
Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

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

Aan de slag

Onderdelen en bedieningselementen

"Sony | Music Center" installeren en de begininstellingen maken

Stroombron/opladen

De luidspreker aansluiten op een stopcontact

Inschakelen van de stroom

Uitschakelen van de stroom

Verlichtingsfunctie

Veranderen van de verlichtingsstand

Gebruiken van Amazon Alexa

Praten tegen uw Amazon Alexa

Opmerkingen bij gebruik van de Wi-Fi 5 GHz band
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Uitschakelen van de Wi-Fi 5 GHz band

Gebruiken van een online muziekdienst (Spotify)

Spotify Connect

Gebruiken als een BLUETOOTH®-luidspreker

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

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

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

Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Profiteren van verschillende geluidseffecten

Informatie

Over de aanduidingen

Over software updates

Opmerkingen over het gebruik

Voorzorgsmaatregelen

Opmerkingen over het opladen

Opmerkingen over het weggooien of weggeven van deze luidspreker

Opmerkingen over de waterdichtheid en stofbestendigheid

Verzorging van de luidspreker

Handelsmerken

Problemen oplossen

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

Voeding

Kan de ingebouwde batterij niet opladen

Kan de luidspreker niet uitschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit

Gesproken opdrachten

De luidspreker reageert niet op gesproken opdrachten

Geluid

Er wordt geen geluid weergegeven of de weergave klinkt vervormd/wordt onderbroken
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Er worden geen telefoongesprekken gemaakt

Het volume wordt lager in gebruik

Netwerkverbinding

Kan geen verbinding met een netwerk maken via Wi-Fi®

Er kan geen verbinding worden gemaakt met "Sony | Music Center"

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

Er kan geen verbinding worden gemaakt met een online muziekdienst

BLUETOOTH-verbinding

De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

Aanduidingen

De statusaanduidingen knipperen blauw

Wanneer u merkt dat de luidspreker niet goed werkt

Resetten van de luidspreker

De luidspreker initialiseren
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Onderdelen en bedieningselementen

 (aan/uit) toets met aanduiding /  PAIRING-toets1.

 (microfoon tijdelijk uit) toets met aanduiding
Resetten: U kunt deze toets ongeveer 8 seconden ingedrukt houden om de luidspreker te resetten.

2.

 (weergave) toets3.

(BLUETOOTH) aanduiding4.

LINK-aanduiding5.

− (volume) toets6.

+ (volume) toets7.

LIVE-toets met aanduiding /  STANDARD-toets8.

Statusaanduidingen*19.

Ingebouwde microfoons10.

Verlichting11.

LIGHT-toets*2/  BATTERY-toets12.

Afdekking13.
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Verwant onderwerp
Over de aanduidingen

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

DC IN 5V-aansluiting14.

CHARGE-aanduiding15.

Geven het volumeniveau, het resterende batterijniveau en andere informatie aan.*1
Deze toets wordt alleen ingeschakeld wanneer de luidspreker is verbonden via BLUETOOTH-verbinding of Wi-Fi-verbinding.*2
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

"Sony | Music Center" installeren en de begininstellingen maken

Om uw luidspreker te kunnen gebruiken, moet u eerst "Sony | Music Center" installeren op uw smartphone/iPhone en de
begininstellingen voor uw luidspreker uitvoeren.
Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:
https://www.sony.net/smcqa/

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een luidspreker met "Sony | Music Center"
Amazon Alexa instelling

Instellen van de geluidskwaliteit en de equalizer

Aanduiding niveau ingebouwde batterij

Instellen van de verlichting (omschakelen van de verlichtingsstand)
enz.

Opmerking
Om Amazon Alexa te gebruiken, moet u van tevoren een Amazon account hebben gemaakt.

Op dit toestel is "Sony | Music Center" alleen beschikbaar via een Wi-Fi-verbinding.

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

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

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

Plaats de luidspreker zo dicht mogelijk bij een Wi-Fi-router.3

Breng een draadloze verbinding tot stand met de Wi-Fi-router vanaf de smartphone/iPhone.1.
Maak een notitie van de SSID en het wachtwoord (encryptiesleutel) van de Wi-Fi-router waarmee u verbinding
wilt maken.
Sommige Wi-Fi-routers hebben meerdere SSID's.
Maak een notitie van de SSID die u gebruikt hebt om een draadloze verbinding mee te maken vanaf de
smartphone/iPhone.
Raadpleeg voor details de handleiding van het de Wi-Fi-router.

2.

U moet van tevoren de BLUETOOTHfunctie van uw smartphone/iPhone inschakelen.3.

Verbind de meegeleverde netstroomadapter met de luidspreker.

De luidspreker gaat automatisch aan.
De luidspreker aansluiten op een stopcontact
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Opmerking
Het is mogelijk dat er extra registraties en communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app en het gebruiken
van netwerkdiensten.

U moet de nieuwste versie van "Sony | Music Center" gebruiken. Als u de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat niet via een
BLUETOOTH-verbinding met elkaar kunt verbinden, of als er een probleem is, bijvoorbeeld geen geluid, moet u "Sony | Music
Center" verwijderen en dan nog eens proberen om de BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.
Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar Google Play of de App Store.

Gebruik van de Wi-Fi 5 GHz band is beperkt tot gebruik binnenshuis.
Wanneer u buiten gebruik wilt maken van een draadloze verbinding, moet u de Wi-Fi 5 GHz band uitschakelen.
Raadpleeg voor details over de Wi-Fi-instellingen de handleiding van de draadloze Wi-Fi-router.

Het is mogelijk dat deze luidspreker automatisch de ingebouwde software bijwerkt wanneer de instelling van de Wi-Fi is voltooid.
Wacht in dat geval tot de update is voltooid en de luidspreker opnieuw is opgestart voor u Amazon Alexa gaat instellen.
De statusaanduidingen knipperen of lichten op in blauw in overeenstemming met de voortgang van de update.
Wanneer de update voltooid is (alle vier de aanduidingen branden), zal de luidspreker opnieuw opstarten. Terwijl de update bezig
is, mag u om geen enkele reden de luidspreker uit zetten.

Verwant onderwerp
De luidspreker aansluiten op een stopcontact

Stel de Wi-Fi in met de app.5

Tik om "Sony | Music Center" op te starten en selecteer "SRS-XB402M".1.
Volg de aanwijzingen in de app om uw luidspreker in te stellen voor Wi-Fi. Stel de luidspreker in op dezelfde
Wi-Fi-verbinding als de smartphone/iPhone.
Wanneer er een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, zal de LINK-aanduiding groen oplichten.

2.

Stel Amazon Alexa in met de app.6

Selecteer [  Settings] - [Amazon Alexa] van het [SRS-XB402M] menu in "Sony | Music Center".1.
Volg de aanwijzingen in de app om uw luidspreker in te stellen voor Amazon Alexa.
Afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, is het mogelijk dat u eerst een account moet aanmaken.

2.
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Veranderen van de verlichtingsstand
Uitschakelen van de Wi-Fi 5 GHz band
Profiteren van verschillende geluidseffecten

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

De luidspreker aansluiten op een stopcontact

De luidspreker kan van stroom worden voorzien door een stopcontact via de meegeleverde netstroomadapter, of door
de ingebouwde batterij.
Wanneer u de luidspreker voor het eerst gaat gebruiken, moet u eerst de ingebouwde batterij tenminste 1 uur lang
opladen voor u de stroom inschakelt.
U kunt de luidspreker gebruiken op de ingebouwde batterij door de luidspreker voor gebruik op te laden.

