare där -indikatorn (BLUETOOTH)
tänds (den högtalare som är inställd som den första) växlar högtalaren automatiskt till AUDIO IN-läget och funktionen
för trådlös Party Chain avslutas.

Endast avsluta en högtalare

Stäng av den högtalare du vill avsluta (den andra eller efterföljande högtalare).

Om t.ex. en portabel ljudenhet är ansluten till AUDIO IN-uttaget på den högtalare som du vill avsluta (den andra eller
efterföljande högtalare) växlar högtalaren automatiskt till AUDIO IN-läget och funktionen för trådlös Party Chain
avslutas.

Relaterade avsnitt
Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktion för trådlös Party Chain)

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc.

Du kan använda högtalaren som ett vanligt trådbundet högtalarsystem genom att ansluta den bärbara ljudenheten etc.
via en ljudkabel (tillgänglig i handeln).

Anslut enheten till AUDIO IN-uttaget med en ljudkabel (tillgänglig i handeln).

Använd en ljudkabel som har en stereominikontakt (inget motstånd)*1 i båda ändar för anslutning.

1

Om du använder en ljudkabel (med stereominikontakter) med ett tillräckligt högt motstånd kan det hända att volymen blir lägre. Se därför
till att du använder en kabel (med stereominikontakter) utan motstånd.

*1

Starta högtalaren.

-indikatorn (ström) lyser vit*2.

2

Färgen på -indikatorn (ström) varierar beroende på ljudläget. Se följande ämne för mer information.  
Om indikatorerna

*2

Starta den anslutna enheten och sedan uppspelningen.3

Justera volymen till en lagom nivå för den anslutna enheten.4
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Tips
Höj volymen på ansluten enhet om du inte hör ljudet.

Om BLUETOOTH-anslutningen är aktiv mellan högtalaren och en mobiltelefon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP kan du
använda handsfree-funktionen när du t.ex. lyssnar på musik via en portabel ljudenhet som är ansluten till högtalarens AUDIO IN-
uttag.

OBS!
Om du ansluter en ljudkabel till AUDIO IN-uttaget har utmatningen från den enhet som är ansluten till AUDIO IN-uttaget prioritet
och ljudet från BLUETOOTH-enheten kommer inte att höras. -indikatorn (BLUETOOTH) tänds eller blinkar blå för att indikera
BLUETOOTH-status. Om inget ljud hörs från BLUETOOTH-enheten betyder inte det att det är något fel med högtalaren.

Du kan växla till BLUETOOTH-läget på ”Sony | Music Center” och lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten som är ansluten
via BLUETOOTH, även när ljudkabeln är ansluten.

Det går inte att använda knapparna på högtalaren för att utföra funktioner som t.ex. paus, hoppa till början av nästa spår eller
hoppa till början av aktuellt spår, när du ansluter en portabel ljudenhet till AUDIO IN-uttaget och spelar upp musik.

Använd inte AUDIO IN-uttaget på en plats där det skvätter vatten.

Relaterade avsnitt
Automatisk avstängningsfunktion (Auto Standby)

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Tryck på –/+-knapparna (volym) för att justera volymen.

När du trycker på –/+-knapparna (volym) blinkar -indikatorn (ström) en gång. När du ställer in volymen till max.
(50) eller min. på högtalaren blinkar -indikatorn (ström) 3 gånger.

5
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Njuta av att växla ljudeffekterna

Du kan lyssna på tre olika ljudlägen. EXTRA BASS-läget har ställts in när högtalarens levereras.

Ljudläge Färgen på -indikatorn (ström) Funktion

STANDARD Grön Strömbesparing

EXTRA BASS Vit Tungt basljud

LIVE SOUND * Vit Naturligt ljud

När ljudläget ändras till LIVE SOUND kan du använda ”Sony | Music Center”.*

Använd EXTRA BASS och LIVE SOUND.

Växla EXTRA BASS-inställning via knappar på högtalaren
Följ förfarandet för att växla mellan EXTRA BASS-läget och STANDARD-läget.

 

När ljudläget ställs in med ”Sony | Music Center”

1

Tryck på –-knappen (volym) och -knappen (uppspelning)/ -knappen (samtal) i cirka 3 sekunder.  
Färgen på -indikatorn (ström) ändras från vit till grön och ljudläget växlar till STANDARD-läget.

Om du håller –-knappen (volym) och -knappen (uppspelning)/ -knappen (samtal) intryckta igen i cirka
3 sekunder ändras färgen på -indikatorn (ström) från grön till vit och ljudläget växlar till EXTRA BASS-läget.

1.

Tryck på [Music Center] på din smartphone, iPhone etc. för att starta programmet.

Music Center

1.

Tryck på [SRS-XB21].2.
Tryck på [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] för att välja ljudläget.

STANDARD
EXTRA BASS
LIVE SOUND

3.
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OBS!
Det kan hända att LIVE SOUND- eller EXTRA BASS-effekterna inte kan urskiljas beroende på musiken.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning
Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc.
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Använda Party Booster-funktionen

Om Party Booster-funktionen är påslagen matar högtalaren ut en ljudeffekt när du trycker på musik på högtalaren.
Högtalarens belysning tänds också*1 vilket ger en mer spännande partystämning.
Det finns flera olika typer av ljudeffekter som enkelt går att ställa in eller ändra via appen ”Sony | Music Center”.

 
Det finns 3 olika sätt att aktivera eller avaktivera Party Booster-funktionen.

 Använda högtalarens knappar.
 Ställa in via appen.
 Trycka på högtalarens hölje.

Även om belysningsfunktionen är avstängd tänds belysningen när du trycker på högtalaren.*1

Starta högtalaren.1

Gör något av följande för att aktivera Party Booster-funktionen.

 Använda högtalarens knappar.
Håll –-knappen (volym) och +-knappen (volym) på högtalaren intryckta samtidigt i minst 3 sekunder. 
När Party Booster-funktionen aktiveras blinkar -indikatorn (ström) 3 gånger. 
När det inbyggda batteriets kapacitet är låg och -indikatorn (ström) blinkar kan det hända att antalet blinkningar
skiljer sig åt.

 

 Ställa in via appen.
Ställ in Party Booster-funktionen med ”Sony | Music Center.”

2

Tryck på [Music Center] på din smartphone, iPhone etc. för att starta programmet.

Music Center

1.

Tryck på [SRS-XB21].2.
Tryck på [Settings] – [Party Booster] – [Tap Settings] – [OFF] och välj sedan ett läge för Party Booster-
funktionen.

