Käyttöopas
Langaton kaiutin

SRS-XB402M

Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista.

Aloittaminen
Osat ja painikkeet
”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen ja alkuasetusten tekeminen
Virtalähde/lataaminen
Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan
Virran kytkeminen päälle
Virran sammuttaminen

Valaistustoiminto
Valotilan vaihtaminen

Amazon Alexan käyttäminen
Amazon Alexalle puhuminen

Huomioita Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen käytöstä
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Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen poistaminen käytöstä

Verkossa toimiva musiikin jakelupalvelu (Spotify)
Spotify Connect

BLUETOOTH®-kaiuttimena käyttäminen
Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden avulla
Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)
Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)
Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Äänitehosteiden vaihtaminen

Tietoja
Tietoa merkkivaloista
Tietoa ohjelmistopäivityksestä
Käyttöä koskevia huomautuksia
Varotoimet
Huomautuksia lataamisesta
Huomautuksia tämän kaiuttimen hävittämisestä tai pois antamisesta
Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä
Kaiuttimen kunnossapito
Tavaramerkit

Vianmääritys
Miten voin ratkaista ongelman?
Virransyöttö
Sisäisen akun lataaminen ei onnistu
Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti

Äänikomennot
Kaiutin ei reagoi mihinkään äänikomentoihin

Ääni
Ääntä ei kuulu tai toistoääni vääristyy/keskeytyy
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Puheluita ei voi soittaa

Ääni pienenee käytön aikana

Verkkoyhteys
Yhteyden muodostaminen verkkoon Wi-Fi®-yhteyden kautta ei onnistu
”Sony | Music Center” -palveluun ei voi muodostaa yhteyttä
Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä ”Sony | Music Center” -sovelluksessa
Verkossa toimivaan musiikin jakelupalveluun ei voi yhdistää

BLUETOOTH-yhteys
Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

Merkkivalot
Tilojen merkkivalot välkkyvät sinisinä

Kun huomaat, ettei kaiutin toimi kunnolla
Kaiuttimen nollaaminen
Kaiuttimen alustaminen
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SRS-XB402M

Osat ja painikkeet

1.
2.

(virta) -painike, jossa on merkkivalo /

(mikrofonin mykistys) -painike, jossa on merkkivalo
Nollaus: Voit painaa tätä painiketta ja pitää sen alhaalla noin 8 sekunnin ajan nollataksesi kaiuttimen.
(toisto) -painike

3.
4.

PAIRING -painike

(BLUETOOTH) -merkkivalo

5. LINK-merkkivalo
6. − (äänenvoimakkuus) -painike
7. + (äänenvoimakkuus) -painike
8. LIVE-painike, jossa on merkkivalo /

STANDARD -painike

9. Tilojen merkkivalot*1
10. Sisäänrakennetut mikrofonit
11. Valot
12. LIGHT-painike*2/

BATTERY -painike

13. Suojus
4

14. DC IN 5V -liitin
15. CHARGE-merkkivalo
*1
*2

Kertoo äänenvoimakkuuden tason, akun jäljellä olevan lataustason ja muita tietoja.
Tämä painike on käytössä vain, kun kaiutin on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.

Aiheeseen liittyvää
Tietoa merkkivaloista
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”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen ja alkuasetusten tekeminen
Jotta voit käyttää kaiutinta, sinun on ensin asennettava ”Sony | Music Center” älypuhelimeesi/iPhoneesi ja tehtävä
kaiuttimen alkuasetukset.
Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:
https://www.sony.net/smcqa/
Tehtävissä olevat toiminnot kaiuttimella, jossa on ”Sony | Music Center”
Amazon Alexa -asetukset
Äänenlaadun asettaminen ja taajuuskorjaimen säätäminen
Sisäisen akkutason osoittaminen
Valojen (valaistuksen) asettaminen (valotilan vaihtaminen)
jne.
Huomautus
Jotta voit käyttää Amazon Alexaa, sinun on luotava Amazon-tili etukäteen.
”Sony | Music Center” on käytettävissä tällä kaiuttimella vain Wi-Fi-yhteyden kautta.

Asenna ”Sony | Music Center” älypuhelimellesi, iPhonellesi jne. Google Play- tai App Store -kaupasta.
1

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

2

Kun asennus on valmis, käynnistä ”Sony | Music Center”.

3

Aseta kaiutin mahdollisimman lähelle Wi-Fi-reititintä.

1. Muodosta langaton älypuhelin-/iPhone-yhteys Wi-Fi-reitittimeen.
2. Kirjoita muistiin yhdistetyn Wi-Fi-reitittimen SSID-tunnus ja salasana (salausavain).
Joillakin Wi-Fi-reitittimillä on useita SSID-tunnuksia.
Varmista, että kirjoitat muistiin sen SSID:n, jota käytit langattoman yhteyden muodostamiseen
älypuhelimen/iPhonen kautta.
Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

3. BLUETOOTH-toiminto on kytkettävä etukäteen päälle älypuhelimella/iPhonella.
4

Liitä mukana toimitettu verkkovirtalaite kaiuttimeen.
Kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti.
Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan
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5

Ota Wi-Fi käyttöön sovelluksen kautta.

1. Avaa ”Sony | Music Center” napauttamalla ja valitse ”SRS-XB402M”.
2. Noudata sovelluksen ohjeita ottaaksesi Wi-Fin käyttöön kaiuttimellasi. Käytä kaiuttimessa samaa Wi-Fiyhteyttä, jota käytät älypuhelimella/iPhonella.
Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, LINK-merkkivaloon syttyy vihreä valo.
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Ota Amazon Alexa käyttöön sovelluksen kautta.

1. Valitse [

Settings] – [Amazon Alexa, joka sijaitsee [SRS-XB402M]-valikossa ”Sony | Music Center”
-sovelluksessa.

2. Noudata sovelluksen ohjeita ottaaksesi Amazon Alexan käyttöön kaiuttimellasi.
Palvelusta riippuen sinun on ehkä luotava tili etukäteen.

Huomautus
Jotta voit ladata sovelluksen ja käyttää verkkopalveluita, sinua voidaan pyytää tekemään lisärekisteröintejä ja maksamaan
viestintäkuluja ja muita maksuja.
Varmista, että käytät uusinta ”Sony | Music Center” -versiota. Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen
välille BLUETOOTH-yhteyden kautta tai jos koet ongelman, esimerkiksi äänen puuttumisen, poista ”Sony | Music Center”
-asennus ja yritä muodostaa yhteys uudelleen BLUETOOTH-yhteyden kautta.
Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta Google Play- tai App Store -kaupasta.
Wi-Fi 5 GHz -taajuusaluetta saa käyttää vain sisätiloissa.
Kun käytät langatonta yhteyttä ulkotiloissa, poista Wi-Fi 5 GHz -taajuusalue käytöstä.
Saat yksityiskohtaiset ohjeet Wi-Fi-asetuksista lukemalla Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.
Tämä kaiutin saattaa päivittää sisäisen ohjelmiston automaattisesti, kun Wi-Fi on otettu käyttöön.
Odota, että päivitys valmistuu ja että kaiutin käynnistyy uudelleen, ennen kuin otat Amazon Alexan käyttöön.
Tilojen merkkivalot välkkyvät tai niihin syttyy sininen valo päivityksen edistymisen mukaan.
Kun päivitys on valmis (kaikissa neljässä merkkivalossa on valo), kaiutin käynnistyy uudelleen. Älä sammuta kaiutinta mistään
syystä päivityksen ollessa käynnissä.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan
7

Valotilan vaihtaminen
Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen poistaminen käytöstä
Äänitehosteiden vaihtaminen
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Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan
Tämä kaiutin voi saada virtaa joko seinäpistorasiasta, johon se on liitetty mukana toimitetun verkkovirtalaitteen avulla, tai
sisäisestä akusta.
Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, huolehdi, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen virran
kytkemistä päälle.
Voit käyttää kaiutinta sisäisen akun avulla lataamalla kaiuttimen ennen käyttöä.
Huomautus
Maastasi/alueestasi riippuen verkkovirtalaitteen muoto voi erota alla näytetystä kuvasta.