Opmerking
Afhankelijk van uw land/regio is het mogelijk dat de stekker van de netstroomadapter verschilt van de afbeelding hieronder.

Controleren van het batterijniveau van de ingebouwde oplaadbare batterij
Nadat u de LIGHT-/  BATTERY-toets ingedrukt hebt gehouden terwijl de luidspreker aan staat, zal de hieronder
vermelde gesproken boodschap worden weergegeven door de luidspreker aan de hand van het resterende vermogen
van de ingebouwde batterij.
De gesproken boodschap is alleen beschikbaar in het Engels.

80% of meer: "Battery fully charged." (Batterij volledig opgeladen.)

60% of meer: "Battery about 80%." (Batterij ongeveer 80% vol.)

Sluit de netstroomadapter aan op de DC IN 5V-aansluiting van de luidspreker en sluit de netstroomadapter
dan aan op het stopcontact.

De luidspreker gaat automatisch aan.

De CHARGE-aanduiding licht oranje op tijdens het opladen. Het opladen zal in ongeveer 6 uur* zijn voltooid en de
aanduiding zal worden uitgeschakeld.
Als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen wanneer u de luidspreker aansluit op een stopcontact, zal de
CHARGE-aanduiding oranje oplichten en dan na ongeveer 1 minuut uit gaan.

Hint
Wanneer u naar muziek luistert via de luidspreker, kan de ingebouwde batterij van de luidspreker worden opgeladen als de
luidspreker via de meegeleverde netstroomadapter is aangesloten op een stopcontact. Maar, afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden, kan het wel langer duren om de ingebouwde batterij op te laden. Wanneer u de batterij oplaadt,
verdient het aanbeveling om de luidspreker uit te schakelen.

1

Tijd die nodig is om de lege ingebouwde batterij op te laden zodat deze volledig geladen is wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.*
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40% of meer: "Battery about 60%." (Batterij ongeveer 60% vol.)

20% of meer: "Battery about 40%." (Batterij ongeveer 40% vol.)

10% of meer: "Battery about 20%." (Batterij ongeveer 20% vol.)

Minder dan 10%: "Battery level low, please charge." (Batterijniveau laag, opladen alstublieft.)

Minder dan 10%: "Battery level low." (Batterijniveau laag.) (Terwijl de luidspreker wordt opgeladen.)

Gebruiksduur ingebouwde batterij (met de BLUETOOTH-verbinding of Wi-Fi-verbinding)
Ongeveer 12 uur

Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op 31.

De verlichtingsfunctie is uitgeschakeld.

De geluidsmodus is ingesteld op STANDARD.

Ongeveer 11 uur

Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op 31.

De verlichtingsfunctie is ingeschakeld. (fabrieksinstelling)

De geluidsmodus is ingesteld op EXTRA BASS. (fabrieksinstelling)

Ongeveer 4 uur

Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op het maximum (50).

De verlichtingsfunctie is ingeschakeld. (fabrieksinstelling)

De geluidsmodus is ingesteld op EXTRA BASS. (fabrieksinstelling)

De gebruiksduur van de ingebouwde batterij wordt gemeten met de gespecificeerde signaalbron.

De daadwerkelijke gebruiksduur kan afwijken van de vermelde tijdsduur vanwege het gebruikte volume, de
weergegeven nummers, de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden.

Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is
Wanneer de stembegeleiding "Please charge" (Opladen alstublieft) zegt en de CHARGE-aanduiding en de 
(aan/uit) aanduiding langzaam knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen.

Wanneer de CHARGE-aanduiding en de  (aan/uit) aanduiding 3 keer oranje knipperen en dan uit gaan, is de
ingebouwde batterij leeg en moet u hem opladen.

Gebruiken van een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) voor het opladen
Sluit het ene uiteinde van een micro-USB-kabel die voldoet aan de USB-normen aan op de DC IN 5V-aansluiting van de
luidspreker en sluit dan het andere uiteinde aan op een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Sluit de USB-
netstroomadapter vervolgens aan op het stopcontact.
De luidspreker gaat automatisch aan.
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Tijdens het opladen van de batterij zal de CHARGE-aanduiding oranje oplichten. Het duurt ongeveer 8 uur* om de
batterij volledig op te laden, waarna de aanduiding uit zal gaan. Deze luidspreker biedt ondersteuning voor opladen van
USB-apparatuur met een uitgangsvermogen van 1,5 A of meer. Gebruik een micro-USB-kabel die voldoet aan de USB-
normen voor het opladen. Opladen van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd.

Opmerking
Wanneer u de luidspreker gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al is de
luidspreker aangesloten op een stopcontact. Als u de luidspreker wilt gebruiken terwijl deze wordt opgeladen, kunt u het volume
van de luidspreker het beste laag zetten. Schakel anders de luidspreker uit en laad de ingebouwde batterij voldoende op.

Wanneer u de luidspreker langere tijd gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al
is de luidspreker aangesloten op een stopcontact. Als resultaat kan het volume lager worden. Dit is geen defect. Schakel de
luidspreker uit en laad ingebouwde batterij voldoende op.

Het maximum uitgangsvermogen zal lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.

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

Probeer de luidspreker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren. De aansluitingen op de meegeleverde
netstroomadapter en de luidspreker (USB/DC-IN) zijn niet water- of stofbestendig.

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

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Opmerkingen over het opladen

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Om de batterij op te laden met een USB-netstroomadapter, moet u de luidspreker uitschakelen. Terwijl er wordt opgeladen, kunnen handelingen
met de luidspreker, zoals het weergeven van muziek, niet worden gegarandeerd.

*

11



Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Inschakelen van de stroom

Hint
Wanneer u de luidspreker voor het eerst na aankoop aan zet, is de verlichtingsfunctie ingeschakeld. De luidspreker licht op.

Opmerking
Als de  (aan/uit) aanduiding en de CHARGE-aanduiding 3 keer knipperen en dan uit gaan wanneer u de luidspreker aan zet,
is de ingebouwde batterij leeg. In deze toestand zal de luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. Laad de ingebouwde
batterij op.

Wanneer de  (aan/uit) aanduiding en de CHARGE-aanduiding langzaam knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg (10%)
en moet u hem opladen.

Het is mogelijk dat deze luidspreker automatisch de ingebouwde software bijwerkt wanneer de instelling van de Wi-Fi is voltooid.
Wacht in dat geval tot de update is voltooid en de luidspreker opnieuw is opgestart voor u Amazon Alexa gaat instellen.
De statusaanduidingen knipperen of lichten op in blauw in overeenstemming met de voortgang van de update.
Wanneer de update voltooid is (alle vier de aanduidingen branden), zal de luidspreker opnieuw opstarten. Terwijl de update bezig
is, mag u om geen enkele reden de luidspreker uit zetten.

Verwant onderwerp
Uitschakelen van de stroom
De luidspreker aansluiten op een stopcontact
Veranderen van de verlichtingsstand

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op de  (aan/uit) toets.

De  (aan/uit) aanduiding licht wit* op.

1

Afhankelijk van de geluidsmodus zal de kleur van de  (aan/uit) aanduiding variëren. Raadpleeg het volgende onderwerp voor details.
Over de aanduidingen

*
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Uitschakelen van de stroom

Opmerking
Wanneer er alarm-/timerinstellingen zijn ingesteld op Amazon Alexa, mag u de stroom niet uitschakelen. Als de luidspreker wordt
uitgeschakeld, is het mogelijk dat de alarm/timerfuncties niet goed meer zullen werken.

