
Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Seuraavassa selostetaan tämän kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointiruudusta.

Aloittaminen

Osat ja painikkeet

Virtalähde/lataaminen

Kaiuttimen lataaminen

Virran kytkeminen

Virran katkaiseminen

BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon käyttäminen

Älypuhelimen, iPhonen tai vastaavan USB-laitteen lataaminen

Automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby)

Valaistustoiminto

Kaiuttimen valon sytyttäminen/sammuttaminen (valaistustoiminto)

Yhteyksien muodostaminen

BLUETOOTH
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Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin

Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketuksella (NFC)

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä (Windows)

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä (Mac)

Musiikin kuunteleminen

BLUETOOTH-laite

Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta

BLUETOOTH-audion suoratoistolaadun valitseminen (koodekki)

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (monilaiteyhteys)

Kaiuttimen lisäystoiminto

Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella (kaiuttimen lisäystoiminto)

Vaihtaminen tupla- ja stereotilan välillä (kaiuttimen lisäystoiminto)

Kaiuttimen lisäystoiminnon lopettaminen

Wireless Party Chain -toiminto

Langaton toisto usealla kaiuttimella (Wireless Party Chain -toiminto)

Wireless Party Chain -toiminnon lopettaminen

Musiikin kuunteleminen kannettavasta audiolaitteesta jne.

Äänitehosteiden vaihtaminen

Party Booster -toiminnon käyttäminen

Puhelut

Puhelun vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

”Sony | Music Centerin” käyttäminen

Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä

”Sony | Music Center” -sovelluksen asennus

”Fiestablen” käyttäminen

Mitä ”Fiestable” -sovelluksella voi tehdä

”Fiestable” -sovelluksen asennus
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Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google-sovellus)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Tietoja

Tietoja ilmaisimista

Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen

Käyttöä koskevia huomautuksia

Varotoimet

Latausta koskevia huomautuksia

Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä

Kaiuttimen hoito

Tietoja langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta

Tavaramerkit

Vianmääritys

Ongelmien ratkaisutavat

Virransyöttö

Kaiutin ei lataudu

Kaiutinta ei voida kytkeä päälle tai se sammuu äkillisesti

Ääni

Ei ääntä/Ääntä vain toisesta kaiuttimesta/Hiljainen ääni/Säröytynyt ääni/Kohinaa tai hurinaa kaiuttimen äänessä/Ei ääntä tai
hiljainen ääni soittajilta

Ääni muuttuu hiljaiseksi käytön aikana

BLUETOOTH

Ei muodosta laiteparia kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille

Ei yhdistä kaiutinta BLUETOOTH-laitteeseen One touch-yhteydellä (NFC)

BLUETOOTH-laitetta ei yhdistetä kaiuttimeen kaiuttimen lisäystoiminnossa

Ei pysty yhdistämään kaiuttimeen Wireless Party Chain -toiminnossa

Palautus

RESET-painikkeen käyttäminen

Kaiuttimen alustaminen
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Osat ja painikkeet

 (virta) -painike ja ilmaisin/  PAIRING-painike1.
 (BLUETOOTH) -ilmaisin2.

LIVE -painike ja ilmaisin3.
N-merkki4.
– /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeet5.

 (toisto) -painike/  (soitto) -painike6.
Valaistus7.
Mikrofoni8.
Suojus9.
ADD (kaiuttimen lisäys) -painike ja ilmaisin10.
WPC (Wireless Party Chain) -painike ja ilmaisin11.
DC OUT ONLY -liitäntä (USB)12.
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Aiheeseen liittyvää
Tietoja ilmaisimista

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

AUDIO IN -liitäntä13.
RESET-painike14.
DC IN 5V -liitäntä*15.
CHARGE-ilmaisin16.
BATT (akku) -painike/  LIGHT-painike 
Kaiuttimen sisäinen valaistus syttyy/sammuu, kun tätä painiketta painetaan noin 3 sekuntia.

17.

Liitä USB-verkkolaite tähän liittimeen kaiuttimen lataamiseksi.*
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Kaiuttimen lataaminen

Kaiutinta voidaan käyttää liittämällä se pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti
saatavilla) tai käyttämällä sisäistä akkua.
Kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran, muista ladata sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen virran
kytkemistä päälle.
Kaiutinta voidaan käyttää sisäisellä akulla lataamalla kaiutin ennen käyttöä.