Drum Kit
Percussion
Custom

3.
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 Trycka på högtalarens hölje.
Tryck snabbt två gånger längst ner till vänster på locket på högtalarens baksida. 
När Party Booster-funktionen aktiveras blinkar -indikatorn (ström) 3 gånger. 
När det inbyggda batteriets kapacitet är låg och -indikatorn (ström) blinkar kan det hända att antalet blinkningar
skiljer sig åt.

OBS!
Använd handflatan och tryck bestämt och snabbt två gånger på högtalaren.

Tryck på ovansidan, framsidan, båda sidor eller undersidan av högtalaren.

Ljudeffekter matas ut från högtalaren och högtalarens belysning tänds*2.

 
Ytan där ljudeffekter matas ut är på ovansidan, framsidan, båda sidor och undersidan av högtalaren när du trycker
på den.

3

Även om belysningsfunktionen är avstängd tänds belysningen när du trycker på högtalaren.*2
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Stänga av Party Booster-funktionen
Utför steg  igen eller stäng av högtalaren.
Om du stänger av Party Booster-funktionen genom att trycka på --knappen (volym) och +-knappen (volym) på
högtalaren eller genom att snabbt trycka längst ner till vänster på högtalarens lock två gånger enligt funktionerna i steg 

, blinkar -indikatorn (ström) 4 gånger.
När det inbyggda batteriets kapacitet är låg och -indikatorn (ström) blinkar kan det hända att antalet blinkningar skiljer
sig åt.

Tips
Du kan välja typ av ljudeffekt med ”Sony | Music Center”. 
”Drum Kit” är inställt när högtalaren levereras.

OBS!
Stäng av strömmen när du flyttar högtalaren. 
Om strömmen är påslagen finns en risk att Party Booster-funktionen aktiveras oavsiktligt på grund av t.ex. vibrationer och
ljudeffekten matas ut. Stäng av strömmen till högtalaren när Party Booster-funktionen är aktiverad.

Det kan hända att en olycka, skada eller funktionsfel sker om högtalaren slår emot en person eller ett föremål. Notera följande
när Party Booster-funktionen används.

Koppla från kablarna och stäng locket när högtalaren används.
Använd inte när adaptern är ansluten.
Håll ordentligt i högtalaren när funktionen används och skaka den inte med våld så att högtalaren råkar falla ur dina händer.
Se till så att du har tillräckligt med utrymme runt högtalaren innan funktionen används.
Slå inte på högtalaren med ett verktyg.
Funktionen får inte användas när du kör bil eller går.
Håll ett avstånd på minst 20 cm från ansiktet och ögonen när den används.
Undvik att använda funktionen under en längre tid. Ta paus regelbundet.
Om du blir trött, känner dig obekväm eller upplever smärta någonstans i kroppen när du använder funktionen måste du
omedelbart sluta använda systemet.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Ljudeffektens typ och volym ändras beroende på vilken yta du trycker på och hur bestämt du trycker.

OBS!
Det kan hända att högtalaren inte reagerar och att ljudeffekterna inte matas ut beroende på hur du trycker.
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Ta emot ett samtal

Du kan ringa ett handsfree-samtal med en BLUETOOTH-mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP
(Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en BLUETOOTH-anslutning.

Om din BLUETOOTH-mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
Funktionerna kan skilja sig åt beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen
som medföljer din mobiltelefon.

Om ringsignaler
När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs från högtalaren.
Ringsignalen varierar på följande sätt, beroende på din BLUETOOTH-mobiltelefon.

Ringsignal inställd på högtalaren
Ringsignal inställd på din BLUETOOTH-mobiltelefon
Ringsignal inställd på din BLUETOOTH-mobiltelefon som endast gäller för BLUETOOTH-anslutning

Anslut högtalaren till en BLUETOOTH-mobiltelefon.

-indikatorn (BLUETOOTH) lyser blå när BLUETOOTH-anslutningen är upprättad.

Använda funktionen för tillägg av högtalare eller trådlös Party Chain
Anslut till högtalaren där -indikatorn (BLUETOOTH) lyser blå. Använd högtalaren som är ansluten till
BLUETOOTH-mobiltelefonen i följande steg och funktioner vid ett handsfree-samtal.

1

Tryck på -knappen (uppspelning)/ -knappen (samtal) när du tar emot ett samtal.

Prata i högtalarens mikrofon.
När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs från högtalaren.

2
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Tips
Vissa BLUETOOTH-mobiltelefoner har prioritet för användning av handenhet när ett samtal tas emot. Vid HFP- eller HSP-
anslutning kan du växla samtalsenhet till högtalaren genom att manövrera din BLUETOOTH-mobiltelefon.

Om den som ringer inte hör eller knappt hör din röst kan du prata direkt i mikrofonen på högtalaren.

Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig på högtalaren.

OBS!
Ljudet från samtalet matas endast ut i högtalaren där -indikatorn (BLUETOOTH) lyser blå, när funktionen för tillägg av
högtalare eller trådlös Party Chain används.

Ljudet under ett samtal matas endast ut i höger högtalare.

Om ingen ringsignal hörs från högtalaren
Högtalaren kanske inte är ansluten till en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera
anslutningsstatus för BLUETOOTH-mobiltelefonen.
Det går inte att ta emot ett samtal om fler än en BLUETOOTH-enhet är anslutna till högtalaren
(multienhetsanslutning). Avaktivera multienhetsanslutningen. Avbryt BLUETOOTH-anslutningen eller avaktivera
BLUETOOTH-funktionen för andra BLUETOOTH-enheter än den BLUETOOTH-mobiltelefon som används.

Justera volymen genom att trycka på –/+-knapparna (volym) på högtalaren eller genom att använda
BLUETOOTH-mobiltelefonen.

När du trycker på högtalarens –/+-knappar (volym) eller justerar volymen på BLUETOOTH-mobiltelefonen blinkar 
-indikatorn (ström) en gång.

När du ställer in volymen till max. (50) eller min. på högtalaren blinkar -indikatorn (ström) 3 gånger.

3

Tryck på -knappen (uppspelning)/ -knappen (samtal) för att avsluta ett samtal.

Om du lyssnade på musik när du tog emot samtalet återupptas den när samtalet är slut. Om du avslutar samtalet
genom att använda BLUETOOTH-mobiltelefonen, återupptas även uppspelningen när samtalet avslutas om du
lyssnade på musik innan du tog emot samtalet.

4
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Uppspelningen kanske inte pausar när ett inkommande samtal tas emot beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen.