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op de  (aan/uit) toets.

De  (aan/uit) aanduiding gaat uit.

1
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Veranderen van de verlichtingsstand

De luidspreker licht op aan de hand van de muziek om de sfeer te verlevendigen. Bij aanschaf van de luidspreker is de
verlichtingsfunctie ingeschakeld.

Hint
Met de verlichtingsfunctie van "Sony | Music Center" kunt u de verlichtingsfunctie aan/uit zetten, of de diverse verlichtingsstanden
selecteren.

RAVE:
Voor dansmuziek, met veel flitsen
Bij aankoop van de luidspreker is RAVE ingesteld.

CHILL:
Voor ontspannende muziek

RANDOM FLASH OFF:
Voor allerlei soorten muziek, inclusief dansmuziek, zonder flitsen

HOT:
Verlichting met warm gekleurde flitsen

COOL:
Verlichting met koel gekleurde flitsen

STROBE:
Verlichting met witte flitsen

Zorg ervoor dat er een BLUETOOTH-verbinding of een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht met de
luidspreker.

1

Druk op de LIGHT-toets/  BATTERY-toets.

Met elke druk op de LIGHT-toets/  BATTERY-toets hoort u de stembegeleiding en zal de ingestelde stand voor
de verlichting schakelen tussen de 9 beschikbare standen*.

"Sony | Music Center" stelt u in staat om de naam van de verlichtingsstand te controleren en over te schakelen
naar een andere stand.

2

Bij aankoop is de verlichting ingesteld op RAVE.*
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CALM CYAN:
Gloeit langzaam in een blauwachtige kleur.

CALM DAYLIGHT:
Gloeit langzaam als daglicht.

OFF:
Geen verlichting

Opmerking
Wanneer het licht van de luidspreker te fel is, kunt u de ruimte lichter maken, of de verlichtingsfunctie uitschakelen.

De verlichtingsfunctie is alleen beschikbaar wanneer de luidspreker is verbonden via een BLUETOOTH-verbinding of Wi-Fi-
verbinding.

Verwant onderwerp
"Sony | Music Center" installeren en de begininstellingen maken

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Praten tegen uw Amazon Alexa

U kunt Alexa hardop vragen om muziek weer te geven van ondersteunde streamingdiensten, of om het volume van de
luidspreker aan te passen. Voor details over de inhoud die kan worden bediend en hoe u moet praten, verwijzen we u
naar "Sony | Music Center".
Om deze functie te kunnen gebruiken, moet uw Amazon account gekoppeld zijn aan de luidspreker.

Hint
Om muziek weer te laten geven, is een registratie bij een muziekdistributiedienst, zoals Amazon Music, vereist.

Op een lawaaiige plek, of een plek met veel wind of echo (geluidsreflecties) is het mogelijk dat de luidspreker geen gesproken
opdrachten zal kunnen herkennen. Houd in een dergelijk geval de  (weergave) toets ingedrukt tot de luidspreker reageert
(ongeveer 3 seconden lang). Deze handeling heeft hetzelfde effect als wanneer u "Alexa" tegen de luidspreker zegt.

De volumeniveaus die kunnen worden bediend door gesproken opdrachten zijn 11 niveaus: 0 - 10.

Opmerking
Amazon Alexa is niet beschikbaar in alle talen en alle landen/regio’s.

Zorg er voor u "Sony | Music Center" gaat gebruiken voor dat er een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht.

Wanneer er alarm-/timerinstellingen zijn ingesteld op Amazon Alexa, mag u de stroom niet uitschakelen. Als de luidspreker wordt
uitgeschakeld, is het mogelijk dat de alarm/timerfuncties niet goed meer zullen werken.

Het is mogelijk dat er extra registraties en communicatiekosten verbonden zijn aan het gebruiken van netwerkdiensten.

Verwant onderwerp
De luidspreker reageert niet op gesproken opdrachten

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Uitschakelen van de Wi-Fi 5 GHz band

Afhankelijk van uw land of regio is het mogelijk dat gebruik van de Wi-Fi 5 GHz band bij wet verboden is.
Volg de instructies hieronder om de Wi-Fi 5 GHz band op deze luidspreker uit te schakelen.

Uitschakelen van de Wi-Fi 5 GHz band
Houd de LIVE/  STANDARD-toets en de LIGHT/  BATTERY-toets tegelijkertijd ingedrukt tot de LINK-
aanduiding oranje knippert (ongeveer 4 seconden).
De Wi-Fi 5 GHz band is uitgeschakeld.

Inschakelen van de Wi-Fi 5 GHz band
Houd de LIVE/  STANDARD-toets en de LIGHT/  BATTERY-toets tegelijkertijd ingedrukt tot de LINK-
aanduiding groen knippert (ongeveer 4 seconden).
De Wi-Fi 5 GHz band is ingeschakeld.

Raadpleeg voor details over de Wi-Fi-instellingen de handleiding van de draadloze Wi-Fi-router.

Verwant onderwerp
Over de aanduidingen

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Spotify Connect

Gebruik je telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify.
Ga naar https://www.spotify.com/connect/ om te leren hoe je dat doet.

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

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

Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m afstand van de luidspreker.
Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via de netstroomadapter (meegeleverd) of laad de ingebouwde batterij
voldoende op.
Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van het
BLUETOOTH-apparaat dat u heeft aangesloten op de luidspreker laag of uit zetten, of het afspelen op dat apparaat
stoppen.
Afhankelijk van het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat het volume van het BLUETOOTH-
apparaat gesynchroniseerd kan worden met het volume van de luidspreker wanneer u muziek begint af te spelen
nadat er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

Houd de (aan/uit)/  PAIRING-toets ongeveer 3 seconden ingedrukt tot de luidspreker piept en de 
(BLUETOOTH) aanduiding snel blauw knippert.

De luidspreker gaat in de koppelingsstand.

1

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

Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet
u de naam van de luidspreker die u hebt ingesteld voor de Wi-Fi-verbinding selecteren.
Er kunnen 2 apparaten met dezelfde naam verschijnen op het display van het BLUETOOTH-apparaat. Als dit
gebeurt, kunt u met allebei proberen verbinding te maken.
Als u op het BLUETOOTH-apparaat om een wachtwoord* gevraagd wordt, moet u "0000" invoeren.

2

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

Volg de instructies op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat om eenBLUETOOTH-verbinding tot stand
te brengen.

Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de luidspreker een piepsignaal geven en zal de 
 (BLUETOOTH) aanduiding stoppen met knipperen en doorlopend blijven branden.

3
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Hint
Voor details over de bediening van BLUETOOTH-apparatuur moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het BLUETOOTH-
apparaat wordt geleverd.

Opmerking
De luidspreker gaat uit de stand voor het koppelen van BLUETOOTH-apparaten na ongeveer 3 minuten en de 
(BLUETOOTH) aanduiding zal uit gaan. Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen van BLUETOOTH-apparaten gaat voor
u de procedure hebt voltooid, moet u de procedure herhalen vanaf stap .

Wanneer de luidspreker eenmaal gekoppeld is aan het BLUETOOTH-apparaat, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te
gebeuren, behalve in de volgende gevallen:

De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.

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

De luidspreker is geïnitialiseerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.

We raden u niet aan om naar video te kijken via een BLUETOOTH-verbinding. Er kan een klein verschil optreden in de weergave
van de video en de audio.