1

Liitä verkkovirtalaite kaiuttimen DC IN 5V -liittimeen ja liitä verkkovirtalaite sitten pistorasiaan.
Kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti.

CHARGE-merkkivalo syttyy oranssiksi latauksen ajaksi. Lataus kestää noin 6 tuntia*, minkä jälkeen merkkivalo
sammuu.
Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan, CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina
ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.
*

Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.

Vihje
Kun kuuntelet musiikkia kaiuttimen kautta, kaiutin kykenee lataamaan sisäistä akkua niin kauan kuin se on liitettynä
seinäpistorasiaan mukana toimitetun verkkovirtalaitteen avulla. Akun lataaminen saattaa kuitenkin kestää kauemmin
käyttöolosuhteista riippuen. Suosittelemme kaiuttimen virran sammuttamista akun lataamisen ajaksi.

Sisäisen uudelleenladattavan akun tason tarkastaminen
Kun olet painanut LIGHT-painiketta /
BATTERY-painiketta ja pitänyt sitä alhaalla kaiuttimen ollessa kytketty päälle,
alla luetellut toteamukset kuuluvat kaiuttimesta sisäisen akun jäljellä olevan tason mukaan.
Toteamukset kuuluvat ainoastaan englanniksi.
80 % tai enemmän: ”Battery fully charged.” (Akku on täysin ladattu.)
60 % tai enemmän: ”Battery about 80%.” (Akkua on jäljellä noin 80 %.)
40 % tai enemmän: ”Battery about 60%.” (Akkua on jäljellä noin 60 %.)
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20 % tai enemmän: ”Battery about 40%.” (Akkua on jäljellä noin 40 %.)
10 % tai enemmän: ”Battery about 20%.” (Akkua on jäljellä noin 20 %.)
Alle 10 %: ”Battery level low, please charge.” (Akun taso on alhainen, lataa akku.)
Alle 10 %: ”Battery level low.” (Akun taso on alhainen.) (Kun kaiutinta ladataan.)

Sisäisen akun käyttöaika (käytettäessä BLUETOOTH-yhteyttä tai Wi-Fi-yhteyttä)
Noin 12 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 31.
Valotoiminto kytketään pois päältä.
Äänitilaksi asetetaan STANDARD.
Noin 11 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 31.
Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)
Äänitilaksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset)
Noin 4 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan enimmäisasetus (50).
Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)
Äänitilaksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset)
Yllä annettu sisäisen akun käyttöaika mitataan käyttämällä määritettyä musiikkilähdettä.
Todellinen käyttöaika voi erota annetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön
lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen
Kun kuuluvat toteamus on ”Please charge” (Lataa) ja CHARGE-merkkivalo sekä
hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.
Kun CHARGE-merkkivalo ja
ladattava.

(virta) -merkkivalo välkkyvät

(virta) -merkkivalo välkkyvät 3 kertaa ja sammuvat, sisäinen akku on tyhjä ja se on

USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) käyttäminen lataukseen
Kytke USB-standardin mukaisen mikro-USB-kaapelin (saatavana kaupoista) toinen pää kaiuttimen DC IN 5V -liittimeen
ja toinen pää USB-verkkovirtalaitteeseen (saatavana kaupoista). Kytke tämän jälkeen USB-verkkovirtalaite
seinäpistorasiaan.
Kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti.
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Akun latauksen aikana CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina. Akun lataaminen täyteen kestää noin 8 tuntia*, minkä
jälkeen merkkivalo sammuu. Kaiutin tukee latausta USB-laitteesta, jonka lähtöteho on vähintään 1,5 A. Käytä lataukseen
USB-standardin mukaista mikro-USB-kaapelia. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata.
*

Sammuta kaiuttimen virta ladataksesi akun USB-verkkovirtalaitteen avulla. Latauksen aikana kaiuttimen toimimista, kuten musiikin toistoa, ei
taata.

Huomautus
Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty
seinäpistorasiaan. Jos haluat käyttää kaiutinta latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Muussa tapauksessa
sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi
liitetty seinäpistorasiaan. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua
riittävästi.
Virran enimmäissyöttö on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.
Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen
lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mukana toimitetun verkkovirtalaitteen tai USB-verkkovirtalaitteen
(saatavana kaupoista) ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
Älä lataa paikoissa, joissa kaiuttimeen saattaa roiskua vettä. Mukana toimitetun verkkovirtalaitteen ja kaiuttimen portit (USB/DCIN) eivät ole vedenpitäviä tai pölytiiviitä.
Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.

Aiheeseen liittyvää
Virran kytkeminen päälle
Huomautuksia lataamisesta
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Virran kytkeminen päälle
1

Paina

(virta) -painiketta.

(virta) -merkkivalo syttyy valkoisena*.
*

Äänitilasta riippuen
(virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.
Tietoa merkkivaloista

Vihje
Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran ostettuasi sen, valotoiminto on päällä. Kaiuttimeen syttyy valo.

Huomautus
Jos
(virta) -merkkivalo ja CHARGE-merkkivalo välkkyvät 3 kertaa ja sammuvat, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on
tyhjä. Tällöin kaiutin sammuu automaattisesti. Lataa sisäinen akku.
Kun

(virta) -merkkivalo ja CHARGE-merkkivalo välkkyvät hitaasti, sisäisen akun virtataso on alle 10 % ja akku on ladattava.

Tämä kaiutin saattaa päivittää sisäisen ohjelmiston automaattisesti, kun Wi-Fi on otettu käyttöön.
Odota, että päivitys valmistuu ja että kaiutin käynnistyy uudelleen, ennen kuin otat Amazon Alexan käyttöön.
Tilojen merkkivalot välkkyvät tai niihin syttyy sininen valo päivityksen edistymisen mukaan.
Kun päivitys on valmis (kaikissa neljässä merkkivalossa on valo), kaiutin käynnistyy uudelleen. Älä sammuta kaiutinta mistään
syystä päivityksen ollessa käynnissä.

Aiheeseen liittyvää
Virran sammuttaminen
Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan
Valotilan vaihtaminen
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Virran sammuttaminen
1

Paina

(virta) -painiketta.

(virta) -merkkivalo sammuu.

Huomautus
Kun hälyttimen/ajastimen asetukset määritetään Amazon Alexaan, älä kytke virtaa pois. Kun kaiutin kytketään pois päältä,
hälytin/ajastin ei ehkä toimi kunnolla.