Använd en BLUETOOTH-mobiltelefon som är minst 50 cm från högtalaren. Det kan höras brus om högtalaren och BLUETOOTH-
mobiltelefonen befinner sig för nära varandra.

Om en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-uttag går det inte att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten.
Handsfree-funktionen är däremot tillgänglig när BLUETOOTH-anslutningen är aktiv.

Det går inte att använda handsfree-funktionen vid multienhetsanslutning.

Det går inte att stäng av funktionen för multienhetsanslutning.

Det kan hända att vissa funktioner för handsfree-samtal inte går att använda på rätt sätt beroende på din smartphones modell,
operativsystem eller installerade applikationer.

Relaterade avsnitt

Ihopparning och anslutning med BLUETOOTH®-enheter
Ansluta till en NFC-kompatibel enhet med one-touch (NFC)
Avsluta BLUETOOTH-anslutning (efter användning)
Ringa ett samtal
Växla BLUETOOTH-enheterna som är anslutna samtidigt (multienhetsanslutning)

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ringa ett samtal

Du kan ringa ett handsfree-samtal med en BLUETOOTH-mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP
(Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en BLUETOOTH-anslutning.

Om din BLUETOOTH-mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
Funktionerna kan skilja sig åt beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen
som medföljer din mobiltelefon.

Anslut högtalaren till en BLUETOOTH-mobiltelefon.

-indikatorn (BLUETOOTH) lyser blå när BLUETOOTH-anslutningen är upprättad.

Använda funktionen för tillägg av högtalare eller trådlös Party Chain
Anslut till högtalaren där -indikatorn (BLUETOOTH) lyser blå. Använd högtalaren som är ansluten till
BLUETOOTH-mobiltelefonen i följande steg och funktioner vid ett handsfree-samtal.

1

Använd din BLUETOOTH-mobiltelefon för att ringa ett samtal.

När du ringer ett samtal, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs från högtalaren. När mottagaren svarar på
samtalet kan du prata i mikrofonen till högtalaren.

Om ingen kopplingston hörs från högtalaren
Högtalaren kanske inte är ansluten till en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera
anslutningsstatus för BLUETOOTH-mobiltelefonen.
Växla samtalsenhet till högtalaren genom att hålla -knappen (uppspelning)/ -knappen (samtal) intryckt
i ungefär 2 sekunder.
Det går inte att ringa ett samtal om fler än en BLUETOOTH-enhet är anslutna till högtalaren
(multienhetsanslutning). Avbryt BLUETOOTH-anslutningen eller avaktivera BLUETOOTH-funktionen för andra
BLUETOOTH-enheter än den BLUETOOTH-mobiltelefon som används.

2

Justera volymen genom att trycka på –/+-knapparna (volym) på högtalaren eller genom att använda
BLUETOOTH-mobiltelefonen.

3
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Tips
Om den som ringer inte hör eller knappt hör din röst kan du prata direkt i mikrofonen på högtalaren.

Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig på högtalaren.

OBS!
Ljudet från samtalet matas endast ut i högtalaren där -indikatorn (BLUETOOTH) lyser blå, när funktionen för tillägg av
högtalare eller trådlös Party Chain används.

Ljudet under ett samtal matas endast ut i höger högtalare.

Uppspelningen kanske inte pausar när du ringer ett samtal beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen.

Använd en BLUETOOTH-mobiltelefon som är minst 50 cm från högtalaren. Det kan höras brus om högtalaren och BLUETOOTH-
mobiltelefonen befinner sig för nära varandra.

När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-uttag går det inte att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten.
Handsfree-funktionen är däremot tillgänglig när BLUETOOTH-anslutningen är aktiv.

Det går inte att använda handsfree-funktionen vid multienhetsanslutning. Men det går inte att stäng av funktionen för
multienhetsanslutning.

Relaterade avsnitt

Ihopparning och anslutning med BLUETOOTH®-enheter
Ansluta till en NFC-kompatibel enhet med one-touch (NFC)
Avsluta BLUETOOTH-anslutning (efter användning)
Ta emot ett samtal
Växla BLUETOOTH-enheterna som är anslutna samtidigt (multienhetsanslutning)
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När du trycker på högtalarens –/+-knappar (volym) eller justerar volymen på BLUETOOTH-mobiltelefonen blinkar 
-indikatorn (ström) en gång.

När du ställer in volymen till max. (50) eller min. på högtalaren blinkar -indikatorn (ström) 3 gånger.

Tryck på -knappen (uppspelning)/ -knappen (samtal) för att avsluta ett samtal.

Om du lyssnade på musik när du tog emot samtalet återupptas den när samtalet är slut. Om du avslutar samtalet
genom att använda BLUETOOTH-mobiltelefonen, återupptas även uppspelningen när samtalet avslutas om du
lyssnade på musik innan du tog emot samtalet.

4
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Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

”Sony | Music Center” är en app för manövrering av Sony-ljudenheter som är kompatibla med ”Sony | Music Center” via
din smartphone, iPhone etc.
För ytterligare information om ”Sony | Music Center”, se följande webbsida:
https://www.sony.net/smcqa/

Funktioner som går att utföra på en högtalare med ”Sony | Music Center”

Uppspelning av musikfiler med högupplösningsljud (Hi-Res) som finns på en enhet t.ex. en smartphone eller iPhone.
Inställning av ljudkvalitet och justering av equalizer
Indikator för det inbyggda batteriets kapacitet
Strömalternativ t.ex. automatisk avstängningsfunktion (Auto Standby) och BLUETOOTH-standbyläge
Inställning av belysning (växla belysningsläget)
Växla BLUETOOTH-läget och AUDIO IN-läget
Växla BLUETOOTH-kodec (uppspelningskvalitet för ljudströmning via BLUETOOTH)
Gruppera med andra högtalare (funktion för tillägg av högtalare/trådlös Party Chain)
Ställa in Party Booster-funktionen
Uppdatera högtalarens programvara

Tips
Det du kan manövrera via ”Sony | Music Center” varierar beroende på ansluten enhet. Appens specifikationer och utformning kan
ändras utan förekommande meddelande.

Relaterade avsnitt
Installera ”Sony | Music Center”
Ladda högtalaren
Tända/släcka högtalarens belysning (belysningsfunktion)
Välja uppspelningskvalitet för ljudströmning via BLUETOOTH (kodec)
Lyssna på musik trådlöst med två högtalare (funktion för tillägg av högtalare)
Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktion för trådlös Party Chain)
Njuta av att växla ljudeffekterna
Använda Party Booster-funktionen
Uppdatera förinstallerad programvara

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Installera ”Sony | Music Center”

Installera ”Sony | Music Center” på t.ex. din smartphone, iPhone från Google Play eller App Store.