Deze luidspreker biedt geen ondersteuning voor het BLUETOOTH profiel HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) dat
handenvrije telefoongesprekken mogelijk maakt met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)
Er worden geen telefoongesprekken gemaakt

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten
die u draadloos met elkaar wilt verbinden.
U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding
mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Doe het volgende voor u gaat beginnen.

Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.

Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via de netstroomadapter (meegeleverd) of een USB-netstroomadapter
(in de handel verkrijgbaar), of laad de ingebouwde batterij voldoende op.

Zorg ervoor dat u de handleiding die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.

Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van de computer die
u heeft aangesloten op de luidspreker laag of uit zetten, of het afspelen stoppen.

Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid tijdelijk uit), zal er geen geluid worden weergegeven
via de BLUETOOTH-luidspreker.

Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:

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

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

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

1
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Voor Windows 7
Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Devices and Printers].

Zet de luidspreker aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht wit*1 op.

2

Afhankelijk van de geluidsmodus zal de kleur van de  (aan/uit) aanduiding variëren. Raadpleeg het volgende onderwerp voor details.
Over de aanduidingen

*1

Houd de (aan/uit)/  PAIRING-toets ongeveer 3 seconden ingedrukt tot de luidspreker piept en de 
(BLUETOOTH) aanduiding snel blauw knippert.

De luidspreker gaat in de koppelingsstand.

3

22



Zoek op de computer naar de luidspreker.

De luidspreker verbinden met de computer via een BLUETOOTH-verbinding
Voor Windows 10/Windows 8.1

Voor Windows 7

4

Selecteer [Connect] in het Actiecentrum rechts onderaan het scherm.1.

Selecteer de naam van de luidspreker die u hebt ingesteld voor de Wi-Fi-verbinding.

Als de naam van de luidspreker niet op het scherm verschijnt, dient u de procedure te herhalen vanaf stap .
Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en
zal [Connected music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap .

2.

Klik op [Add a device].1.

Selecteer de naam van de luidspreker die u hebt ingesteld voor de Wi-Fi-verbinding en klik op [Next].2.
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Als er een wachtwoord*2 vereist is, moet u "0000" invoeren.
Als de naam van de luidspreker niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap .

Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.*2

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

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

3.

Registreer de luidspreker op de computer.

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

Voor Windows 8.1

5

Klik met de rechter muisknop op de naam van de luidspreker die u hebt ingesteld voor de Wi-Fi-verbinding in
[Devices] en selecteer [Sound settings] van het menu dat zal verschijnen.

1.
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Bevestig de naam van de luidspreker in het venster [Sound].

Als er een vinkje (groen) staat op de naam van de luidspreker, kunt u doorgaan naar stap .

Als er geen vinkje (groen) staat op de naam van de luidspreker, moet u doorgaan naar de volgende stap
(substap 3).

Als de naam van de luidspreker die u hebt ingesteld voor de Wi-Fi-verbinding niet verschijnt, moet u met de
rechter muisknop klikken op het scherm [Sound] en dan [Show Disabled Devices] selecteren van het menu
dat zal verschijnen. Ga vervolgens door naar de volgende stap (substap 3).

2.

Klik met de rechter muisknop op de naam van de luidspreker en selecteer [Connect] van het menu dat zal
verschijnen.

3.
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Voor Windows 7

Wanneer de luidspreker is verbonden, zal er een vinkje verschijnen op het pictogram voor de luidspreker op het
[Sound] scherm. Ga door naar stap .

Als u niet op [Connect] kunt klikken voor de luidspreker, moet u [Disable] selecteren voor het [Default Device]
dat momenteel geen vinkje (groen) heeft.

Dubbelklik op de naam van de luidspreker die u hebt ingesteld voor de Wi-Fi-verbinding in [Devices].1.
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Hint

Klik op [Listen to Music].

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

2.

Bevestig dat de BLUETOOTH-verbinding voltooid is.

Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de luidspreker een piepsignaal geven en zal de 
 (BLUETOOTH) aanduiding stoppen met knipperen en doorlopend blijven branden.

6
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De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer.
We kunnen echter niet garanderen dat dit werkt met alle computers. Gebruik met een zelfgebouwde computer wordt ook niet
gedekt door de garantie.

Opmerking
De LIGHT wordt alleen ingeschakeld wanneer de luidspreker is verbonden via een BLUETOOTH-verbinding of Wi-Fi-verbinding.

De luidspreker gaat uit de stand voor het koppelen van BLUETOOTH-apparaten na ongeveer 3 minuten en de 
(BLUETOOTH) aanduiding zal uit gaan. Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen van BLUETOOTH-apparaten gaat voor
u de procedure hebt voltooid, moet u de procedure herhalen vanaf stap .

Wanneer de luidspreker eenmaal gekoppeld is aan de computer, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in
de volgende gevallen:

De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.

De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van de computer.

De luidspreker is geïnitialiseerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.

Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op de computer, zal het
koppelen met de luidspreker mislukken.

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

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten
die u draadloos met elkaar wilt verbinden.
U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding
mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen
macOS High Sierra (versie 10.13)

Doe het volgende voor u gaat beginnen.

Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.

Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via de netstroomadapter (meegeleverd) of een USB-netstroomadapter
(in de handel verkrijgbaar), of laad de ingebouwde batterij voldoende op.

Zorg ervoor dat u de handleiding die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.

Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van de computer die
u heeft aangesloten op de luidspreker laag of uit zetten, of het afspelen stoppen.

Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid tijdelijk uit), zal er geen geluid worden weergegeven
via de BLUETOOTH-luidspreker.

Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:

Zet de luidspreker aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht wit*1 op.

1

Afhankelijk van de geluidsmodus zal de kleur van de  (aan/uit) aanduiding variëren. Voor details verwijzen we u naar het volgende
onderwerp.
Over de aanduidingen

*1

Houd de (aan/uit)/  PAIRING-toets ongeveer 3 seconden ingedrukt tot de luidspreker piept en de 
(BLUETOOTH) aanduiding snel blauw begint te knipperen.

De luidspreker gaat in de koppelingsstand.

2
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Zoek op de computer naar de luidspreker.3

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

Selecteer de naam van de luidspreker die u hebt ingesteld voor de Wi-Fi-verbinding van het Bluetooth-scherm
en klik dan op [Pair].

2.

Bevestig dat de BLUETOOTH-verbinding voltooid is.

Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de luidspreker een piepsignaal geven en zal de 
 (BLUETOOTH) aanduiding stoppen met knipperen en doorlopend blijven branden.

4
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Hint
De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer.

Opmerking
De LIGHT wordt alleen ingeschakeld wanneer de luidspreker is verbonden via een BLUETOOTH-verbinding of Wi-Fi-verbinding.

De luidspreker gaat uit de stand voor het koppelen van BLUETOOTH-apparaten na ongeveer 3 minuten en de 
(BLUETOOTH) aanduiding zal uit gaan. Als de luidspreker uit de stand voor het koppelen van BLUETOOTH-apparaten gaat voor
u de procedure hebt voltooid, moet u de procedure herhalen vanaf stap .

Wanneer de luidspreker eenmaal gekoppeld is aan de computer, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in
de volgende gevallen:

De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.

De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van de computer.

De luidspreker is geïnitialiseerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd.

Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op de computer, zal het
koppelen met de luidspreker mislukken.

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

Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer de naam van de
luidspreker die u hebt ingesteld voor de Wi-Fi-verbinding bij [Output Device].