Liitä kaiutin pistorasiaan sen lataamiseksi.

Kun käytetään verkkolaitetta
Liitä verkkolaite kaiuttimen DC IN 5V -liitäntään ja liitä sitten verkkolaite pistorasiaan.

CHARGE-ilmaisin palaa oranssina latauksen aikana. Lataus on valmis noin 5 tunnin*1 kuluttua ja ilmaisin sammuu.

Kun käytetään USB-verkkolaitetta (kaupallisesti saatavilla)
Liitä micro-USB-kaapeli (kaupallisesti saatavilla) kaiuttimen DC IN 5V -liitäntään ja liitä sitten toinen pää USB-
verkkolaitteeseen (kaupallisesti saatavilla). Liitä sen jälkeen USB-verkkolaite pistorasiaan.
Kaiutin tukee USB-verkkolaitetta (kaupallisesti saatavilla), jonka lähtövirta on vähintään 500 mA. Lataamiseen
suositellaan kuitenkin USB-verkkolaitetta, jonka lähtövirta on vähintään 1,5 A, ja standardin USB mukaista micro-
USB-kaapelia. Lataamista muusta laitteesta ei voida taata.

CHARGE-ilmaisin palaa oranssina latauksen aikana.
Arvioitu latausaika vaihtelee liitetyn USB-verkkolaitteen (kaupallisesti saatavilla) antotehon mukaan. USB-
verkkolaitteen ja micro-USB-kaapelin tyypistä ja teknisistä tiedoista riippuen lataus saattaa alla ilmoitettua aikaa

1

Aika, joka tarvitaan tyhjän sisäisen akun lataamiseksi täyteen, kun kaiutin sammuu.*1
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Latauksen valmistumisen tarkistaminen
Jos sisäinen akku on täyteen ladattu, kun kaiutin liitetään pistorasiaan, CHARGE-ilmaisin syttyy oranssina ja sammuu
sitten noin 1 minuutin kuluttua.

Ladattavan sisäisen akun jäljellä olevan varaustason tarkistaminen
Sen jälkeen, kun on painettu BATT (akku) -painiketta/  LIGHT -painiketta suojuksen sisällä kaiuttimen takana, kun
kaiuttimeen on kytketty virta, kaiuttimesta kuuluu alla luetellun mukainen ääniopastus sisäisen akun jäljellä olevan
varauksen mukaan.
70 % tai yli: ”Battery fully charged” (Akku ladattu täyteen)
50 % tai yli: ”Battery about 70%” (Akun varaus noin 70 %)
20 % tai yli: ”Battery about 50%” (Akun varaus noin 50 %)
10 % tai yli: ”Battery about 20%” (Akun varaus noin 20 %)
Alle 10 %: ”Please charge” (Lataa)

Litiumioniakun käyttöaika (toistossa BLUETOOTH-yhteyden kautta)
Noin 24 tuntia  
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 26. 
Valaistustoiminto on poistettu käytöstä.  
Äänitilan asetuksena on STANDARD.
Noin 14 tuntia  
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 26.  
Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)  
Äänitilaksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset)
Noin 4 tuntia  
Kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu maksimille (50).  
Valaistustoiminto on käytössä.  
Äänitilan asetuksena on EXTRA BASS.  
Jos sisäisen litiumioniakun varaus on alhainen, enimmäisäänenvoimakkuus alennetaan noin puoleen virtapiirin
suojelemiseksi.  
Tämä on määritys.  
Tässä annettu käyttöaika koskee myös musiikin toistamista noin puolella äänenvoimakkuudella.

Edellä oleva sisäisen akun kesto on mitattu määritettyä musiikkilähdettä käytettäessä.
Todellinen käyttöaika voi erota annetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja
käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun varaus on lopussa
Kun ääniopastus ilmoittaa ”Please charge” (Lataa) ja CHARGE- ja  (virta) -ilmaisin vilkkuvat hitaasti, sisäisen akun
varaus on lopussa ja se on ladattava. Tässä tilassa kaiutin ei voi syöttää virtaa muille laitteille.

Vihje
Kaiutin voidaan ladata myös liittämällä se käynnistettyyn tietokoneeseen micro-USB-kaapelilla. Toimintaa kaikkien tietokoneiden
kanssa ei kuitenkaan voida taata. Takuu ei kata myöskään käyttöä itserakennetussa tietokoneessa.