OBS!
Se till att du använder den senaste versionen av ”Sony | Music Center”. Om det inte går att ansluta högtalaren och en
BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH eller om ett problem uppstår t.ex. att inget ljud matas ut kan du avinstallera ”Sony | Music
Center” och försöka ansluta via BLUETOOTH igen.För mer information om ”Sony | Music Center”, se Google Play eller App
Store.

Relaterade avsnitt
Vad du kan göra med ”Sony | Music Center”

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Ladda ner ”Sony | Music Center” från Google Play eller App Store och installera det.1

Starta ”Sony | Music Center” när installationen genomförts.2
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Använda rösthjälpsfunktionen (Google-appen)

Genom att använda Google-appens funktion som finns i din Android-smartphone kan du prata i högtalarens mikrofon för
att manövrera din Android-smartphone.
Följande förklarar hur Google-appen används.

OBS!
Det går inte att aktivera Google-appen genom att säga ”OK Google” i högtalarens mikrofon även om din Android-smartphones
[OK Google]-inställning är på.
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Välj Google-appen för [Assist App] under [Assist & Voice input].

På din Android-smartphone väljer du [Settings] – [Apps]. En verktygsikon visas längst upp till höger på skärmen. 
Välj verktygsikonen, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App], ställ sedan in [Assist App] till Google-
appen.
Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din Android-smartphone.
Mer information om Google-appen finns i bruksanvisningen eller på supportsidan för din Android-smartphone eller
webbsidan för Google Play.

OBS!
Det kan hända att den senaste versionen av appen krävs.

Det kanske inte går att aktivera Google-appen från högtalaren beroende på specifikationerna för din Android-smartphone.

1

Anslut högtalaren till din Android-smartphone via BLUETOOTH-anslutning.2

När högtalaren är ansluten till din Android-smartphone via BLUETOOTH-anslutning och din Android-
smartphone befinner sig i standbyläge eller spelar musik, håller du -knappen (uppspelning)/ -
knappen (samtal) intryckt i cirka 3 sekunder.

Google-appen aktiveras och uppstartsljudet hörs.

3

Gör en förfrågan till Google-appen via högtalarens mikrofon.

Mer information om Google-appen t.ex. appar som fungerar tillsammans med Google-appen finns i
bruksanvisningen som medföljer din Android-smartphone.
När en viss tid passerat utan förfrågningar efter att du aktiverat Google-appen hörs en ljudsignal och Google-appen
avaktiveras.

4
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Använda rösthjälpsfunktionen (Siri)

Genom att använda Siri-funktionen som finns i din iPhone/iPod touch-smartphone kan du prata i högtalarens mikrofon
för att manövrera din iPhone/iPod touch.
Följande förklarar hur Siri används.

OBS!
Det går inte att aktivera Siri genom att säga ”Hey Siri” i högtalarens mikrofon även om [Allow “Hey Siri”]-inställningen för din
iPhone/iPod touch är på.
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Aktivera Siri.

På din iPhone/iPod touch väljer du [Settings] – [Siri] för att aktivera Siri.
Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din iPhone/iPod touch.
Mer information om Siri finns i bruksanvisningen eller på supportsidan för din iPhone/iPod touch.

1

Anslut högtalaren till din iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-anslutning.2

När högtalaren är ansluten till iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-anslutning och iPhone/iPod touch
befinner sig i standbyläge eller spelar musik, håller du -knappen (uppspelning)/ -knappen (samtal)
intryckt i cirka 3 sekunder.

Siri aktiveras och uppstartsljudet hörs.

3

Gör en förfrågan till Siri via högtalarens mikrofon.

Mer information om Siri t.ex. appar som fungerar tillsammans med Siri finns i bruksanvisningen som medföljer din
iPhone/iPod touch.

4
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Om indikatorerna

CHARGE-indikator (orange)

OBS!
Det går att ladda en högtalare som används om den är ansluten till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln)
eller ansluten till en påslagen dator. Det kan i detta fall ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet beroende på
användningsförhållandena. Du bör därför stänga av högtalaren vid laddning.

Om du använder högtalaren oavbrutet med en hög volym kan det hända att det inbyggda batteriet tar slut även om högtalaren är
ansluten till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) eller ansluten till en påslagen dator. Det kan leda till att
volymen blir lägre. Detta är inte något fel. Stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.

I en extremt kall eller varm miljö kommer laddningen av säkerhetsskäl att stoppas. Laddningen av högtalaren stoppas också om
laddningen tar lång tid. Koppla från mikro-USB-kabeln från högtalaren och anslut den sedan igen, för att lösa problemet, när
enheten befinner sig inom driftstemperaturer på mellan 5 °C och 35 °C.

-indikator (ström)

Slocknar Uppladdningen av högtalaren är genomförd.

Lyser Högtalaren laddas.

Blinkar långsamt Det inbyggda batteriets kapacitet är mindre än 10 % och det behöver laddas.

Blinkar 3 gånger
och slocknar

Om CHARGE-indikatorn blinkar 3 gånger och slocknar när du startar högtalaren är det
inbyggda batteriets kapacitet slut och måste laddas.

Slocknar Högtalaren är avstängd.

Tänds (grön) Högtalaren startar. STANDARD-läget har ställts in. (EXTRA BASS- och LIVE SOUND-läget har inte
ställts in.)

Tänds (vit) Högtalaren startar. EXTRA BASS-läget eller LIVE SOUND-läget har ställts in. Vid leverans är
EXTRA BASS inställt.

Tänds (orange) Högtalaren stängs av. Högtalaren är inställd i BLUETOOTH-standbyläge.

Blinkar (grön,
vit, röd eller
orange)

Varje gång du trycker på -/+-knapparna (volym) blinkar indikatorn en gång.

När du använder –/+-knapparna (volym) och volymen är inställd på min. (0) eller max. (50) blinkar
indikatorn 3 gånger.

Status för indikatorn som blinkar grön ändras efter programvaruuppdateringens förlopp. Vid varje
uppdatering blinkar indikatorn grön 5 gånger, sedan 4 gånger, 3 gånger, två, en och slocknar
sedan*.

När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen blinkar indikatorn 3
gånger grön eller vit för att informera dig om att uppdateringen är genomförd.

Indikatorn blinkar röd eller orange när programvaruuppdateringen blir fel.

Indikatorn blinkar långsamt grön eller vit när det inbyggda batteriets kapacitet är mindre än 10 %.