U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

5
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Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de luidspreker via een
BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

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

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het
volgende/vorige nummer te springen.
De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met
het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking
Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gematigd niveau
om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de luidspreker.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de luidspreker mogelijk niet worden ingesteld op het
BLUETOOTH-apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

Deze luidspreker biedt geen ondersteuning voor het BLUETOOTH profiel HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) dat
handenvrije telefoongesprekken mogelijk maakt met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

Controleer op het BLUETOOTH-apparaat of er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht met de
luidspreker.

1

Begin muziek af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.2

Stel het volume in door op de – (volume) of de + (volume) toetsen van de luidspreker te drukken of door het
BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

Wanneer u op de – (volume) of de + (volume) toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op het
BLUETOOTH-apparaat, zal de  (aan/uit) aanduiding één keer of 3 keer knipperen.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat u gebruikt is het mogelijk dat de  (aan/uit) aanduiding niet
knippert, ook niet als u het volume regelt met het BLUETOOTH-apparaat.

Hint
Op een lawaaiige plek, of een plek met veel wind of echo (geluidsreflecties) is het mogelijk dat de luidspreker geen
gesproken opdrachten zal kunnen herkennen. Houd in een dergelijk geval de  (weergave) toets ingedrukt tot de

3
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Opmerking
Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de
handelingen op de luidspreker.

Bij gebruik op een plek met een hoge temperatuur, is het mogelijk dat het volume verlaagd wordt om de ingebouwde batterij te
beschermen.

Als de ingebouwde batterij bijna leeg is, zal het maximum uitgangsvermogen van de luidspreker worden verlaagd.

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

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de
gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidsweergave wordt onderbroken.

We raden u niet aan om naar video te kijken via een BLUETOOTH-verbinding. Er kan een klein verschil optreden in de weergave
van de video en de audio.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)
Er worden geen telefoongesprekken gemaakt

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

luidspreker reageert (ongeveer 3 seconden lang). Deze handeling heeft hetzelfde effect als wanneer u "Alexa" tegen de
luidspreker zegt.

Tijdens de weergave kunt u met de  (weergave) toets op de luidspreker de volgende handelingen verrichten.
Pauzeren
Druk op de  (weergave) toets tijdens weergave om te pauzeren. Druk er nog eens op om het pauzeren te
annuleren.
Springen naar het begin van het volgende nummer
Druk twee keer snel achter elkaar op de  (weergave) toets tijdens weergave.
Spring naar het begin van het huidige fragment of naar het volgende fragment*
Druk 3 keer snel achter elkaar op de  (weergave) toets tijdens weergave.

De luidspreker reageert anders afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.*
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Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

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

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

Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.

Zet de luidspreker uit.

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

Verwant onderwerp
Uitschakelen van de stroom

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Profiteren van verschillende geluidseffecten

U kunt genieten van 3 verschillende geluidsmodi. Bij aankoop van de luidspreker, is EXTRA BASS ingesteld.

Geluidsmodus De kleur van de LIVE-
aanduiding

De kleur van de  (aan/uit)
aanduiding Functie

STANDARD Uit (LIVE OFF) Groen (EXTRA BASS OFF) Spaarstand

EXTRA BASS Uit (LIVE OFF)
(fabrieksinstellingen)

Wit (EXTRA BASS ON)
(fabrieksinstellingen)

Diepe basweergave

LIVE SOUND Wit (LIVE ON) Wit (EXTRA BASS ON) Realistische
weergave

Geniet van LIVE SOUND en EXTRA BASS.

Omschakelen van de LIVE SOUND-instelling met een toets op de luidspreker

Omschakelen van de EXTRA BASS-instelling met toetsen op de luidspreker
Om heen en weer te schakelen tussen EXTRA BASS en STANDARD, moet u de procedure volgen.

1

Druk op de LIVE-knop.
Met elke druk op deze toets wordt er heen en weer geschakeld tussen LIVE SOUND en EXTRA BASS.

1.

Houd de LIVE/  STANDARD-toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt.
De kleur van de  (aan/uit) aanduiding verandert naar groen van wit en de geluidsmodus wordt omgeschakeld
naar STANDARD.

Als u de LIVE/  STANDARD-toets nog eens ongeveer 3 seconden lang ingedrukt houdt, zal de kleur van de 
 (aan/uit) aanduiding veranderen van wit naar groen en zal de geluidsmodus omschakelen naar EXTRA

BASS.

1.
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Opmerking
Afhankelijk van de muziek is het mogelijk dat de effecten van LIVE SOUND of EXTRA BASS niet erg goed te horen zijn.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek van het verbonden BLUETOOTH-apparaat
"Sony | Music Center" installeren en de begininstellingen maken

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Wanneer de geluidsmodus wordt ingesteld met "Sony | Music Center"
Tik op [Music Center] op uw smartphone, iPhone, enz. om de applicatie op te starten.

Music Center

1.

Tik op [SRS-XB402M].2.

Tik op [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] om de geluidsmodus te selecteren.

STANDARD

EXTRA BASS

LIVE SOUND

3.
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Over de aanduidingen

CHARGE-aanduiding (oranje)

Opmerking
De luidspreker die gebruikt wordt, kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op een stopcontact via de meegeleverde
netstroomadapter. In dit geval kan het, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, langer duren om de ingebouwde batterij op
te laden. Daarom verdient het aanbeveling om de luidspreker uit te schakelen wanneer deze wordt opgeladen.

Wanneer u de luidspreker langere tijd gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al
is de luidspreker aangesloten op een stopcontact. Als resultaat kan het volume lager worden. Dit is geen defect. Schakel de
luidspreker uit en laad ingebouwde batterij voldoende op.

In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen
van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de meegeleverde netstroomadapter of USB-
netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) loskoppelen van de luidspreker en vervolgens weer aansluiten bij een
bedrijfstemperatuur tussen 5 ℃ en 35 ℃. Laad de ingebouwde batterij nog eens op.

 (aan/uit) aanduiding

 (microfoon tijdelijk uit) aanduiding

Gaat uit De luidspreker is klaar met opladen, of de oplader, zoals de meegeleverde netstroomadapter, is
niet aangesloten.

Licht op De luidspreker wordt opgeladen.

Knippert
langzaam

De ingebouwde batterij is minder dan 10% vol en moet worden opgeladen.

Knippert 3 keer
en gaat dan uit

Als u de luidspreker aan zet, maar als hij uit gaat nadat de aanduiding 3 keer heeft geknipperd, is
de ingebouwde oplaadbare batterij leeg. Laad de luidspreker op.

Gaat uit De luidspreker wordt uitgeschakeld.

Licht op
(groen)

De luidspreker wordt ingeschakeld. De geluidsmodus is ingesteld op STANDARD.

Licht op
(wit)

De luidspreker wordt ingeschakeld. De EXTRA BASS of LIVE SOUND modus is ingesteld. Bij aankoop
is EXTRA BASS ingesteld.

Knippert
(wit of
groen)

Met elke druk op de – (volume) of + (volume) toetsen, knippert de aanduiding één keer.

Wanneer u de – (volume) of + (volume) toetsen gebruikt en het volume is ingesteld op het laagste (0) of
het hoogste (50) niveau, knippert de aanduiding 3 keer.

Wanneer de ingebouwde batterij minder dan 10% vol is, zal de aanduiding langzaam (groen of wit)
knipperen. Laad de luidspreker op.

Als u de luidspreker aan zet, maar als hij uit gaat nadat de aanduiding 3 keer (groen of wit) heeft
geknipperd, is de ingebouwde oplaadbare batterij leeg. Laad de luidspreker op.