5-009-495-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Valotilan vaihtaminen
Kaiuttimen valot kytkeytyvät musiikin myötä päälle tunnelman kohentamiseksi. Kaiuttimen ostohetkellä valotoiminto on
kytketty päälle.
1

Varmista, että kaiuttimeen on muodostettu BLUETOOTH-yhteys tai Wi-Fi-yhteys.

2

Paina LIGHT-painiketta /

BATTERY -painiketta.

Aina, kun painat LIGHT-painiketta /
*

BATTERY -painiketta, kuulet toteamuksen ja valo vaihtuu 9 tilan välillä*.

Ostohetkellä valo on RAVE -tilassa.

”Sony | Music Center” mahdollistaa Valotilan nimen tarkastamisen ja tilan vaihtamisen.

Vihje
Käyttämällä valaistustoimintoa ”Sony | Music Center” -sovelluksessa voit kytkeä valotoiminnon päälle/pois tai valita jonkun
erilaisista valotiloista.
RAVE:
Tanssimusiikki voimakkain välkkyvin valoin
Kaiuttimen ostohetkellä RAVE on asetettuna.
CHILL:
Rentouttava musiikki
RANDOM FLASH OFF:
Kaikenlainen musiikki, mukaan lukien tanssimusiikki, ilman välkkyviä valoja
HOT:
Valaistus lämpimän sävyisin välkkyvin valoin
COOL:
Valaistus viileän sävyisin välkkyvin valoin
STROBE:
Valaistus valkoisin välkkyvin valoin
CALM CYAN:
Hohtaa hitaasti sinisen sävyisenä.
14

CALM DAYLIGHT:
Hohtaa hitaasti päivänvalon sävyisenä.
OFF:
Ei valoa

Huomautus
Kun kaiuttimen valot ovat voimakkaita, lisää valoa huoneeseen tai sammuta valot.
Valotoiminto on käytettävissä vain, kun kaiutin on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.

Aiheeseen liittyvää
”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen ja alkuasetusten tekeminen
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Amazon Alexalle puhuminen
Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia tuetuista suoratoistopalveluista tai säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta
puhumalla. Saat lisätietoja käytettävästä sisällöstä ja puhumistavoista ”Sony | Music Center” -palvelusta.
Jotta voit käyttää tätä toimintoa, Amazon-tili on yhdistettävä kaiuttimeen.

Vihje
Musiikin toistamista varten on rekisteröidyttävä johonkin musiikin jakelupalveluun, kuten Amazon Music -sovellukseen.
Kaiutin ei ehkä tunnista äänikomentoja äänekkäissä tai voimakkaalle tuulelle tai kaiuille (äänen heijastumiselle) altistuvissa
paikoissa. Jos näin tapahtuu, paina ja pidä alhaalla
(toisto) -painiketta, kunnes kaiutin reagoi (noin 3 sekunnin ajan). Tämä
toiminto on sama kuin sanoisit kaiuttimelle ”Alexa”.
Äänikomennon avulla voi vaihtaa 11 äänenvoimakkuuden tasoa: 0 – 10.

Huomautus
Amazon Alexa ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
Varmista, että Wi-Fi-yhteys on muodostettu, ennen kuin käytät ”Sony | Music Center” -palvelua.
Kun hälyttimen/ajastimen asetukset määritetään Amazon Alexaan, älä kytke virtaa pois. Kun kaiutin kytketään pois päältä,
hälytin/ajastin ei ehkä toimi kunnolla.
Jotta voit käyttää verkkopalveluita, sinua voidaan pyytää tekemään lisärekisteröintejä ja maksamaan viestintäkuluja ja muita
maksuja.

Aiheeseen liittyvää
Kaiutin ei reagoi mihinkään äänikomentoihin
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Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen poistaminen käytöstä
Maastasi tai alueestasi riippuen Wi-Fi 5 GHz -taajuusaluetta käyttävien langattomien laitteiden käyttäminen ulkotiloissa
voi olla lailla kielletty.
Poista Wi-Fi 5 GHz -taajuusalue käytöstä tällä kaiuttimella noudattamalla seuraavia ohjeita.
Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen poistaminen käytöstä
Paina ja pidä alhaalla LIVE/
STANDARD -painiketta ja LIGHT/
kunnes LINK-merkkivalo välkkyy oranssina (noin 4 sekuntia).
Wi-Fi 5 GHz -taajuusalue on poistettu käytöstä.
Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen ottaminen käyttöön
Paina ja pidä alhaalla LIVE/
STANDARD -painiketta ja LIGHT/
kunnes LINK-merkkivalo välkkyy vihreänä (noin 4 sekuntia).
Wi-Fi 5 GHz -taajuusalue on otettu käyttöön.

BATTERY -painiketta samanaikaisesti,

BATTERY -painiketta samanaikaisesti,

Saat yksityiskohtaiset ohjeet Wi-Fi-asetuksista lukemalla Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Aiheeseen liittyvää
Tietoa merkkivaloista
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Spotify Connect
Käytä puhelinta, tablettia tai tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä.
Katso tarkemmat tiedot osoitteesta https://www.spotify.com/connect/.
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Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden avulla
Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen kanssa, tee seuraava menettely kullekin laitteelle.
Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:
Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n päähän kaiuttimesta.
Liitä kaiutin seinäpistorasiaan verkkovirtalaitteen (toimitettu mukana) avulla tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä kaiuttimeen yhdistetyn BLUETOOTHlaitteen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla toiston laitteelta.
Parittaisesta BLUETOOTH-laitteesta riippuen BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida
kaiuttimen äänenvoimakkuuden kanssa, kun aloitat musiikin toistamisen BLUETOOTH-yhteyden muodostamisen
jälkeen.
1

Paina ja pidä alhaalla
(virta)/
PAIRING -painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kaiuttimesta kuuluu
merkkiääni ja
(BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy nopeasti sinisenä.
Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

2

Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.
Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse kaiutin, jonka määritit Wi-Fiyhteyttä varten.
2 saman nimistä laitetta saattaa ilmestyä BLUETOOTH-laitteen näytölle. Jos näin käy, kokeile muodostaa yhteys
molempiin.
Jos todennusavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteella, kirjoita ”0000”.
*

3

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

Noudata BLUETOOTH-laitteen näytön ohjeita muodostaaksesi BLUETOOTH-yhteyden.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja
välkkymästä ja pysyy valaistuna.
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Vihje
Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen käyttämisestä lukemalla BLUETOOTH-laitteen käyttöohjeet.

Huomautus
Kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta noin 3 minuutin kuluessa ja
(BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu. Jos
kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta ennen kuin teet menettelyn loppuun, toista menettely vaiheesta
alkaen.
Kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa
tapauksissa:
Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden vuoksi.
Kaiuttimen parinmuodostustiedot poistetaan BLUETOOTH-laitteelta.
Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.
Videoiden katselua BLUETOOTH-yhteyden kautta ei suositella. Videossa ja äänessä esiintyy pieniä kohdistusvirheitä.
Tämä kaiutin ei tue BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile), joka sallii hands-free-puhelut
BLUETOOTH-matkapuhelimella.

Aiheeseen liittyvää
Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Puheluita ei voi soittaa

5-009-495-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)
Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta
laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.
Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran.
Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.
Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
Liitä kaiutin seinäpistorasiaan verkkovirtalaitteen (toimitettu mukana) tai USB-verkkovirtalaitteen (saatavana
kaupoista) avulla tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä tietokoneen ja siihen yhdistetyn
kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla toiston.
Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on

(mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:

1

Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneelta.