Om indikatorn blinkar grön eller vit 3 gånger och slocknar när du startar högtalaren är det inbyggda
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-indikator (BLUETOOTH)

ADD-indikatorer

WPC-indikator (trådlös Party Chain)

Relaterade avsnitt
Delar och kontroller

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

batteriets kapacitet slut. Ladda högtalaren.

Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se det blinkande mönstret.*

Lyser Högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.

Blinkar snabbt (3 gånger per sekund) Högtalaren växlar till ihopparningsläge.

Blinkar långsamt Högtalaren väntar på en BLUETOOTH-enhet att ansluta till.

Blinkar 3 gånger Uppdatering av programvaran är genomförd.

Blinkar
Högtalaren växlar till funktionen för tillägg av högtalare. 
ADD-indikatorn (tillägg av högtalare) blinkar när anslutningen till funktionen för tillägg av högtalare
misslyckas.

Lyser Funktionen för tillägg av högtalare används på högtalaren.

Blinkar Högtalaren växlar till funktionen trådlös Party Chain.

Lyser Den trådlösa Party Chain-funktionen används på högtalaren. Indikatorerna för alla högtalare som är anslutna
till den trådlösa Party Chain-funktionen tänds.
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Uppdatera förinstallerad programvara

När en ny version av programvaran släpps kan du uppdatera din högtalares förinstallerade programvara genom att
använda följande metoder.
Genom att uppdatera programvaran innebär det nya funktioner vilket gör det möjligt för dig att uppleva en mer bekväm
och stabil användning.

Anslut högtalaren till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) eller anslut den till en
påslagen dator.

Det går inte att uppdatera programvara när det inbyggda batteriet används. Uppdatera programvaran efter slutförd
uppladdning.

1

Starta högtalaren.

-indikatorn (ström) lyser vit*.

2

Färgen på -indikatorn (ström) varierar beroende på ljudläget. Se följande ämne för mer information.  
Om indikatorerna

*

Tryck på [Music Center] på din smartphone, iPhone etc. för att starta programmet.

Music Center

3

Tryck på [SRS-XB21].

När en ny version av programvaran släpps visas ett uppdateringsmeddelande på ”Sony | Music Center”-skärmen.

4

Följ instruktionerna på skärmen för uppdatering.

Vid varje uppdatering blinkar -indikatorn (ström) grön 5 gånger, sedan 4 gånger, 3 gånger, två, en och slocknar
sedan. Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se det blinkande mönstret.
När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen blinkar -indikatorn (ström) och -
indikatorn 3 gånger för att informera dig om att uppdateringen är genomförd.

5
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Försiktighetsåtgärder

Angående användning med en mobiltelefon

Mer information om hur du använder en mobiltelefon när du tar emot ett telefonsamtal samtidigt som du sänder ljudet
med BLUETOOTH-anslutningen finns i bruksanvisningen som följde med mobiltelefonen.

Om säkerhet

Se Referensguiden som medföljer högtalaren.

Om mikro-USB-kablar

Se till att använda den medföljande mikro-USB-kabeln.
När en mikro-USB-kabel som finns tillgänglig i handeln används måste den efterfölja USB-standarden.

 USB-kontakt av typ A: Ansluts till en dator eller en USB-nätadapter
 USB-kontakt mikro-B: Ansluts till högtalaren

Om placering

Placera inte högtalaren så att den lutar.
Lämna inte högtalaren nära värmekällor, i direkt solljus, där det är dammigt eller där den kan utsättas för mekaniska
stötar.
Högtalaren får inte användas eller lämnas i en bil.
Högtalaren får inte användas i en bastu.

Om användning

Stoppa inte in några främmande föremål i kontakter eller ventilationshål på högtalarens baksida. Högtalaren kan
kortslutas eller skadas.
Stäng av högtalarens belysningen eller öka belysningen i rummet om belysningen är stark.

Om Party Booster-funktionen

Det kan hända att en olycka, skada eller funktionsfel sker om högtalaren slår emot en person eller ett föremål. Notera
följande när Party Booster-funktionen används.

Koppla från kablarna och stäng locket när högtalaren används.
Använd inte när adaptern är ansluten.
Håll ordentligt i högtalaren när funktionen används och skaka den inte med våld så att högtalaren råkar falla ur dina
händer.

Se till så att du har tillräckligt med utrymme runt högtalaren innan funktionen används.
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Slå inte på högtalaren med ett verktyg.
Funktionen får inte användas när du kör bil eller går.
Håll ett avstånd på minst 20 cm från ansiktet och ögonen när den används.
Undvik att använda funktionen under en längre tid. Ta paus regelbundet.
Om du blir trött, känner dig obekväm eller upplever smärta någonstans i kroppen när du använder funktionen måste
du omedelbart sluta använda systemet.

Övrigt

Om du har några frågor eller problem gällande högtalaren som inte tas upp i denna hjälpguide ska du kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
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Att observera gällande laddning

Det inbyggda litiumjonbatteriets drifttid

Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e
månad för att behålla dess prestanda.
Om högtalaren inte används under en längre tid kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
Det laddningsbara inbyggda batteriet har en begränsad drifttid. När tiden går och antalet gånger batteriet används
ökar minskar det laddningsbara inbyggda batteriets kapacitet långsamt. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare
när tiden som det inbyggda batteriet går att använda blir avsevärt kortare trots att det är fulladdat.
Det laddningsbara inbyggda batteriets drifttid skiljer sig åt beroende på användningsmiljö och förvaringsmetod.

Var försiktig!

Om högtalaren identifierar ett problem av följande anledning vid laddning av det inbyggda batteriet slocknar CHARGE-
indikatorn (orange) trots att laddningen inte är genomförd.

Om temperaturen i omgivningen ligger utanför intervallet 5 °C - 35 °C.
Om det är något problem med det inbyggda batteriet.
Om laddningen av det inbyggda batteriet pågår under en längre tid.

OBS!
Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda batteriets användningsförhållanden.

Ladda högtalaren i en omgivande temperatur på mellan 5 °C och 35 °C.

Högtalaren blir varm under drift. Detta är inte något fel.

Undvik att utsätta den för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Lämna aldrig
högtalaren i en bil som är parkerad i solen.

Det går att ladda en högtalare som används om den är ansluten till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln)
eller ansluten till en påslagen dator. Det kan i detta fall ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet beroende på
användningsförhållandena. Du bör därför stänga av högtalaren vid laddning.

I en extremt kall eller varm miljö kommer laddningen av säkerhetsskäl att stoppas. Laddningen av högtalaren stoppas också om
laddningen tar lång tid. Koppla från mikro-USB-kabeln från högtalaren och anslut den sedan igen, för att lösa problemet, när
enheten befinner sig inom driftstemperaturer på mellan 5 °C och 35 °C.