Käytössä olevaa kaiutinta voidaan ladata liittämällä se pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella
(kaupallisesti saatavilla) tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Tässä tapauksessa sisäisen akun lataaminen saattaa
käyttöolosuhteista riippuen kestää kauemmin kuin silloin, kun kaiuttimen virta on katkaistuna. Siksi on suositeltavaa katkaista
virta kaiuttimesta latauksen ajaksi.

kauemmin. Alla ilmoitettu aika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.
Seuraava aika on viiteaika.

Liitettäessä USB-verkkolaitteeseen (kaupallisesti saatavilla), joka pystyy antamaan 1,5 A: 
Lataus on valmis noin 8 tunnin*2 kuluttua ja CHARGE-ilmaisin sammuu.

Aika, joka tarvitaan tyhjän sisäisen akun lataamiseksi täyteen, kun kaiutin sammuu.*2
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Huomautus
Kun kaiutinta käytetään suurella äänenvoimakkuudella, sisäisen akun varaus saattaa heikentyä, vaikka kaiutin on liitetty
pistorasiaan. Jos haluat käyttää kaiutinta latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Katkaise muussa
tapauksessa virta kaiuttimesta ja lataa sisäinen akku riittävän täyteen.

Kun kaiutinta käytetään suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun varaus saattaa heikentyä, vaikka kaiutin on
liitetty pistorasiaan. Tämä seurauksena äänitaso laskee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Katkaise virta kaiuttimesta ja lataa sisäinen
akku riittävän täyteen.

Maksimiteho on pienempi, kun sisäisen akun varaus on lopussa.

Lataus pysäytetään erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä. Jos lataus kestää kauan, se myös pysäyttää kaiuttimen
latauksen. Irrota näiden ongelmien ratkaisemiseksi verkkolaite tai micro-USB-kaapeli ja liitä se sitten uudelleen, kun
käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

Älä lataa paikoissa, joissa kaiuttimeen saattaa roiskua vettä.

Vaikka kaiutinta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, lataa sisäistä akkua riittävästi 6 kuukauden välein sen suorituskyvyn
säilyttämiseksi.

Aiheeseen liittyvää
Virran kytkeminen
Latausta koskevia huomautuksia

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Virran kytkeminen

Vihje
Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, valaistustoiminto on käytössä. Kaiuttimen etuosaan
syttyy valo.

Huomautus
Jos CHARGE- ja  (virta) -ilmaisin vilkkuvat 3 kertaa ja sammuvat, kun kytket virran kaiuttimeen, sisäinen akku on tyhjä. Tässä
tilassa kaiuttimen virta katkaistaan automaattisesti. Lataa sisäinen akku.

Kun CHARGE- ja  (virta) -ilmaisin vilkkuvat hitaasti, sisäisen akun varaus on lopussa ja se on ladattava. Tässä tilassa kaiutin
ei voi syöttää virtaa muille laitteille.

Aiheeseen liittyvää
Virran katkaiseminen
Kaiuttimen lataaminen
Kaiuttimen valon sytyttäminen/sammuttaminen (valaistustoiminto)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Paina  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta.

 (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena* ja  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu hitaasti sinisenä.
Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai siihen ei ole tallennettu laiteparitietoja, 

 (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.

1

 (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.  
Tietoja ilmaisimista

*
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Virran katkaiseminen

Vihje
Jos kaiutin sammutetaan, kun se on liitettynä pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti
saatavilla) tai käynnistettyyn tietokoneeseen ja BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on käytössä,  (virta) -ilmaisin syttyy
oranssina ja kaiutin siirtyy BLUETOOTH-valmiustilaan.

Aiheeseen liittyvää
Automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby)
BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon käyttäminen

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Paina  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta.

 (virta) -ilmaisin ja  (BLUETOOTH) -ilmaisin sammuvat.

1
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon käyttäminen

Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on kytketty päälle, kaiuttimen virta kytketään päälle automaattisesti, kun käytetään
BLUETOOTH-laitetta, ja BLUETOOTH-yhteys muodostetaan.
Huomioi seuraavat asiat ennen kaiuttimen käyttöä:

BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on käytettävissä vain, kun kaiutin on liitetty pistorasiaan verkkolaitteella
(vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Kun kaiutinta
käytetään pelkästään sisäisellä akulla, BLUETOOTH-valmiustilatoiminto ei ole käytettävissä.
Muodosta laitepari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille etukäteen. Jos laiteparitietoja ei ole tallennettu
kaiuttimeen, esimerkiksi kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, kaiutin ei siirry
BLUETOOTH-valmiustilaan.

Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai
liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen.

1

Kytke virta kaiuttimeen.

 (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena*.

2

 (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.  
Tietoja ilmaisimista

*

Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimessa, iPhonessa jne.

Music Center

3

Napauta [SRS-XB41].4
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BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä
Suorita vaiheet  –  uudelleen BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon poistamiseksi käytöstä.

Vihje
Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on käytössä,  (virta) -ilmaisin syttyy oranssina, kun kaiuttimen virta katkaistaan.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen lataaminen
Virran kytkeminen
Tietoja ilmaisimista

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Napauta [Settings].5

Napauta [Power Option].6

Napauta [Bluetooth Standby].7

Napauta [ON] BLUETOOTH-valmiustilan ottamiseksi käyttöön.8
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Älypuhelimen, iPhonen tai vastaavan USB-laitteen lataaminen

Voit ladata älypuhelimen, iPhone tai muun USB-laitteen liittämällä sen kaiuttimeen USB-kaapelilla. Vaikka kaiutinta ei ole
liitetty pistorasiaan, sen sisäinen akku pystyy syöttämään virtaa USB-laitteelle.

Huomautus
Kun kaiutin syöttää virtaa toiseen laitteeseen, automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) poistetaan käytöstä.

Jos kaiutinta käytetään pelkästään sisäisellä akulla, liitetyn USB-laitteen lataus lopetetaan, kun kaiuttimen virta katkaistaan.

Kun CHARGE- ja  (virta) -ilmaisin vilkkuvat hitaasti, sisäisen akun varaus on lopussa ja se on ladattava. Tässä tilassa kaiutin
ei voi syöttää virtaa muille laitteille.

Musiikin toisto ei ole käytettävissä USB-kaapelilla.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen lataaminen
Virran kytkeminen

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Liitä älypuhelin, iPhone tai muu USB-laite DC OUT ONLY -liitäntään (USB) USB-kaapelilla (kaupallisesti
saatavilla).

Kun liität kaiuttimen pistorasiaan verkkolaitteen kautta, liitetyn USB-laitteen lataus käynnistyy automaattisesti.
Jos kaiutinta käytetään pelkästään sisäisellä akulla, siirry vaiheeseen .

1

Kytke virta kaiuttimeen.

 (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena* ja USB-laitteen lataus käynnistyy.

2

 (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.  
Tietoja ilmaisimista

*
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby)

Jos kaiutin jätetään johonkin seuraavista tiloista noin 15 minuutiksi, sen virta katkeaa automaattisesti.
Ostohetkellä automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) on päällä.

Kun kaiutin on BLUETOOTH-tilassa
Kaiutinta ei käytetä.
BLUETOOTH-yhteyttä ei ole muodostettu kaiuttimen ja älypuhelimen tai matkapuhelimen välille (älypuhelin/iPhone)
HFP/HSP:llä. 
HFP ja HSP ovat BLUETOOTH-profiilityyppejä. 
HSP (Headset Profile, kuulokeprofiili): mahdollistaa soittamisen/matkapuhelimen käytön. 
HFP (Hands-Free Profile, handsfree-profiili): mahdollistaa soittamisen/matkapuhelimen käytön.
Musiikkia (ääntä) ei toisteta kaiuttimeen liitetystä BLUETOOTH-audiolaitteesta.

Kun kaiutin on AUDIO IN-tilassa
Kaiutinta ei käytetä.
Musiikkia (ääntä) ei toisteta AUDIO IN -liitäntään liitetystä audiolaitteesta tai AUDIO IN -liitäntään liitetyn audiolaitteen
musiikki (ääni) on liian pienellä.
BLUETOOTH-laitetta ei ole yhdistetty kaiuttimeen HFP/HSP-yhteydellä.

Vihje
Automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) voidaan kytkeä päälle tai pois käyttämällä ”Sony | Music Center” -
sovellusta.

Huomautus
Kun kaiutin syöttää virtaa toiseen laitteeseen, automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) poistetaan käytöstä.