Windows 10
Valitse [

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

Windows 8.1
Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].
Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].
Jos [Control Panel] -näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small
icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.
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Windows 7
Napsauta [Start]-painiketta ja vielä [Devices and Printers].

2

Kytke kaiutin päälle.
(virta) -merkkivalo syttyy valkoisena*1.
*1

3

Äänitilasta riippuen
(virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.
Tietoa merkkivaloista

Paina ja pidä alhaalla
(virta)/
PAIRING -painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kaiuttimesta kuuluu
merkkiääni ja
(BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy nopeasti sinisenä.
Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.
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4

Etsi kaiutin tietokoneelta.

Kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta
Windows 10 / Windows 8.1
1. Valitse [Connect] Toimintokeskuksesta näytön oikeassa alareunassa.

2. Valitse Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimi.

Jos kaiuttimen nimi ei tule näkyviin, toista menettely vaiheesta
alkaen.
Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys luodaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin
näytölle. Siirry vaiheeseen
.

Windows 7
1. Napsauta [Add a device].

2. Valitse Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimi ja napsauta [Next].
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Jos todentamisavain*2 vaaditaan, kirjoita ”0000”.
Jos kaiuttimen nimi ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta
*2

alkaen.

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

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

”
”-merkki tulee näkyviin kaiuttimen kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun ”
merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen
.

5

”-

Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

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

Windows 8.1
1. Napsauta oikealla painikkeella Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimeä kohdassa [Devices] ja
valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.
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2. Varmista kaiuttimen nimi [Sound]-näytöllä.
Jos kaiuttimen kuvakkeessa on valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen

.

Jos kaiuttimen kuvakkeessa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).
Jos Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimi ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella
[Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry tämän jälkeen
seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).

3. Napsauta oikealla painikkeella kaiuttimen nimeä ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.
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Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy kaiuttimen kuvakkeeseen [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen
.

Jos et voi napsauttaa kaiuttimen [Connect]-valintaa, valitse [Disable] siitä [Default Device] -kohdasta, jossa on
tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

Windows 7
1. Kaksoisnapsauta Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimeä [Devices]-kohdassa.
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2. Napsauta [Listen to Music].

Kun kaiuttimeen on muodostettu yhteys, näkyviin tulee valintamerkki.

6

Varmista, että BLUETOOTH-yhteys on valmis.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja
välkkymästä ja pysyy valaistuna.

Vihje
27
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Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
Toimivuutta kaikkien tietokoneiden yhteydessä ei kuitenkaan taata. Takuu ei myöskään kata käyttöä itse koottujen tietokoneiden
kanssa.

Huomautus
LIGHT-painike on käytössä vain, kun laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.
Kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta noin 3 minuutin kuluessa ja
(BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu. Jos
kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta ennen kuin teet menettelyn loppuun, toista menettely vaiheesta
alkaen.
Kun kaiuttimen ja tietokoneen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden vuoksi.
Kaiuttimen parinmuodostustiedot poistetaan tietokoneelta.
Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.
Kaiuttimen todentamisavain on ”0000”. Jos todentamisavaimeksi asetetaan tietokoneella jokin muu kuin ”0000”, parinmuodostus
kaiuttimen kanssa epäonnistuu.

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

5-009-495-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)
Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta
laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.
Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran.
Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät
macOS High Sierra (versio 10.13)
Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.
Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
Liitä kaiutin seinäpistorasiaan verkkovirtalaitteen (toimitettu mukana) tai USB-verkkovirtalaitteen (saatavana
kaupoista) avulla tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä tietokoneen ja siihen yhdistetyn
kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla toiston.
Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on

(mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:

1

Kytke kaiutin päälle.
(virta) -merkkivalo syttyy valkoisena*1.
*1

2

Äänitilasta riippuen
(virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.
Tietoa merkkivaloista

Paina ja pidä alhaalla
(virta)/
PAIRING -painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kaiuttimesta kuuluu
merkkiääni ja
(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.
Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.
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3

Etsi kaiutin tietokoneelta.

1. Valitse [

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

2. Valitse Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimi Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].

4

Varmista, että BLUETOOTH-yhteys on valmis.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja
välkkymästä ja pysyy valaistuna.
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5

Napsauta näytön oikeassa yläreunassa olevaa kaiuttimen kuvaketta ja valitse [Output Device] -kohdasta
sen kaiuttimen nimi, jota varten teit Wi-Fi-määritykset.
Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

Vihje
Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus
LIGHT-painike on käytössä vain, kun laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.
Kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta noin 3 minuutin kuluessa ja
(BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu. Jos
kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta ennen kuin teet menettelyn loppuun, toista menettely vaiheesta
alkaen.
Kun kaiuttimen ja tietokoneen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden vuoksi.
Kaiuttimen parinmuodostustiedot poistetaan tietokoneelta.
Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.
Kaiuttimen todentamisavain on ”0000”. Jos todentamisavaimeksi asetetaan tietokoneella jokin muu kuin ”0000”, parinmuodostus
kaiuttimen kanssa epäonnistuu.

Aiheeseen liittyvää
Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
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Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta
Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se
tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

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

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun
siirtymisen.
Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut
käyttöohjeet.
Huomautus
Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta
kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkistä voimakasta ääntä.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun
toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.
Tämä kaiutin ei tue BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile), joka sallii hands-free-puhelut
BLUETOOTH-matkapuhelimella.

1

Varmista BLUETOOTH-laitteelta, että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu kaiuttimen kanssa.

2

Aloita musiikin toistaminen BLUETOOTH-laitteelta.

3

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen – (äänenvoimakkuus) -painiketta tai + (äänenvoimakkuus)
-painiketta tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.
Kun painat kaiuttimen – (äänenvoimakkuus) -painiketta tai + (äänenvoimakkuus) -painiketta tai säädät
äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella,
(virta) -merkkivalo välkkyy kerran tai 3 kertaa.
Käyttämästäsi BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen
(virta) -merkkivalo ei ehkä välky, vaikka säätäisit
äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella.

Vihje
Kaiutin ei ehkä tunnista äänikomentoja äänekkäissä tai voimakkaalle tuulelle tai kaiuille (äänen heijastumiselle) altistuvissa
paikoissa. Jos näin tapahtuu, paina ja pidä alhaalla
(toisto) -painiketta, kunnes kaiutin reagoi (noin 3 sekunnin ajan).
Tämä toiminto on sama kuin sanoisit kaiuttimelle ”Alexa”.
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Voit käyttää
(toisto) -painiketta toiston aikana suorittaaksesi seuraavat toiminnot.
Tauota
Tauota painamalla
(toisto) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.
Siirry seuraavan kappaleen alkuun
Paina
(toisto) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.
Siirry nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun*
Paina
(toisto) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.
*

Kautin toimii eri tavoin riippuen käytetystä BLUETOOTH-laitteesta.

Huomautus
Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimen toimintoihin virheellisesti.
Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.
Jos sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi
olla tarpeen.
Huminaa tai kohinaa voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai
käyttöympäristöstä.
Videoiden katselua BLUETOOTH-yhteyden kautta ei suositella. Videossa ja äänessä esiintyy pieniä kohdistusvirheitä.