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Anmärkningar gällande vattenbeständig och dammtät funktion

Högtalarens vattenbeständiga och dammtäta prestanda

Högtalaren med locket ordentligt monterat har en vattenbeständig specifikation för IPX7 *1 enligt vad som anges i ”Grad
av skydd mot vattenintrång” för IEC60529 ”Skyddsgradering gällande vattenintrång (IP-kod)”*3, och en dammtät
specifikation för IP6X *2 enligt vad som anges i ”Skyddsgradering gällande fasta främmande föremål”*3.

Vätskor som specifikationerna av vattenbeständigheten gäller för
Tillämpliga: Färskvatten, kranvatten, poolvatten, havsvatten
Ej tillämpliga: Övriga vätskor än de ovan (tvålvatten, vatten med rengöringsmedel eller badprodukter, schampo, varmt
källvatten osv.)

 
Högtalarens vattenbeständighet och dammtäthet baseras på våra mätningar under förhållandena som beskrivs häri.
Observera att fel som uppstått på grund av vatten- eller damminträngning som orsakats av att kunden använt produkten
på fel sätt inte täcks av garantin.

Undvika att vattenbeständigheten och dammtätheten försämras

Kontrollera följande och använd högtalaren på rätt sätt.

Högtalaren klarar falltestet från 1,22 m på 5 cm tjock plywood vilket överensstämmer med MIL-STD 810 F Method
516.5-Shock. Detta garanterar däremot inte att ingen skada, inget funktionsfel sker eller att den vattenbeständiga
och dammsäkra prestandan bibehålls under alla förhållanden. Deformering eller skada från fall eller om högtalaren
utsätts för mekaniska stötar kan leda till att vattenbeständighetens eller damtäthetens prestanda försämras.
Använd inte högtalaren på en plats där den kan utsättas för en större mängd vatten eller varmt vatten som stänker
på den. Högtalaren är inte utformad på ett sätt som ger skydd mot vatten under tryck. Användning av högtalaren på
en plats där högt vattentryck appliceras, t.ex. under rinnande vatten eller i duschen, kan orsaka funktionsfel.
Häll inte varmt vatten eller blås luft från en hårblås eller annan apparat direkt på högtalaren. Använd aldrig
högtalaren på platser med höga temperaturer som t.ex. i bastun eller nära en spis.
Hantera locket  varsamt. Locket är väldigt viktigt när det gäller att behålla högtalarens vattenbeständighet och
dammtäthet. Se till att locket är ordentligt stängt när högtalaren används. Låt inte främmande föremål komma in när
du stänger locket. Det kan hända att vattenbeständigheten och dammtätheten försämras och att funktionsfel sker på
högtalaren som ett resultat av att vatten tränger in i högtalaren om locket inte stängs ordentligt.

4-735-513-71(3) Copyright 2018 Sony Corporation

IPX7-motsvarighet: Högtalaren har testats och behåller sin funktion när den försiktigt sänks ner i vatten till ett djup av 1 m och lämnas där i 30
minuter.

*1

IP6X-motsvarighet: Högtalaren har testats och fortsätter att blockera damm efter omrörning i en testenhet som innehåller dammpartiklar som är
upp till 75 μm i diameter under 8 timmar.

*2

Medföljande tillbehör är inte vattenbeständiga eller dammtäta.*3
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Ta hand om högtalaren

Trots att högtalarens tygklädda del har en vattenavvisande behandling kan du använda högtalaren på ett bekvämare sätt
och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.

Om högtalarens yta blir smutsig i följande fall, tvättar du högtalaren direkt med rent vatten (från t.ex. vattenkranen)
för att få bort smutsen. Om smutsen lämnas kvar på dess yta kan det leda till att den tygklädda delen på högtalaren
missfärgas eller försämras eller att systemfel sker.  
Exempel

När salt, sand osv. fastnar på högtalaren när den har använts på en strand, i närheten av en pool osv.
När högtalaren fläckas av främmande ämnen (sololja, solskyddsmedel osv.).

Om högtalaren blir våt ska fukten omedelbart torkas bort med en torr, mjuk trasa. Låt dessutom högtalaren torka på
en luftig plats tills all fukt försvunnit.
Det kan hända att ljudkvaliteten förändras när vatten tränger in i systemets högtalardel. Detta är inget fel. Torka bort
fukten från ytan och placera högtalaren på en torr, mjuk trasa med SONY-logotypen vänd nedåt för att avlägsna det
vatten som samlats inuti högtalaren. Låt sedan högtalaren torka på en luftig plats tills all fukt försvunnit.

OBS!
Använd inte thinner, bensin, alkohol osv. för att rengöra högtalarens yta om den blivit smutsig eftersom den vattenavvisande
funktionen på högtalarens tygklädda del påverkas.

Om fukt lämnas på högtalarens yta kan det hända att den fryser eller att funktionsfel sker speciellt i kalla regioner. Torka bort all
fukt på högtalaren med t.ex. en torr, mjuk trasa om du ser vattendroppar på den.

Placera inte högtalaren direkt på sand, t.ex. i en sandlåda eller på en sandstrand. Plocka försiktigt bort sandkorn osv. om de
fastnar på högtalarens tygklädda del. Använd inte dammsugare osv. på högtalaren. Det kan skada högtalarenheten.
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Om trådlös BLUETOOTH-teknik

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken har en räckvidd på cirka 10 m.

Maximalt kommunikationsavstånd

Det maximala kommunikationsavståndet kan vara kortare beroende på följande villkor.

Det finns ett hinder t.e.x en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

Störningar från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11b/g) använder samma frekvens, kan störningar från
mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet, brus eller anslutningsfel om högtalaren
används i närheten av en trådlös LAN-enhet. I så fall kan du göra så här.

Använd högtalaren på ett avstånd av minst 10 m från den trådlösa LAN-enheten.
Om högtalaren används närmare än 10 m från en trådlös LAN-enhet bör du stänga av den trådlösa LAN-enheten.

Störningar med andra enheter

Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng
av högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor.

Där det finns brandfarlig gas, på sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
I närheten av automatiska dörrar och brandlarm

OBS!
För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste BLUETOOTH-enheten som ska anslutas ha samma profil som
högtalaren. Notera också att även om samma profil finns, kan det hända att enheternas funktion varierar beroende på dess
specifikationer.