Aiheeseen liittyvää
Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Kaiuttimen valon sytyttäminen/sammuttaminen (valaistustoiminto)

Kaiutin sytyttää valon musiikin mukaan tunnelman kohottamiseksi. Kun ostat kaiuttimen, valaistustoiminto on käytössä.

Valaistustoiminnon kytkeminen pois (valo pois)/päälle (valo päälle)
Paina kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa BATT (akku) -painiketta/  LIGHT -painiketta noin 3 sekuntia,
kunnes valaistustoiminto kytkeytyy päälle/pois.

Valaistustoiminto kytkeytyy uudelleen päälle/pois, kun painiketta painetaan uudelleen noin 3 sekuntia.

Vihje
Käyttämällä ”Valaistus”-toimintoa ”Sony | Music Center” -sovelluksessa, voit kytkeä valaistustoiminnon päälle/pois tai valita eri
valaistustiloja.

RAVE: Dance-musiikille, jossa käytetään runsaasti välkkyviä valoja 
Kun ostat kaiuttimen, RAVE on valittuna.
CHILL: Rentouttavalle musiikille
RANDOM FLASH OFF: Kaikelle musiikille, mukaan lukien dance-musiikki ilman välkkyviä valoja
HOT: Lämpimät värit
COOL: Kylmät värit

Kytke virta kaiuttimeen.

 (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena*.
Kaiuttimen etuosaan syttyy valo.

1

 (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.  
Tietoja ilmaisimista

*
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STROBE: Valkoisten välkkyvien valojen käyttö

jne.

Huomautus
Kun valo on voimakas, lisää huoneen valaistusta tai sammuta valaistus.

Aiheeseen liittyvää
Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

17



Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin

Kun laitepari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen kanssa, muodosta laitepari seuraavasti kullekin
laitteelle.
Muista suorittaa seuraava ennen kaiuttimen käyttöä:

Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m päähän kaiuttimesta.
Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai liitä se
käynnistettyyn tietokoneeseen. Tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
Pysäytä toisto BLUETOOTH-laitteessa.
Pienennä BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi
kaiuttimesta. BLUETOOTH-laitteesta riippuen sen äänenvoimakkuus ehkä synkronoidaan kaiuttimen kanssa.
Ota esille BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kytke virta kaiuttimeen.

 (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena*1.
 (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua sinisenä.

Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen,  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa
vilkkua nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan painamalla  (virta) -painiketta/

 PAIRING -painiketta. Siirry vaiheeseen .
Kun kytket kaiuttimeen virran, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen
BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys
muodostetaan automaattisesti ja  (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Sammuta tässä tapauksessa
BLUETOOTH-toiminto tai katkaise virta parhaillaan yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta.

1

 (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.  
Tietoja ilmaisimista

*1

Paina  (virta) -painiketta/  PAIRING-painiketta, kunnes kuulet ääniopastuksen ja  (BLUETOOTH) -
ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti.

Kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

2
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Vihje
Kun BLUETOOTH-toiminto otetaan käyttöön BLUETOOTH-laitteessa, joka on yhdistetty kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteydellä,
BLUETOOTH-laite yhdistetään kaiuttimeen uudelleen painamalla pelkästään  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta.

Lisätietoja BLUETOOTH-laitteesta on annettu BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus
Kaiuttimen laiteparin muodostustila vapautetaan noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu hitaasti.
Kuitenkin jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetukset, laiteparin muodostustilaa ei vapauteta.
Jos laiteparin muodostustila vapautetaan ennen prosessin päättymistä, toista menetelmä vaiheesta  alkaen.

Tämän kaiuttimen tunnuskoodi on ”0000”. Jos BLUETOOTH-laitteen tunnuskoodiksi on annettu muu kuin ”0000”, laiteparia ei
voida muodostaa kaiuttimen kanssa.

Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 8 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa.  
Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 8 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 8 laiteparin
jälkeen, ensimmäisenä paritettu laite korvataan uudella laitteella.
Kaiuttimen laiteparitiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
Kaiutin alustetaan. 
Kaikki laiteparitiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty yhdistämään iPhone/iPod touch-laitetta tai

Muodosta laitepari BLUETOOTH-laitteessa kaiuttimen havaitsemiseksi.

Kun tunnistettujen laitteiden luettelo näytetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, valitse ”SRS-XB41”.
Jos BLUETOOTH -laitteen näytöllä kysytään tunnuslukua*2, syötä ”0000”.