De luidspreker wordt geïnitialiseerd.
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(BLUETOOTH) aanduiding

LINK-aanduiding

LIVE-aanduiding

Statusaanduidingen

Verwant onderwerp
Onderdelen en bedieningselementen

Gaat uit De ingebouwde microfoons worden ingeschakeld.

Licht op (rood) De ingebouwde microfoons worden uitgeschakeld.

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

Knippert snel

De luidspreker gaat in de koppelstand.

Gaat uit Er is geen verbindingsinformatie gevonden.

Licht op (groen) De luidspreker is verbonden met het netwerk in de 5 GHz of 2,4 GHz band.

Licht op (oranje) De luidspreker is alleen verbonden met het netwerk in de 2,4 GHz band.

Knippert (groen) De luidspreker schakelt over van Wi-Fi 5 GHz: OFF (UIT) naar Wi-Fi 5 GHz: ON (AAN).

Knippert (oranje) De luidspreker schakelt over van Wi-Fi 5 GHz: ON (AAN) naar Wi-Fi 5 GHz: OFF (UIT).

Knippert 3 keer (wit) De software is klaar met updaten.

Licht
op

De LIVE SOUND modus is ingesteld.

Gaat
uit

De STANDARD modus (EXTRA BASS effecten en LIVE SOUND effecten staan uit) of de EXTRA BASS
modus is ingesteld.

Knippert (blauw) Wanneer alle vier aanduidingen op volgorde knipperen van links naar rechts, is de luidspreker de
software aan het installeren.

Alle lichten op
(groen)

De luidspreker wordt geïnitialiseerd.
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Over software updates

Wanneer de nieuwste versie van de software online beschikbaar is, zal de software van uw luidspreker worden
bijgewerkt zoals hieronder wordt beschreven. U hoeft verder niets te doen om de software te laten bijwerken.

Voorbereidingen voor het updaten

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

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

De luidspreker is aangesloten op het stopcontact via de meegeleverde netstroomadapter en het resterende
vermogen van de ingebouwde batterij 20% of meer is.

Updateproces 1: wanneer de luidspreker wordt gebruikt met de luidspreker altijd aan
De luidspreker zal de software automatisch 's nachts bijwerken. Om echter te voorkomen dat de update mislukt
omdat de netwerkserver overbelast raakt, zal elke luidspreker op een ander tijdstip naar nieuwe updates zoeken.

Updateproces 2: wanneer de luidspreker niet wordt gebruikt met de luidspreker altijd aan
De luidspreker zoekt naar nieuwe updates terwijl de stroom is uitgeschakeld en zal de software automatisch
bijwerken als er nieuwe software wordt gevonden.

Opmerking
Controleer de statusaanduidingen en de LINK-aanduiding voor de status van de software-update.

Verwant onderwerp
Over de aanduidingen
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Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

Belangrijke informatie, zoals de modelnaam, bevindt zich op de volgende locaties:

Aan de onderkant van de hoofdtoestel.

Aan de buitenkant van de netstroomadapter.

Het MAC-adres voor het Wi-Fi-netwerk bevindt zich binnenin de afdekking aan de achterkant van dit toestel.

Opmerkingen over de netstroomadapter

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netstroomadapter. Om beschadiging van het toestel te voorkomen, mag u geen
andere netstroomadapter gebruiken.

Installeren

Zet het toestel niet scheef.

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

Leg geen voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (betaalkaarten, creditcards met een magnetische codering
enz.) in de buurt van het toestel.

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

Overige

Als de verlichting van de luidspreker te fel is, kunt u meer lampen aan doen in de kamer, of de verlichtingsfunctie van
de luidspreker uitschakelen.

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Opmerkingen over het opladen

Levensduur van de ingebouwde oplaadbare batterij

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

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

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

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

Let op

Wanneer de luidspreker een probleem detecteert met betrekking tot de volgende oorzaken bij het opladen van de
ingebouwde batterij, zal de CHARGE-aanduiding (oranje) uit gaan ook al is het opladen nog niet voltooid.

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

Er is een probleem met de ingebouwde batterij.

Wanneer het opladen van de ingebouwde batterij lang duurt.

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

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

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

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

Een luidspreker die gebruikt wordt, kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op een stopcontact. In dit geval kan het,
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, langer duren om de ingebouwde batterij op te laden. Daarom verdient het
aanbeveling om de luidspreker uit te schakelen wanneer deze wordt opgeladen.

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

Wanneer u deze luidspreker weggooit of weggeeft, moet u de informatie van de luidspreker verwijderen. U moet hem
initialiseren om alle instellingen terug te zetten op de fabrieksinstellingen.

Als u gebruik maakt van internetdiensten, zoals een muziekdienst, kan er informatie over de luidspreker worden
bewaard door de leverancier van die dienst. Neem in een dergelijk geval contact op met de leverancier van de dienst
in kwestie om die informatie te laten verwijderen.

De luidspreker heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Wanneer u deze luidspreker wilt weggooien, moet u
daarom contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Verwant onderwerp
De luidspreker initialiseren
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Opmerkingen over de waterdichtheid en stofbestendigheid

Waterdichtheid en stofbestendigheid van het toestel

Wanneer de afdekking goed gesloten is, beantwoordt dit toestel wat waterdichtheid betreft aan specificatie IPX7*1 zoals
beschreven in "Bescherming tegen het binnendringen van water" van IEC60529 "Beschermingsgraden van omhulsels
(IP-codering)"*3, en wat stofbestendigheid betreft aan specificatie IP6X*2 zoals beschreven in "Bescherming tegen het
binnendringen van vaste vreemde voorwerpen"*3.

Vloeistoffen waarvoor de waterdichte prestaties van toepassing zijn

De waterdichte en stofbestendige prestaties van het toestel zijn gebaseerd op onze metingen onder de hier omschreven
omstandigheden. Houd er rekening mee dat storingen ten gevolge van het binnendringen van water of stof door een
foutief gebruik van de klant niet gedekt worden door de garantie.

Achteruitgang van de waterdichte en stofbestendige prestaties voorkomen

Controleer de volgende punten en gebruik het toestel correct.

Het toestel doorstaat een valtest van 1,22 m hoogte op 5 cm dik gelaagd hout en beantwoordt dus aan MIL-
STD810G Method 516.7-Shock. Dit betekent echter niet dat het toestel in alle omstandigheden vrij van schade of
defecten zal blijven en volledig waterdicht en stofbestendig is. Vervorming of beschadiging door het toestel te laten
vallen of bloot te stellen aan mechanische schokken kan leiden tot een achteruitgang van de waterdichte en
stofbestendige prestaties.

Gebruik het toestel niet op een plek waar er grote hoeveelheden water of heet water op terecht kunnen komen. Het
toestel is niet ontworpen om bestand te zijn tegen water onder druk. Gebruik van het toestel op een plek met water
onder hoge druk, bijvoorbeeld onder stromend water of onder de douche, kan leiden tot storingen.

Giet nooit warm water op het toestel en blaas geen warme lucht van een haardroger of een ander apparaat
rechtstreeks naar het toestel. Gebruik het toestel evenmin in ruimtes waar de temperatuur erg kan oplopen, zoals in
een sauna of in de buurt van een kachel.

Spring voorzichtig om met de afdekking ( ). De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige
prestaties van het toestel. Zorg ervoor dat de afdekking altijd volledig gesloten is als u het toestel gebruikt. Wanneer
u de afdekking sluit, moet u erop letten dat er geen vreemde materie kan binnendringen. Als de afdekking niet
volledig gesloten is, kunnen de waterdichte en stofbestendige prestaties achteruitgaan en kan het toestel defect
raken doordat er water of stofdeeltjes binnendringen.