På grund av karakteristiken hos trådlös BLUETOOTH-teknik kan ljudet som spelas upp på högtalaren bli något fördröjt från det
ljud som spelas upp på BLUETOOTH-enheten under telefonsamtal eller vid uppspelning av musik.

Högtalaren klarar de säkerhetskrav som ingår i BLUETOOTH-standarden för att skapa en säker anslutning när trådlös
BLUETOOTH-teknik används, men tänk på att inställningarna kan vara gjorda så att säkerheten inte räcker. Var försiktig vid
kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.

Vi kan inte hållas ansvariga för eventuellt informationsläckage som uppstått under BLUETOOTH-kommunikation.

En enhet med BLUETOOTH-funktion måste uppfylla den BLUETOOTH-standard som fastställts av Bluetooth SIG, Inc. och vara
verifierad. Även om den anslutna enheten uppfyller ovanstående BLUETOOTH-standard kanske den inte kan anslutas eller
fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.

Brus kan höras eller ljudet kan göra ett uppehåll beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalaren,
kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Det går inte att ansluta en enhet med en inbyggd radio eller mottagare till högtalaren via BLUETOOTH eftersom störningar kan
ske i sändningar.

Placera högtalaren längre från en TV, radio eller mottagare etc. eftersom störningar kan ske i sändningar.
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Varumärken

Android, Google Play och andra märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.
LDAC™ och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
Märket BLUETOOTH® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och
användning av sådana märken sker på licens från Sony Corporation. Andra varumärken och varunamn tillhör sina
respektive ägare.
N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.
Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc.,
registrerade i USA och andra länder.  
App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-
produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder.
Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och
regleringsstandarder.
Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller i andra länder.
WALKMAN och WALKMAN-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Märkningarna ™ och ® utelämnas i dokumenten.
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Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

Försök identifiera problemet i denna hjälpguide och försök åtgärda med de korrigeringar som anges.
Ladda högtalaren. 
Vissa problem kan åtgärdas om du laddar det inbyggda batteriet.
Tryck på högtalarens RESET-knapp.
Initiera högtalaren. 
Denna funktion återställer inställningar som t.ex. volym till fabriksinställda värden och raderar all
ihopparningsinformation.
Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.
Gå till följande supportsida för att få supportinformation om högtalaren:

För kunder i Nord- och Sydamerika:  
https://www.sony.com/am/support
För kunder i Europa:  
https://www.sony.eu/support
För kunder i Kina:  
https://service.sony.com.cn
För kunder i andra länder/regioner:  
https://www.sony-asia.com/support

Om åtgärderna ovan inte fungerar bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt
Använda RESET-knappen
Initiera högtalaren
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Kan inte ladda högtalaren

Se till att mikro-USB-kabeln är ordentligt ansluten till högtalaren och USB-nätadaptern när en USB-nätadapter
(tillgänglig i handeln) används. Se också till så att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till ett vägguttag.
När en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) används ska du se till att USB-nätadaptern har kapacitet att mata ut vid
1,5 A eller mer. Laddning från en USB-nätadapter som har kapacitet att mata ut vid 500 mA eller mer och mindre än
1,5 A tar ungefär 10 timmar. Laddning från en USB-nätadapter som har kapacitet att mata ut vid lägre än 500 mA
kan inte garanteras.
Beräknad laddningstid varierar beroende på strömutmatningen från ansluten USB-nätadapter (tillgänglig i handeln).
Högtalaren har stöd för en USB-nätadapter med en utspänning på 500 mA eller mer. Beroende på USB-
nätadapterns och mikro-USB-kabelns typ och specifikation kan det däremot hända att laddningen tar längre tid.
Användning av en USB-nätadapter med en utspänning på 1,5 A eller mer och en medföljande mikro-USB-kabel eller
mikro-USB-kabel som efterföljer USB-standarden rekommenderas. Laddning via den andra enheten garanteras inte.
Laddningstiden kan variera beroende på temperaturen i omgivningen eller användningsförhållandena.
Du kan också ladda det inbyggda batteriet genom att ansluta det till en påslagen dator via mikro-USB-kabeln.
Funktionen kan inte garanteras med alla datorer. Hembyggda datorers funktion täcks dessutom inte av garantin.

Relaterade avsnitt
Ladda högtalaren
Om indikatorerna
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Det gick inte att starta högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av

Det inbyggda batteriet har ingen kapacitet eller börjar ta slut. Ladda högtalaren genom att ansluta den till ett
vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) eller anslut den till en påslagen dator.
Den automatiska avstängningsfunktionen (Auto Standby) kanske har aktiverats. I vissa fall stängs strömmen av
automatiskt efter 15 minuter t.ex. när volymen på ljudinmatningen är låg. Hög volymen för ansluten enheten eller
avaktivera den automatiska avstängningsfunktionen.

Relaterade avsnitt
Ladda högtalaren
Automatisk avstängningsfunktion (Auto Standby)
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Inget ljud/ljud från endast en högtalare/låg ljudnivå/förvrängt ljud/brum eller brus i
högtalarens utmatning/ingen röst eller låg röstvolym från den som ringer

Kontrollera att både högtalaren och den anslutna enheten är påslagna.
Höj volymen på högtalaren och den anslutna enheten.
Kontrollera att den anslutna enheten spelar upp.
Se till att du kopplar från ljudkabeln från AUDIO IN-uttaget under uppspelning i BLUETOOTH-läget.
Se till att ljudkabeln är ordentligt ansluten till AUDIO IN-uttaget under uppspelning i AUDIO IN-läget.
Om du ansluter en dator till högtalaren ska du se till att inställningen för ljudutmatningen på datorn är inställd för en
BLUETOOTH-enhet.
Kontrollera så att högtalaren har upprättat en BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.
Para ihop högtalaren och BLUETOOTH-enheten igen.
Om den enhet som är ansluten till AUDIO IN-uttaget har monoljud matas ljudet endast ut från den vänstra högtalaren
(L-kanal).
Om den anslutna enheten har en equalizer-funktion ska den stängas av.
Placera högtalaren på avstånd från en mikrovågsugn, Wi-Fi m.m.
Placera högtalaren och BLUETOOTH-enheten närmare varandra. Ta bort hinder mellan högtalaren och
BLUETOOTH-enheten.
Om CHARGE-indikatorn och -indikatorn (ström) blinkar långsamt ska högtalaren stängas av och det inbyggda
batteriet laddas upp.
Det går inte att ansluta en enhet med en inbyggd radio eller mottagare till högtalaren via BLUETOOTH eftersom
störningar kan ske i sändningar.
Placera högtalaren längre från en TV, radio eller mottagare etc. eftersom störningar kan ske i sändningar.
När funktionen för tillägg av högtalare eller trådlös Party Chain används måste anslutningen mellan en annan
BLUETOOTH-enhet t.ex. en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord som är ansluten till
BLUETOOTH-enheten, avaktiveras.
Det finns vissa BLUETOOTH-enheter där kvaliteten för trådlös uppspelning kan ändras. Välj inställningen ”Prioritet
för stabil anslutning (SBC)” över ljudkvalitet om din enhet är kompatibel med denna funktion. Mer information finns i
bruksanvisningen som medföljde enheten.
Välj ”Prioritet för stabil anslutning (SBC)” för högtalarens trådlösa uppspelningskvalitet.
Installera den senaste versionen av ”Sony | Music Center” på ansluten enhet. Om du inte kan använda den senaste
versionen av ”Sony | Music Center” eller det inte går att ansluta till högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via
BLUETOOTH-anslutning måste du avinstallera ”Sony | Music Center”.
Välj en A2DP BLUETOOTH-anslutning genom att använda BLUETOOTH-enheten, när du lyssnar på musik.
Välj en HFP- eller HSP BLUETOOTH-anslutning genom att använda BLUETOOTH-enheten, när du tar emot/ringer
ett samtal.
Kontrollera så att utmatningen av BLUETOOTH-enheten är inställd till högtalaren när du tar emot/ringer ett samtal.