3

Tunnuslukua voidaan kutsua myös ”Tunnuskoodiksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”Salasanaksi”.*2

Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.

Kun BLUETOOTH-yhteys muodostetaan, (BLUETOOTH) -ilmaisin vaihtuu vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

Jos BLUETOOTH-yhteyttä ei muodosteta, toista menetelmä vaiheesta  alkaen.

4
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tietokonetta. Poista tässä tapauksessa kaiuttimen laiteparitiedot iPhone/iPod touch-laitteesta tai tietokoneesta ja muodosta
sitten laiteparit uudelleen.

Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-
yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia
voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Aiheeseen liittyvää
Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketuksella (NFC)

Kun kaiutinta kosketetaan älypuhelimella tai vastaavalla NFC-yhteensopivalla laitteella, kaiutin kytkeytyy päälle
automaattisesti ja muodostaa sitten laiteparin ja BLUETOOTH-yhteyden.

Yhteensopivat älypuhelimet
NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joissa Android™ 4.1 tai uudempi asennettuna

Yhteensopivat WALKMAN ®-mallit
NFC-yhteensopivat WALKMAN ®-mallit*

NFC
NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla saadaan lyhyen kantaman langaton tiedonsiirto eri laitteiden,
kuten älypuhelinten ja IC-tunnisteiden, välille.
NFC-toiminnon avulla voidaan saavuttaa tiedonsiirto - esimerkiksi BLUETOOTH-laiteparin muodostamiseksi - helposti
koskettamalla NFC-yhteensopivia laitteita toisiinsa (ts. laitteiden N-merkkiä tai määrättyä kohtaa).
 
Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

Pysäytä toisto laitteesta.
Pienennä laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta.
Laitteesta riippuen sen äänenvoimakkuus synkronoidaan kaiuttimen kanssa.
Poista laitteen näytön lukitus.

Vihje
BLUETOOTH-yhteys katkaistaan koskettamalla uudelleen kaiuttimen N-merkittyä osaa laitteen N-merkityllä osalla.

Jos et voi yhdistää kaiutinta, kokeile seuraavaa.

Vaikka WALKMAN® on yhteensopiva NFC-toiminnon kanssa, se ei ehkä pysty muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimen kanssa yhdellä
kosketuksella. Lisätietoja yhteensopivista malleista on annettu WALKMAN®-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

*

Ota laitteen NFC-toiminto käyttöön.1

Kosketa ja pidä kaiuttimen N-merkittyä osaa laitteen N-merkityssä osassa, kunnes laite värisee. (Tämä
saattaa kestää muutamia sekunteja.)

2

Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys muodostetaan,  (BLUETOOTH) -ilmaisin vaihtuu vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

3
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Liikuta laite kaiuttimen N-merkityn osan yli hitaasti.
Jos laite on kotelossa, poista se.

Jos kosketat laitteella kaiutinta, laite katkaisee BLUETOOTH-yhteyden nykyiseen laitteeseen (NFC-yhteensopivat kuulokkeet
jne.) ja muodostaa yhteyden kaiuttimeen.

Huomautus
Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-
yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia
voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Jos laitteesi on tyyppiä, joka siirtyy valmiustilaan magneettikentän vaikutuksesta, sitä ei ehkä pystytä yhdistämään NFC-
yhteydellä.

Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, kosketa kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -
ilmaisin vilkkuu. Laite ei voi muodostaa BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin sammuu.

Aiheeseen liittyvää
Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä (Windows)

Laiteparin muodostus on prosessi, joka vaaditaan langattomasti yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden tietojen
rekisteröimiseksi keskenään.
Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava laitepari, jotta BLUETOOTH-yhteys voitaisiin muodostaa ensimmäisen
kerran. Suorita samat toimenpiteet laiteparin muodostamiseksi muiden laitteiden kanssa.

Tuetut käyttöjärjestelmät
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1
 
Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

Aseta tietokone enintään 1 m päähän kaiuttimesta.
Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai liitä se
käynnistettyyn tietokoneeseen. Tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
Ota esille tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
Pysäytä toisto tietokoneesta.
Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta.

Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneesta.