Aiheeseen liittyvää
Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden avulla
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Puheluita ei voi soittaa
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BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTHyhteyden.
Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana
toimitetut käyttöohjeet.
Sammuta BLUETOOTH-laite.
Sammuta kaiutin.
Vihje
Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa keskeytyä automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää
Virran sammuttaminen
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Äänitehosteiden vaihtaminen
Käytössäsi on 3 erilaista äänitilaa. Ostohetkellä kaiuttimessa on asetettuna EXTRA BASS -tila.
Äänitila

(virta) -merkkivalon väri

LIVE-merkkivalon väri

Toiminto

STANDARD

Sammuu (LIVE POIS)

Vihreä (EXTRA BASS POIS)

Virransäästö

EXTRA
BASS

Sammuu (LIVE POIS) (tehtaan
oletusasetukset)

Valkoinen (EXTRA BASS PÄÄLLÄ) (tehtaan
oletusasetukset)

Voimakas
bassoääni

LIVE
SOUND

Valkoinen (LIVE PÄÄLLÄ)

Valkoinen (EXTRA BASS PÄÄLLÄ)

Realistinen
ääni

1

Nauti LIVE SOUND- ja EXTRA BASS -tiloista.

LIVE SOUND -asetuksen vaihtaminen kaiuttimen painikkeiden avulla
1. Paina LIVE-painiketta.
Aina, kun painat tätä painiketta, LIVE SOUND -tila ja EXTRA BASS -tila vaihtuvat keskenään.

EXTRA BASS -asetuksen vaihtaminen kaiuttimen painikkeiden avulla
Vaihda EXTRA BASS -tila ja STANDARD-tila keskenään seuraavien ohjeiden avulla.
STANDARD -painiketta noin 3 sekunnin ajan.
(virta) -merkkivalon väri vaihtuu valkoisesta vihreäksi ja äänitilaksi vaihtuu STANDARD.

1. Paina ja pidä alhaalla LIVE/

Jos painat ja pidät alhaalla LIVE/
STANDARD -painiketta uudelleen noin 3 sekunnin ajan,
-merkkivalon väri vaihtuu vihreästä valkoiseksi ja äänitilaksi vaihtuu EXTRA BASS.

Kun äänitila asetetaan ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla
35

(virta)

1. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella, iPhonella jne.

Music Center

2. Napauta [SRS-XB402M].
3. Valitse äänitila napauttamalla [Settings] – [Sound] – [Sound Mode] – [Preset Mode].
STANDARD
EXTRA BASS
LIVE SOUND

Huomautus
Musiikista riippuen LIVE SOUND- tai EXTRA BASS -tehosteet eivät ehkä ole selvästi havaittavissa.

Aiheeseen liittyvää
Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta
”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen ja alkuasetusten tekeminen
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Tietoa merkkivaloista
CHARGE-merkkivalo (oranssi)
Sammuu

Kaiuttimen lataus on valmis tai laturia, kuten mukana toimitettua verkkovirtalaitetta, ei ole liitetty.

Syttyy

Kaiuttimen lataus on käynnissä.

Välkkyy hitaasti

Sisäisen akun virtataso on alle 10 % ja se on ladattava.

Välkkyy
3 kertaa ja
sammuu

Jos kytket kaiuttimen päälle, mutta se sammuu, kun merkkivalo välkkyy 3 kertaa, sisäisessä
uudelleenladattavassa akussa ei ole yhtään virtaa jäljellä. Lataa kaiutin.

Huomautus
Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan mukana toimitetun verkkovirtalaitteen avulla. Tällöin
sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista
latauksen ajaksi suositellaan.
Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi
liitetty seinäpistorasiaan. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua
riittävästi.
Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen
lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mukana toimitetun verkkovirtalaitteen tai USB-verkkovirtalaitteen
(saatavana kaupoista) kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 ℃ – 35 ℃. Lataa sitten sisäinen akku
uudelleen.

(virta) -merkkivalo
Sammuu

Kaiutin kytkeytyy pois päältä.

Syttyy (vihreä)

Kaiutin kytkeytyy päälle. Äänitilaksi asetetaan STANDARD.

Syttyy
(valkoinen)

Kaiutin kytkeytyy päälle. EXTRA BASS -tila tai LIVE SOUND -tila asetetaan. Ostohetkellä EXTRA
BASS on asetettuna.
Joka kerran, kun painat – (äänenvoimakkuus) -painiketta tai + (äänenvoimakkuus) -painiketta,
merkkivalo välkkyy kerran.

Välkkyy
(valkoinen tai
vihreä)

Kun käytät – (äänenvoimakkuus) -painiketta tai + (äänenvoimakkuus) -painiketta ja
äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle (0) tai korkeimmalle (50) tasolle, merkkivalo välkkyy
3 kertaa.
Kun sisäisen akun virtataso on alle 10 %, merkkivalo välkkyy hitaasti (vihreänä tai valkoisena). Lataa
kaiutin.
Jos kytket kaiuttimen päälle, mutta se sammuu, kun merkkivalo välkkyy 3 kertaa (vihreänä tai
valkoisena), sisäisessä uudelleenladattavassa akussa ei ole yhtään virtaa jäljellä. Lataa kaiutin.
Kaiuttimen alustus on käynnissä.

(mikrofonin mykistys) -merkkivalo
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Sammuu

Sisäänrakennetut mikrofonit kytketään päälle.

Syttyy (punainen)

Sisäänrakennetut mikrofonit kytketään pois päältä.

(BLUETOOTH) -merkkivalo
Syttyy

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

Välkkyy nopeasti

LINK-merkkivalo
Sammuu

Yhteystietoja ei löydy.

Syttyy (vihreä)

Kaiutin on yhdistetty verkkoon 5 GHz- tai 2,4 GHz -taajuusalueella.

Syttyy (oranssi)

Kaiutin on yhdistetty verkkoon ainoastaan 2,4 GHz -taajuusalueella.

Välkkyy (vihreä)

Kaiutin on vaihtamassa Wi-Fi 5 GHz: POIS -tilasta Wi-Fi 5 GHz: PÄÄLLÄ -tilaan.

Välkkyy (oranssi)

Kaiutin on vaihtamassa Wi-Fi 5 GHz: PÄÄLLÄ -tilasta Wi-Fi 5 GHz: POIS -tilaan.

Välkkyy 3 kertaa (valkoinen)

Ohjelmiston päivitys on valmis.

LIVE-merkkivalo
Syttyy

LIVE SOUND -tila asetetaan.

Sammuu

STANDARD -tila (EXTRA BASS -tehosteet ja LIVE SOUND -tehosteet ovat pois päältä) tai EXTRA BASS
-tila asetetaan.

Tilojen merkkivalot
Välkkyy (sininen)

Kun jokainen neljästä merkkivalosta välkkyy peräkkäin vasemmalta oikealle, ohjelmistoa
asennetaan kaiuttimeen.

Kaikki syttyvät
(vihreä)

Kaiuttimen alustus on käynnissä.

Aiheeseen liittyvää
Osat ja painikkeet
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Tietoa ohjelmistopäivityksestä
Aina kun uusin ohjelmistoversio on saatavilla verkossa, kaiuttimesi ohjelmisto päivitetään alla kuvatulla tavalla. Käyttäjän
ei tarvitse tehdä toimenpiteitä ohjelmiston päivittämiseksi.