Van
toepassing

zoet water, kraanwater, zwembadwater, zeewater

Niet van
toepassing

andere vloeistoffen dan de bovenstaande (zeepwater, water met detergent of badproducten,
shampoo, water van een warmwaterbron, enz.)

IPX7 equivalentie: De luidspreker is getest en blijft bruikbaar bij een voorzichtige onderdompeling in water tot een diepte van 1 m tot een tijd van
30 minuten lang.

*1

IP6X equivalentie: De luidspreker is getest en blijft stofbestendig na 8 uur agitatie in een testopstelling met stofdeeltjes tot 75 μm diameter.*2
De meegeleverde accessoires en de aansluitingen van dit toestel (USB/DC IN) zijn niet water- of stofbestendig.*3
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Verzorging van de luidspreker

Hoewel er op het stoffen gedeelte van het toestel een waterafstotende behandeling is aangebracht, kunt u het toestel
comfortabeler en langduriger gebruiken als u de onderstaande onderhoudsprocedure volgt.

Als het oppervlak van het toestel vuil wordt in de volgende gevallen, was dan het toestel meteen af met zoet water
(kraanwater enz.) om het vuil te verwijderen. Als u het vuil op het oppervlak laat, kan het stoffen gedeelte verkleurd
raken of aangetast worden, of kan het toestel defect raken.
Bv.

Wanneer er zout, zand enz. aan het toestel blijven zitten nadat u het gebruikt hebt aan het strand, bij een
zwembad enz.

Wanneer het toestel bevlekt raakt met vreemde stoffen (zonnecrème, zonnebrandolie enz.)

Als het toestel nat wordt, veeg het vocht dan onmiddellijk af met een zachte, droge doek. Laat het toestel bovendien
drogen op een goed geventileerde plaats tot al het vocht verdwenen is.

De geluidskwaliteit kan veranderen wanneer er water binnendringt in het luidsprekergedeelte van het toestel. Dit is
geen storing. Veeg het vocht van het oppervlak en leg het toestel op een zachte, droge doek met het stoffen
gedeelte naar omlaag gericht om het water dat in het toestel binnengedrongen is te verwijderen. Laat het toestel
vervolgens drogen op een goed geventileerde plaats tot al het vocht verdwenen is.

Opmerking
Als het oppervlak van het toestel vuil wordt, gebruik dan geen schoonmaakmiddel, verfverdunner, wasbenzine, alcohol enz. om
het toestel schoon te maken. Dergelijke producten zullen namelijk de waterafstotende functie aantasten van het stoffen gedeelte
van het toestel.

Vooral in koude regio's is het belangrijk dat u vocht van het toestel verwijdert na het gebruik. Achterblijvend vocht op het toestel
kan bevriezen, met storingen tot gevolg.

Als er zandkorrels enz. binnendringen in het stoffen gedeelte van het toestel, moet u deze voorzichtig verwijderen. Gebruik
echter nooit een stofzuiger enz. op het toestel. De luidspreker kan hierdoor beschadigd raken.

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

47



Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Handelsmerken

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

Amazon, Alexa en alle daaraan gerelateerde logo’s zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of aan haar gelieerde
bedrijven.

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

Wi-Fi CERTIFIED™ is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi ® is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

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

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

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

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

™ en ®-tekens zijn weggelaten in de documenten.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
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Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

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

Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die daar vermeld staan.
Laad de luidspreker op.
U kunt mogelijk bepaalde problemen oplossen door de ingebouwde batterij op te laden.
Reset de luidspreker.
Initialiseer de luidspreker.
Deze handeling zet de instellingen zoals het volume enz. terug op de fabrieksinstellingen en verwijdert alle
koppelingsinformatie.
Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.
Ga naar de volgende klantenservice pagina's voor informatie over ondersteuning voor uw luidspreker:

Voor klanten in het werelddeel Amerika:
https://www.sony.com/am/support
Voor klanten in Europa:
https://www.sony.eu/support
Voor klanten in China:
https://service.sony.com.cn
Voor klanten in andere landen/regio's:
https://www.sony-asia.com/support

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

Verwant onderwerp
Resetten van de luidspreker
De luidspreker initialiseren
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Kan de ingebouwde batterij niet opladen

Wanneer u de meegeleverde netstroomadapter gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de netstroomadapter goed is
aangesloten op de luidspreker en op het stopcontact.

Wanneer u een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de USB-kabel
goed is aangesloten op de luidspreker en op de USB-netstroomadapter.
Zorg er daarnaast voor dat de USB-netstroomadapter goed is aangesloten op het stopcontact.

Wanneer u een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze USB-
netstroomadapter een uitgangsvermogen van minstens 1,5 A heeft.

Afhankelijk van het type en de specificaties van de USB-netstroomadapter en de micro-USB-kabel kan het opladen
langer duren.
We raden u daarom aan een USB-netstroomadapter met een uitgangsvermogen van minstens 1,5 A te gebruiken en
een micro-USB-kabel die voldoet aan de USB-normen. Opladen van andere apparatuur kan niet worden
gegarandeerd.
Afhankelijk van de omgevingstemperatuur of de gebruiksomstandigheden is het mogelijk dat de oplaadtijd kan
verschillen.

Verwant onderwerp
De luidspreker aansluiten op een stopcontact
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Kan de luidspreker niet uitschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit

De ingebouwde batterij is misschien leeg. Laad de ingebouwde batterij op door de netstroomadapter (meegeleverd)
aan te sluiten op een stopcontact.

U kunt mogelijk de problemen oplossen door de luidspreker te resetten.

Verwant onderwerp
De luidspreker aansluiten op een stopcontact
Inschakelen van de stroom
Resetten van de luidspreker
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De luidspreker reageert niet op gesproken opdrachten

Wanneer de  (microfoon tijdelijk uit) indicator rood oplicht, zijn de ingebouwde microfoons uitgeschakeld en kan
de luidspreker geen gesproken opdrachten herkennen. Druk op de  (microfoon tijdelijk uit) toets.
Op een lawaaiige plek, of een plek met veel wind of echo (geluidsreflecties) is het mogelijk dat de luidspreker geen
gesproken opdrachten zal kunnen detecteren. Houd in een dergelijk geval de  (weergave) toets ingedrukt tot
de luidspreker reageert (ongeveer 3 seconden lang). Deze handeling heeft hetzelfde effect als wanneer u "Alexa"
tegen de luidspreker zegt.

Controleer of de ingebouwde microfoons niet afgeschermd worden.

Misschien heeft u de gesproken opdracht te snel uitgesproken en heeft uw luidspreker hem daarom niet kunnen
detecteren. Probeer iets langzamer te spreken tegen de luidspreker.

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

52



Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Er wordt geen geluid weergegeven of de weergave klinkt vervormd/wordt
onderbroken

Controleer het volume van uw draadloze luidspreker en het daarmee verbonden BLUETOOTH-apparaat.

Controleer of er iets wordt afgespeeld op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

Als u een computer verbindt met de luidspreker, moet u de uitgangsinstelling voor de audio op de computer instellen
voor het BLUETOOTH-apparaat.

Controleer of er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht tussen uw luidspreker en het BLUETOOTH-
apparaat.

Koppel uw luidspreker opnieuw aan het BLUETOOTH-apparaat (registratie van het apparaat).

Controleer of de equalizerfunctie van het verbonden BLUETOOTH-apparaat niet is ingeschakeld. Voor
gedetailleerde instructies raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij het BLUETOOTH-apparaat wordt geleverd.