Relaterade avsnitt

Ihopparning och anslutning med BLUETOOTH®-enheter
Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning
Välja uppspelningskvalitet för ljudströmning via BLUETOOTH (kodec)
Om indikatorerna
Ta emot ett samtal
Ringa ett samtal
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Ljudet blir lågt under användning

Ljudnivån kan bli låg i följande situationer. Detta är inte något fel.

När batteriet börjar bli urladdat och CHARGE-indikatorn och -indikator (ström) blinkar långsamt när högtalaren
endast drivs av det inbyggda batteriet.
När batteriet börjar bli urladdat till följd av att högtalaren används med hög volym under lång tid även om
högtalaren är ansluten till ett vägguttag via en USB-nätadapter (tillgänglig i handeln) eller ansluten till en
påslagen dator.

Om ljudnivån blir låg under användning ska rutinen nedan följas.

Tips
Högtalaren är utformad att minska max.volymen till ungefär hälften (24) när det inbyggda batteriets kapacitet blir mindre än 10 %
för att skydda kretsen mot extrema spänningsvariationer vid användning i hög volym. Du kan även i detta fall ladda det inbyggda
batteriet, men volymen återgår inte till den normala. Ladda det inbyggda batteriet tills det inbyggda batteriets kapacitet når minst
20 %, stäng av högtalaren och slå sedan på den igen och justera volymen för att återfå normal volym.
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Kunde inte koppla samman högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

Placera högtalaren och BLUETOOTH-enheten inom 1 m från varandra.
För att använda funktionen för tillägg av högtalare eller trådlös Party Chain-funktion kopplar du samman med
högtalaren när -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar blå.
Om -indikatorn (BLUETOOTH) inte blinkar snabbt blå håller du -knappen (ström)/  PAIRING-knappen
intryckt tills du hör en röstvägledning och -indikatorn (BLUETOOTH) börjar blinka snabbt blå.
Det kanske inte går att ansluta en iPhone/iPod touch till högtalaren när högtalaren har initierats. Radera i sådana fall
ihopparningsinformationen på din iPhone/iPod touch och koppla sedan samma igen.
Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är påslagen och att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på enheten.
Stäng av enheten om högtalaren inte visas på BLUETOOTH-enheten och slå sedan på den igen. Symptomen kan
förbättras.

Relaterade avsnitt

Ihopparning och anslutning med BLUETOOTH®-enheter
Om indikatorerna
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Kunde inte koppla samman högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via One touch-
anslutning (NFC)

Det går inte att ansluta om skärmlåset är aktiverat på din smartphone. Avaktivera skärmlåset på din smartphone och
försök igen.
Håll din NFC-kompatibla enhet i närheten av högtalaren tills enheten reagerar. Rör enheten försiktigt över
högtalarens N-märke om det inte går att ansluta.
Se till så att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på den NFC-kompatibla enheten.
Kontrollera att enhetens NFC-funktion är på.
Ta ur din enhet om den ligger i ett fodral.
NFC-mottagningskänsligheten varierar beroende på enheten. Om du upprepade gånger misslyckas med att ansluta
högtalaren till en enhet via one-touch, kan du ansluta/koppla från högtalaren genom instruktionerna på skärmen.
Se till så att din enhet är kompatibel med NFC. Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.
För att använda funktionen för tillägg av högtalare eller trådlös Party Chain kopplar du samman med högtalaren när 

-indikatorn (BLUETOOTH) blinkar blå.

Relaterade avsnitt
Ansluta till en NFC-kompatibel enhet med one-touch (NFC)
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Det gick inte att ansluta en BLUETOOTH-enhet till högtalaren med funktion för tillägg
av högtalare

Efter att du anslutit två SRS-XB21-högtalare utför du ihopparningsförfarandet mellan en BLUETOOTH-enhet och
högtalaren där -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar blå.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik trådlöst med två högtalare (funktion för tillägg av högtalare)
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Kunde inte ansluta till högtalaren med funktionen för trådlös Party Chain

Efter att du anslutit flera högtalare utför du ihopparningsförfarandet mellan en BLUETOOTH-enhet och högtalaren
där -indikatorn (BLUETOOTH) blinkar blå.

Relaterade avsnitt
Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktion för trådlös Party Chain)
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Använda RESET-knappen

Öppna locket på baksidan och tryck på RESET-knappen med en nål eller annat spetsigt föremål om det inte går att
starta högtalaren eller inte går att använda den trots att den är startad. Högtalaren återställs och stängs av.

Starta högtalaren efter att du tryckt på RESET-knappen. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om den inte startar.

OBS!
Det går inte att återställa högtalaren när den är avstängd.

Ihopparningsinformationen raderas inte genom att du trycker på RESET-knappen. Detta skiljer sig från initiering av högtalaren.

Efter återställning av högtalaren kan det hända att inställningarna för volym, funktion och/eller ljud är förändrade.
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Initiera högtalaren

Håll –-knappen (volym) och -knappen (ström)/  PAIRING-knappen intryckta samtidigt i minst 5 sekunder när
högtalaren är påslagen, för att stänga av den.

Högtalaren initieras. Inställningar som t.ex. volym etc. återställs till fabriksinställningar och ihopparningsinformationen
raderas.
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