Valmistelut päivitystä varten
Ohjelmistopäivitykset ovat saatavilla, kun kaiuttimeen on asetettu jokin seuraavista tiloista.
Kaiuttimessa on internetyhteys Wi-Fi-verkon kautta.
Kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan mukana toimitetun verkkovirtaliittimen avulla ja sisäisessä akussa on virtaa jäljellä
vähintään 20 %.
Päivitysprosessi 1: kun kaiutinta käytetään virran ollessa aina kytkettynä päälle
Kaiutin päivittää ohjelmiston automaattisesti yöllä. Verkkopalvelimen runsaasta liikenteestä mahdollisesti
aiheutuvien päivitysongelmien välttämiseksi kukin kaiutin kuitenkin etsii uusia päivityksiä eri aikaan.
Päivitysprosessi 2: kun kaiutinta ei käytetä virran ollessa aina kytkettynä päälle
Kaiutin etsii uusia päivityksiä, kun sen virta on kytketty pois päältä, ja päivittää ohjelmiston automaattisesti.
Huomautus
Tarkasta tilojen merkkivalot ja LINK-merkkivalo saadaksesi tietoosi ohjelmistopäivityksen tilan.

Aiheeseen liittyvää
Tietoa merkkivaloista
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Varotoimet
Turvallisuus
Tärkeiden tietojen, kuten mallinimen, sijainti:
Päälaitteen pohjassa.
Verkkovirtalaitteen pinnalla.
Wi-Fi-verkon MAC-osoite sijaitsee tämän laitteen takana olevan suojuksen sisäpuolella.

Huomattavaa verkkovirtalaitteesta
Käytä vain mukana toimitettua verkkovirtalaitetta. Älä käytä muita verkkovirtalaitteita. Näin vältät laitteen
vaurioitumisen.

Sijoittaminen
Älä aseta laitetta kaltevaan asentoon.
Älä jätä laitetta korkeille lämpötiloille altistuvaan paikkaan, kuten suoraan auringonvaloon, lämpölähteiden lähelle tai
valaistuslaitteiden alle.
Älä jätä laitteen lähelle esineitä, joissa on magneettikenttiä (pankkikortit, magneettikoodatut luottokortit jne.).
Älä käytä laitetta autossa äläkä jätä sitä autoon.

Muuta
Jos kaiuttimen valot tuntuvat liian kirkkailta, sytytä huoneen valot tai sammuta kaiuttimen valotoiminto.
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Huomautuksia lataamisesta
Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika
Vaikka et aikoisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden
välein.
Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä
sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa
huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara
Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä akkua ladattaessa, CHARGE-merkkivalo (oranssi)
sammuu, vaikka lataus ei olisi valmis.
Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.
Sisäisessä akussa on ongelma.
Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.
Huomautus
Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C.
Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille
iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää
kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.
Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen
lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun
käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
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Huomautuksia tämän kaiuttimen hävittämisestä tai pois antamisesta
Kun hävität tämän kaiuttimen tai annat sen pois, pyyhi tiedot kaiuttimesta. Varmista, että alustat sen siten, että kaikki
asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi.
Jos käytät jotain Internet-pohjaista palvelua, kuten musiikkipalvelua, palveluntarjoaja voi säilyttää kaiutinta koskevia
tietoja. Ota tällöin yhteyttä kyseisen verkkopalvelun tarjoajaan näiden tietojen poistamiseksi.
Kaiuttimessa on sisäinen uudelleenladattava akku. Kun hävität kaiuttimen, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen alustaminen

5-009-495-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

43

Käyttöopas
Langaton kaiutin

SRS-XB402M

Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä
Laitteen vedenpitävyys ja pölytiiviys
Laitteen vedenpitävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX7*1 standardin IEC60529 ”Suojausluokan (IPkoodi)”*3 luokituksen ”Suojausluokka veden tunkeutumista vastaan” mukaisesti, ja pölytiiviys määritystä IP6X*2
luokituksen ”Suojausaste kiinteitä vierasesineitä vastaan”*3 mukaisesti.

Nesteet, joita vedenpitävyyden suorituskykymääritelmät koskevat
Käytettävissä

makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi, merivesi

Ei
käytettävissä

muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa,
shampoo, kuuma lähdevesi, jne.)

*1

IPX7-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu säilyttävän toiminnallisuutensa, kun se upotetaan varovasti 1 m:n syvyiseen veteen, johon
se jätetään 30 minuutin ajaksi.
*2 IP6X-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu estävän edelleen pölyn tunkeutumisen oltuaan 8 tuntia 75 μm:n läpimittaisia pölyhiukkasia
sisältävässä testauslaitteessa.
*3 Toimitetut lisävarusteet ja tämän laitteen liitännät (USB/DC IN) eivät ole veden- tai pölynkestäviä.

Laitteen vedenpitävyys ja pölytiiviys perustuvat tässä kuvatuissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että takuu
ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan laitteen
väärinkäytöstä.