Zet uw luidspreker verder weg van de magnetron of het storende Wi-Fi-apparaat.

Breng het BLUETOOTH-apparaat dichter bij uw luidspreker. Als er zich een voorwerp tussen de luidspreker en het
BLUETOOTH-apparaat bevindt, moet u het voorwerp verwijderen.

Als de CHARGE-aanduiding langzaam knippert, moet u de luidspreker uitschakelen en de ingebouwde batterij
voldoende opladen.

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

Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
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Er worden geen telefoongesprekken gemaakt

Deze luidspreker biedt geen ondersteuning voor het BLUETOOTH profiel HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset
Profile) dat handenvrije telefoongesprekken mogelijk maakt met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.
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Het volume wordt lager in gebruik

In de volgende gevallen kan het volume lager worden. Dit is geen defect.

Om de interne schakelingen te beschermen, is deze luidspreker ontworpen om het maximum volume te verlagen
naarmate de ingebouwde oplaadbare batterij leger raakt.

Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is na langdurig gebruik bij een hoog volume, ook al was de
luidspreker aangesloten op de meegeleverde netstroomadapter.

Als het volume laag wordt terwijl het toestel gebruikt wordt, moet u de procedure hieronder volgen.

Verwant onderwerp
De luidspreker aansluiten op een stopcontact
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Zet de luidspreker uit.1.

Laad de ingebouwde batterij voldoende op.2.
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Kan geen verbinding met een netwerk maken via Wi-Fi®

Controleer of uw smartphone/iPhone verbonden is met een Wi-Fi-netwerk. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies
de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone/iPhone wordt geleverd.

Controleer of uw luidspreker is verbonden met dezelfde Wi-Fi als uw smartphone/iPhone. Raadpleeg voor
gedetailleerde instructies de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone/iPhone wordt geleverd.

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

Wanneer u een Wi-Fi-verbinding wilt gebruiken, kunt u de luidspreker en de Wi-Fi-router (toegangspunt) dichter bij
elkaar brengen en dan proberen de Wi-Fi-instellingen opnieuw te maken.

Controleer of de instellingen voor de Wi-Fi-router (toegangspunt) correct zijn. Als de SSID-stealthmodus van de Wi-
Fi-router aan staat, moet u deze uit zetten. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over het instellen van de Wi-Fi-
router de handleiding van de router.

Als er geen verbinding tot stand gebracht kan worden ook wanneer de correcte SSID voor de Wi-Fi-router is
geselecteerd, moet u controleren of het correcte wachtwoord (beveiligingssleutel) wordt gebruikt.

Het wachtwoord (beveiligingssleutel) is hoofdlettergevoelig. U moet daarom goed opletten of u de juiste kleine
letters of hoofdletters invoert voor de SSID. Er worden geen dubbelbyte tekens geaccepteerd voor de SSID. Zorg
er daarom voor dat u enkelbyte tekens invoert.

Voorbeelden van mogelijk verwarrende tekens:
"I (hoofdletter I)" en "l (kleine letter L)"
"0 (cijfer 0)" en "O (hoofdletter O)"
"d (kleine letter D)" en "b (kleine letter B)"
"9 (cijfer 9)" en "q (kleine letter Q)"

Breng de Wi-Fi-router dichter bij de luidspreker. Apparaten die gebruik maken van het 2,4 GHz frequentiebereik,
inclusief magnetrons, BLUETOOTH-apparaten en draadloze digitale apparaten, kunnen de luidspreker verhinderen
om een draadloze verbinding tot stand te brengen. Zet de luidspreker verder bij dergelijke apparatuur vandaan of zet
de apparatuur in kwestie uit.

De luidspreker biedt geen ondersteuning voor IEEE 802.11ac. Gebruik het 2,4 GHz frequentiebereik (11b, 11g, of
11n) of het 5 GHz frequentiebereik (11a, of 11n) voor uw draadloze verbinding.

Als er ook met de correcte instellingen geen verbinding tot stand kan worden gebracht, kunt u het vogende proberen.

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

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

Verwant onderwerp
Uitschakelen van de Wi-Fi 5 GHz band
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Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Er kan geen verbinding worden gemaakt met "Sony | Music Center"

Verwijder de naam van de luidspreker voorlopig uit de BLUETOOTH-verbindingsgeschiedenis van uw smartphone en
maak dan opnieuw verbinding met "Sony | Music Center".

5-002-064-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

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

Controleer de Wi-Fi-verbinding.

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

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

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

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

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

Als u de luidspreker wilt bedienen vanaf uw smartphone terwijl u in een andere ruimte bent, maar moeilijkheden
ondervindt om uw smartphone direct te verbinden met dezelfde Wi-Fi-router als de luidspreker, moet u
gedistribueerde connectiviteit instellen door een netwerkhub of een Wi-Fi-toegangspunt te gebruiken dat is ingesteld
op de infrastructuurstand.
Als u in een appartementencomplex (zoals een flatgebouw of gezamenlijke woonfaciliteit) woont, is het mogelijk dat
daar gebruik wordt gemaakt van Wi-Fi-routers die al voorzien zijn van bedrading naar alle ruimtes in het complex,
een en ander natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Raadpleeg uw netwerkbeheerder over de manier
waarop het netwerk in uw situatie is geconfigureerd.
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Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Er kan geen verbinding worden gemaakt met een online muziekdienst

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

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

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

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

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

U moet de nieuwste versie van uw compatibele muziek app gebruiken.
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Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

Breng het BLUETOOTH-apparaat dichter dan 1 m bij uw luidspreker.

U heeft uw luidspreker misschien geïnitialiseerd. Door de luidspreker te initialiseren is het mogelijk dat deze
vervolgens geen BLUETOOTH-verbinding tot stand kan brengen met een BLUETOOTH-apparaat. Wis in een
dergelijk geval de informatie over de luidspreker van het BLUETOOTH-apparaat en voer de procedure voor het
koppelen opnieuw uit.

Werk de software op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken bij.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows)
Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)
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Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

De statusaanduidingen knipperen blauw

De nieuwste software-updates voor uw luidspreker zijn gedownload of geïnstalleerd. Wacht tot de statusaanduidingen
stoppen met knipperen.

Verwant onderwerp
Over software updates
Over de aanduidingen
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Draadloze luidspreker
SRS-XB402M

Resetten van de luidspreker

Als het volgende gebeurt, moet u de  (microfoon tijdelijk uit) toets ongeveer 8 seconden ingedrukt houden om de
luidspreker te resetten.

U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u hem hebt ingeschakeld.

U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u de problemen met het koppelen hebt opgelost.

Hint
Wanneer de luidspreker van stroom wordt voorzien door de netstroomadapter, zal de luidspreker weer aan worden gezet nadat u
hem hebt gereset. Wanneer de luidspreker van stroom wordt voorzien door de batterij, gaat de luidspreker uit na het resetten en
moet u hem zelf weer aan zetten.

De informatie met de instellingen voor Amazon Alexa zal worden behouden.
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Draadloze luidspreker
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De luidspreker initialiseren

Houd terwijl de luidspreker aan staat de  (aan/uit) toets en de - (volume) toets tegelijkertijd ingedrukt tot de vier
statusaanduidingen groen oplichten.
Het initialiseren duurt ongeveer 25 seconden. Wanneer het initialiseren voltooid is, wordt de luidspreker aan gezet en
gaat de verlichting aan.
Door de luidspreker te initialiseren, wordt alle informatie, inclusief de instellingen voor Amazon Alexa, verwijderd.
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