Vedenpitävyyden ja pölytiiviyden heikentymisen estämiseksi
Tarkista seuraavat asiat ja käytä laitetta oikein.
Laite läpäisee pudotustestin 1,22 metrin korkeudelta 5 cm paksulle vanerille menetelmän MIL-STD810G Method
516.7-Shock mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan takaa vahingoittumattomuutta, rikkoutumattomuutta, vedenpitävyyttä tai
pölytiiviyttä kaikissa olosuhteissa. Laitteen putoamisesta aiheutuvat epämuodostumat tai vauriot tai laitteen
altistaminen mekaanisille iskuille voivat heikentää sen vedenpitävyyttä ja pölytiiviyttä.
Älä käytä laitetta paikassa, jossa sille voi roiskua runsaasti kylmää tai kuumaa vettä. Laitetta ei ole suunniteltu
kestämään veden painetta. Laitteen käyttäminen paikassa, jossa se altistuu korkeapaineiselle vedelle, kuten
juoksevan veden alla tai suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön.
Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan laitteeseen. Älä
myöskään käytä laitetta koskaan erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunoissa tai uunin vieressä.
Käsittele suojusta (
) varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi. Varmista
laitetta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suojus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää
vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenpitävyys tai pölytiiviys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla
laitteen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä tai pölyhiukkasia.
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Kaiuttimen kunnossapito
Vaikka laitteen kangasosa on käsitelty vettähylkiväksi, voit käyttää laitetta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla
olevia kunnossapito-ohjeita.
Jos laitteen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese laite puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi lian
poistamiseksi. Lian jättäminen laitteen pinnalle voi aiheuttaa kangasosassa värimuutoksia tai vaurioita tai aiheuttaa
laitteen toimintahäiriön.
Esim.
Kun laitteeseen tarttuu suolaa, hiekkaa tai vastaavaa rannalla, uima-altaalla jne. käytettäessä.
Kun laite tahriintuu vieraista aineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.)
Jos laite kastuu, pyyhi kosteus välittömästi kuivalla, pehmeällä liinalla. Kuivata laite lisäksi hyvin tuuletetussa
paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.
Äänenlaatu voi muuttua, jos laitteen kaiutinosaan pääsee vettä. Se ei ole toimintahäiriö. Pyyhi kosteus laitteen
pinnalta ja aseta laite kuivalle, pehmeälle liinalle kangasosa alaspäin laitteen sisään kertyneen veden
tyhjentämiseksi. Kuivata sitten laite hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.
Huomautus
Jos laitteen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusainetta, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne., sillä se vaikuttaa
laitteen kangasosan vedenhylkivyyteen.
Erityisesti kylmillä alueilla kosteus on muistettava pyyhkiä pois laitteesta käytön jälkeen. Kosteuden jättäminen laitteen pinnalle
saattaa aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön.
Jos hiekanjyviä tms. pääsee laitteen kangasosaan, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä pölynimuria tai vastaavaa esinettä
laitteen puhdistamiseen. Kaiutinyksikkö saattaa vaurioitua.
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Tavaramerkit
Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.
Amazon, Alexa ja vastaavat logot ovat Amazon.com, Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on Wi-Fi Alliance®:n sertifiointimerkki.
Wi-Fi CERTIFIED™ on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.
Wi-Fi ® on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony
Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.
Apple-logo ja iPhone ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
Spotify ja Spotify-logot ovat Spotify Groupin tavaramerkkejä.
Spotify Software on seuraavasta linkistä löytyvien kolmannen osapuolen lisenssien alainen:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
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Miten voin ratkaista ongelman?
Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia vaiheita.
Tämä Käyttöopas sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä.
Lataa kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun.
Nollaa kaiutin.
Alusta kaiutin.
Tämä toiminto palauttaa asetukset, kuten äänenvoimakkuuden jne., tehdasasetuksiksi ja poistaa parinmuodostuksen
tiedot.
Etsi tietoja ongelmasta asiakkaan tukisivustolta.
Siirry seuraaville tukisivuille saadaksesi kaiuttimeesi liittyviä tukitietoja:
Asiakkaille Amerikoissa:
https://www.sony.com/am/support
Asiakkaille Euroopassa:
https://www.sony.eu/support
Asiakkaille Kiinassa:
https://service.sony.com.cn
Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla:
https://www.sony-asia.com/support
Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen nollaaminen
Kaiuttimen alustaminen
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Sisäisen akun lataaminen ei onnistu
Varmista käyttäessäsi mukana toimitettua verkkovirtalaitetta, että verkkovirtalaite on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen
ja seinäpistorasiaan.
Varmista käyttäessäsi USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), että USB-kaapeli on kiinnitetty tukevasti
kaiuttimeen ja USB-verkkovirtalaitteeseen.
Varmista myös, että USB-verkkovirtalaite on kiinnitetty tukevasti seinäpistorasiaan.
Varmista käyttäessäsi USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), että USB-verkkovirtalaitteen teho on vähintään
1,5 A.
USB-verkkovirtalaitteen ja mikro-USB-kaapelin tyypistä ja ominaisuuksista riippuen lataus saattaa kestää pitkään.
Suosittelemme käyttämään USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtövirta on vähintään 1,5 A, ja mikro-USB-kaapelia, joka
vastaa USB-standardia. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata.
Latausaika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan
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Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti
Sisäinen akku voi olla tyhjä. Lataa sisäinen akku liittämällä verkkovirtalaite (toimitettu) seinäpistorasiaan.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun nollaat kaiuttimen.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan
Virran kytkeminen päälle
Kaiuttimen nollaaminen
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Kaiutin ei reagoi mihinkään äänikomentoihin
Kun
(mikrofonin mykistys) -merkkivaloon syttyy punainen valo, sisäänrakennetut mikrofonit kytketään pois päältä
ja kaiutin ei kykene havaitsemaan äänikomentoja. Paina (mikrofonin mykistys) -painiketta.
Kaiutin ei ehkä tunnista äänikomentoja äänekkäissä tai voimakkaalle tuulelle tai kaiuille (äänen heijastumiselle)
altistuvissa paikoissa. Jos näin tapahtuu, paina ja pidä alhaalla
(toisto) -painiketta, kunnes kaiutin reagoi (noin
3 sekunnin ajan). Tämä toiminto on sama kuin sanoisit kaiuttimelle ”Alexa”.
Varmista, ettei sisäänrakennettujen mikrofonien edessä ole esteitä.
Olet saattanut antaa äänikomennon liian nopeasti, jolloin kaiutin ei ole kyennyt havaitsemaan sitä. Yritä puhua
kaiuttimelle hieman hitaammin.
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Ääntä ei kuulu tai toistoääni vääristyy/keskeytyy
Tarkista kaiuttimen ja yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus.
Varmista, että toisto on käynnissä yhdistetyllä BLUETOOTH-laitteella.
Jos muodostat yhteyttä tietokoneen ja kaiuttimen välille, varmista, että tietokoneen ääniasetus on asetettu
BLUETOOTH-laitetta varten.
Varmista, että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.
Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille (laitteen rekisteröinti) uudelleen.
Varmista, että yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen taajuuskorjaintoiminto ei ole aktiivinen. Saat yksityiskohtaiset ohjeet
lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
Siirrä kaiutin pois mikroaaltouunin tai Wi-Fi-laitteen lähettyviltä.
Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs kaiutinta. Jos kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, siirrä se pois
tieltä.
Jos CHARGE-merkkivalo välkkyy hitaasti, sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta, sillä lähetysten
aikana voi kuulua kohinaa.
Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, virittimestä jne., sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
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Puheluita ei voi soittaa
Tämä kaiutin ei tue BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile), joka sallii hands-freepuhelut BLUETOOTH-matkapuhelimella.
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Ääni pienenee käytön aikana
Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
Sisäisten piirien suojelemiseksi tämä kaiutin on suunniteltu pienentämään äänenvoimakkuuden
enimmäisasetusta, kun sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso pienenee.
Kun sisäisen akun virtataso on alhainen pitkäaikaisen käytön ja korkean äänenvoimakkuuden käytön vuoksi,
vaikka kaiutin olisi liitetty mukana toimitettuun verkkovirtalaitteeseen.
Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Sammuta kaiutin.
2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan
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Yhteyden muodostaminen verkkoon Wi-Fi®-yhteyden kautta ei onnistu
Varmista, että älypuhelin/iPhone on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla
älypuhelimen/iPhonen mukana toimitetut käyttöohjeet.
Varmista, että kaiutin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin älypuhelin/iPhone. Saat yksityiskohtaiset ohjeet
lukemalla älypuhelimen/iPhonen mukana toimitetut käyttöohjeet.
Varmista, että Wi-Fi-reititin (tukiasema) on kytketty päälle.
Kun käytössä on Wi-Fi-yhteys, tuo kaiutin ja Wi-Fi-reititin (tukiasema) lähemmäs toisiaan ja tee Wi-Fi-asetukset
uudelleen.
Varmista, että Wi-Fi-reitittimen (tukiaseman) asetukset ovat oikein. Jos Wi-Fi-reitittimen SSID-piilotustila on kytketty
päälle, kytke se pois päältä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet Wi-Fi-reitittimen asetuksista lukemalla reitittimen mukana
toimitetut käyttöohjeet.
Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, vaikka Wi-Fi-reitittimelle tarkoitettu SSID on valittu, varmista, että
käytössä on oikea salasana (salausavain).
Salasana (salausavain) on kirjainkoon huomioiva. Varmista, että tarkastat kunkin kirjaimen kirjoittaessasi SSIDtunnusta. SSID ei hyväksy kaksitavuisia merkkejä. Varmista, että kirjoitat yksitavuisia merkkejä.
Esimerkkejä hämmennystä aiheuttavista merkeistä:
”I (iso I)” ja ”l (pieni L)”
”0 (numero 0)” ja ”O (iso O)”
”d (pieni D)” ja ”b (pieni B)”
”9 (numero 9)” ja ”q (pieni Q)”
Tuo Wi-Fi-reititin lähemmäs kaiutinta. Laitteet, joissa käytetään 2,4 GHz -taajuusaluetta, kuten mikroaaltouunit,
BLUETOOTH-laitteet ja langattomat digitaaliset laitteet, voivat estää kaiutinta muodostamasta langattoman
yhteyden. Siirrä kaiutin kauemmas tällaisista laitteista tai kytke ne pois päältä.
Kaiutin ei tue IEEE 802.11ac -standardia. Käytä langattomaan yhteyteen 2,4 GHz -taajuusaluetta (11b, 11g tai 11n)
tai 5 GHz -taajuusaluetta (11a tai 11n).
Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu edes oikeilla asetuksilla, kokeile seuraavaa.
Kytke tukiasema (Wi-Fi-reititin) pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.
Kytke kaiutin pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.

Aiheeseen liittyvää
Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen poistaminen käytöstä
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”Sony | Music Center” -palveluun ei voi muodostaa yhteyttä
Poista kaiuttimen nimi älypuhelimesi BLUETOOTH-yhteyshistoriasta hetkeksi ja muodosta uusi yhteys ”Sony | Music
Center” -palveluun.
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Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä ”Sony | Music Center” -sovelluksessa
Tarkista Wi-Fi-yhteys.
Ota Wi-Fi-asetukset käyttöön älypuhelimella tai vastaavalla laitteella.
Jos käytät Wi-Fi-reitittimen tietosuojaerotintoimintoa tai verkkoerotustoimintoa, kaiutin ei ehkä voi käyttää Wi-Fireititintä. Poista nämä toiminnot käytöstä. Katso lisätietoja asetusten vahvistamisesta ja tekemisestä Wi-Fi-reitittimen
käyttöohjeista.
Varmista, että kaiutin ja älypuhelin tai vastaava laite, johon ”Sony | Music Center” on asennettu, on yhdistetty saman
SSID:n kautta kuin Wi-Fi-reititin.

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

Väärin
(Kaiutin (
) ja älypuhelin (
) on yhdistetty eri SSID:n kautta Wi-Fi-reitittimeen (mobiilireitittimeen jne.
), joten
ne on yhdistetty eri verkkoihin.)
Tässä tilassa et voi käyttää kaiutinta ”Sony | Music Center” -sovelluksen kautta älypuhelimella tai vastaavalla
laitteella.
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: Internet
: Modeemi
: Wi-Fi-reititin
: Kaiutin
: Älypuhelin jne.
Jos haluat käyttää kaiutinta älypuhelimen kautta toisesta huoneesta, mutta älypuhelimen yhdistäminen suoraan
samaan Wi-Fi-reitittimeen kuin kaiutin osoittautuu hankalaksi, luo jaettu yhteys käyttämällä verkkokeskitintä tai
infrastruktuuritilaan asetettua Wi-Fi-tukiasemaa.
Jos asut asuinrakennuskompleksissa (kuten huoneistossa tai osakehuoneistossa), siinä voi mahdollisesti jo olla WiFi-reitittimiä, joista kulkee linja jokaiseen huoneeseen. Kysy verkon ylläpitäjältä, miten tällainen verkko on määritetty.

5-009-495-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

58

Käyttöopas
Langaton kaiutin

SRS-XB402M

Verkossa toimivaan musiikin jakelupalveluun ei voi yhdistää
Varmista, että Wi-Fi-reititin (tukiasema) on kytketty päälle.
Jos Wi-Fi-verkkoon on muodostettu yhteys, aseta kaiutin Wi-Fi-reitittimen (tukiaseman) lähelle ja tee sitten asetukset
uudelleen.
Jos internetpalveluntarjoajasi kanssa solmimasi sopimus antaa muodostaa internetyhteyden vain 1 laitteelle
kerrallaan, kaiutin ei voi muodostaa yhteyttä internetiin, jos jollain toisella laitteella on jo yhteys. Ota yhteyttä
televiestintäoperaattoriisi tai internetpalveluntarjoajaasi.
Jos olet kytkenyt älypuhelimen tai vastaavan laitteen pois päältä, odottanut hetken ja kytkenyt sen uudelleen päälle,
avaa ”Sony | Music Center” -sovellus uudelleen.
Varmista, että älypuhelimeen tai vastaavaan laitteeseen on asennettu yhteensopiva musiikkisovellus.
Varmista, että käytät yhteensopivan musiikkisovelluksen uusinta versiota.
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Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria
Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs kaiutinta kuin 1 m.
Olet ehkä alustanut kaiuttimen. Kaiuttimen alustamisen vuoksi kaiutin ei ehkä pysty muodostamaan BLUETOOTHyhteyttä BLUETOOTH-laitteen kanssa. Poista tässä tapauksessa kaiuttimen laitetiedot BLUETOOTH-laitteelta ja tee
parinmuodostuksen menettely uudestaan.
Päivitä yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen ohjelmisto.

Aiheeseen liittyvää
Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden avulla
Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)
Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)
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Tilojen merkkivalot välkkyvät sinisinä
Kaiuttimen ohjelmistoa ollaan lataamassa tai uusimpia ohjelmistopäivityksiä ollaan asentamassa. Odota, kunnes tilojen
merkkivalot lakkaavat välkkymästä.

Aiheeseen liittyvää
Tietoa ohjelmistopäivityksestä
Tietoa merkkivaloista
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Kaiuttimen nollaaminen
Seuraavassa tapauksessa paina ja pidä alhaalla
nollataksesi kaiuttimen.

(mikrofonin mykistys) -painiketta noin 8 sekunnin ajan

Et voi käyttää kaiutinta kytkettyäsi sen päälle.
Et voi käyttää kaiutinta ratkaistuasi parinmuodostusongelmat.

Vihje
Kun kaiutin saa verkkovirtaa verkkovirtalaitteen kautta, kaiuttimen virta kytkeytyy taas päälle, kun nollaat kaiuttimen. Kun kaiutin
saa virtaa akusta, kaiuttimen nollaaminen kytkee pois kaiuttimen virran ja sinun on kytkettävä kaiutin päälle uudelleen.
Tiedot, mukaan lukien Amazon Alexa -asetukset, säilytetään.
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Kaiuttimen alustaminen
Kun kaiutin on kytketty päälle, paina ja pidä alhaalla
(virta) -painiketta ja − (äänenvoimakkuus) -painiketta
samanaikaisesti, kunnes neljään tilojen merkkivaloon syttyy vihreä valo.
Alustus kestää noin 25 sekuntia. Kun alustus on valmis, kaiuttimeen kytkeytyy virta ja valot syttyvät.
Kaiuttimen alustaminen poistaa kaikki tiedot, mukaan lukien Amazon Alexa -asetukset.
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