Windows 10
Valitse [  (Action Center)] – [Connect] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

Windows 8.1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Start] ja napsauta sitten [Control Panel].
Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].
Jos [Control Panel]-näyttö näytetään kohteen [All Control Panel Items], sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons]
näytön oikeassa yläkulmassa olevasta [View by] -valikosta.

Windows 7
Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Devices and Printers].

1
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Kytke virta kaiuttimeen.

 (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena*1.
 (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä.

Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen,  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa
vilkkua nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan painamalla  (virta) -painiketta/

 PAIRING -painiketta. Siirry vaiheeseen .
Kun painat  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden
viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto
on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja  (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan.
Sammuta tässä tapauksessa BLUETOOTH-toiminto tai katkaise virta parhaillaan yhdistetystä BLUETOOTH-
laitteesta.

2

 (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.  
Tietoja ilmaisimista

*1

Paina  (virta) -painiketta/  PAIRING-painiketta, kunnes kuulet ääniopastuksen ja  (BLUETOOTH) -
ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.

Kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

3

Etsi kaiutin tietokoneesta.

Kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä

4

24



Valitse [Connect] Action Centeristä näytön oikeasta alakulmasta. 1.

Valitse [SRS-XB41]. 

Jos [SRS-XB41] ei tule näytölle, toista menetelmä uudelleen vaiheesta .
Kun laitepari on muodostettu, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja näytöllä näytetään
[Connected music]. Siirry vaiheeseen .

2.

Napsauta [Add a device]. 3.

Valitse [SRS-XB41] ja napsauta [Next]. 4.
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Jos kysytään tunnuslukua*2, syötä ”0000”. 
Jos [SRS-XB41] ei tule näkyviin, suorita toimenpide uudelleen vaiheesta  alkaen.

Tunnuslukua voidaan kutsua myös ”Tunnuskoodiksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”Salasanaksi”.*2

Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close]. 
Tietokone aloittaa laiteohjaimen asennuksen.

” ”-merkki tulee näkyviin [SRS-XB41] -kuvakkeen vasempaan alakulmaan asennuksen aikana. Kun ” ”-
merkki katoaa, laiteohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen .

Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos laiteohjaimen asennus kestää liian kauan,
kaiuttimen automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) kytkee sen automaattisesti pois päältä. Jos
näin käy, kytke kaiutin uudelleen päälle.

5.

Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10
Kun laitepari on muodostettu, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja näytöllä näytetään [Connected
music]. Siirry vaiheeseen .

Windows 8.1

5
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Napsauta hiiren kakkospainikkeella [SRS-XB41] kohdassa [Devices] ja valitse [Sound settings] esille tulevasta
valikosta. 

1.

Vahvista [SRS-XB41 Stereo] [Sound]-näytöstä. 

Jos kohdassa [SRS-XB41 Stereo] on valintamerkki (vihreä), jatka vaiheeseen .

Jos kohdassa [SRS-XB41 Stereo] ei ole valintamerkkiä (vihreä), jatka seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).
Jos [SRS-XB41 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta hiiren kakkospainikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show
Disabled Devices] esille tulevasta valikosta. Jatka sitten seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).

2.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella [SRS-XB41 Stereo] ja valitse [Connect] esille tulevasta valikosta. 3.
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Windows 7

Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki tulee näkyviin kohtaan [SRS-XB41 Stereo] [Sound]-näytössä. Siirry
vaiheeseen .

Jos et voi napsauttaa [Connect] valinnalle [SRS-XB41Stereo], valitse [Disable] kohdassa [Default Device], jossa
parhaillaan on valintamerkki (vihreä).

Kaksoisnapsauta [SRS-XB41] kohdassa [Devices]. 1.
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Vihje

Napsauta [Listen to Music]. 

Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki tulee näkyviin.

2.

Tarkista, että  (BLUETOOTH) -ilmaisin on vaihtunut vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen,  (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Voit kuunnella musiikkia jne.
tietokoneeltasi.

6
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Edellä selostettu menetelmä on ainoastaan ohjeellinen. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti jopa 3 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laitteista aloittaa toiston, kun musiikkia
toistetaan toisesta laitteesta, kaiutin vaihtaa lähtöä ja alkaa toistaa vasta yhdistetyn laitteen ääntä (monilaiteyhteys).

Huomautus
Kaiuttimen laiteparin muodostustila vapautetaan noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu hitaasti.
Kuitenkin jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetukset, laiteparin muodostustilaa ei vapauteta.
Jos laiteparin muodostustila vapautetaan ennen prosessin päättymistä, toista menetelmä vaiheesta  alkaen.

Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 8 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa.  
Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 8 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 8 laiteparin
jälkeen, ensimmäisenä paritettu laite korvataan uudella laitteella.
Kaiuttimen laiteparitiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
Kaiutin alustetaan. 
Kaikki laiteparitiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty yhdistämään iPhone/iPod touch-laitetta tai
tietokonetta. Poista tässä tapauksessa kaiuttimen laiteparitiedot iPhone/iPod touch-laitteesta tai tietokoneesta ja muodosta
sitten laiteparit uudelleen.

Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

Kaiuttimen tunnuskoodi on ”0000”. Jos BLUETOOTH-laitteen tunnuskoodiksi on annettu muu kuin ”0000”, laiteparia ei voida
muodostaa kaiuttimen kanssa.

Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-
yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia
voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Aiheeseen liittyvää
Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (monilaiteyhteys)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

30



Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä (Mac)

Laiteparin muodostus on prosessi, joka vaaditaan langattomasti yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden tietojen
rekisteröimiseksi keskenään.
Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava laitepari, jotta BLUETOOTH-yhteys voitaisiin muodostaa ensimmäisen
kerran. Suorita samat toimenpiteet laiteparin muodostamiseksi muiden laitteiden kanssa.

Tuetut käyttöjärjestelmät
macOS High Sierra (versio 10.13)
 
Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

Tarkista, että langaton BLUETOOTH-teknologia on asennettu tietokoneellesi.
Aseta tietokone enintään 1 m päähän kaiuttimesta.
Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai liitä se
käynnistettyyn tietokoneeseen. Tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
Ota esille tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
Pysäytä toisto tietokoneesta.
Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta.
Tietokoneesta riippuen ota sisäinen BLUETOOTH-sovitin käyttöön. 
Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin otetaan käyttöön tai onko tietokoneessasi sisäistä BLUETOOTH-sovitinta,
katso tietokoneesi käyttöohjeet.
Ota tietokoneen kaiutin käyttöön.  
Jos tietokoneen kaiuttimen asetuksena on  (mykistys), ääntä ei toisteta BLUETOOTH-kaiuttimesta.

Kun tietokoneen kaiutin on otettu käyttöön:

Kytke virta kaiuttimeen.

 (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena*1.
 (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä.

Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen,  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa
vilkkua nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan painamalla  (virta) -painiketta/

 PAIRING -painiketta. Siirry vaiheeseen .
Kun painat  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden
viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto
on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja  (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan.

1

 (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.  
Tietoja ilmaisimista

*1
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Sammuta tässä tapauksessa BLUETOOTH-toiminto tai katkaise virta parhaillaan yhdistetystä BLUETOOTH-
laitteesta.

Paina  (virta) -painiketta/  PAIRING-painiketta, kunnes kuulet ääniopastuksen ja  (BLUETOOTH) -
ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.

Kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

2

Etsi kaiutin tietokoneesta.3

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

Valitse [SRS-XB41] Bluetooth-näytöstä ja napsauta sitten [Pair].2.

Tarkista, että  (BLUETOOTH) -ilmaisin on vaihtunut vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen,  (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan.

4
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Vihje
Edellä selostettu menetelmä on ainoastaan ohjeellinen. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti jopa 3 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laitteista aloittaa toiston, kun musiikkia
toistetaan toisesta laitteesta, kaiutin vaihtaa lähtöä ja alkaa toistaa vasta yhdistetyn laitteen ääntä (monilaiteyhteys).

Huomautus
Kaiuttimen laiteparin muodostustila vapautetaan noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu hitaasti.
Kuitenkin jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetukset, laiteparin muodostustilaa ei vapauteta.
Jos laiteparin muodostustila vapautetaan ennen prosessin päättymistä, toista menetelmä vaiheesta  alkaen.

Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 8 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa.  
Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 8 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 8 laiteparin
jälkeen, ensimmäisenä paritettu laite korvataan uudella laitteella.
Kaiuttimen laiteparitiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
Kaiutin alustetaan. 
Kaikki laiteparitiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty yhdistämään iPhone/iPod touch-laitetta tai
tietokonetta. Poista tässä tapauksessa kaiuttimen laiteparitiedot iPhone/iPod touch-laitteesta tai tietokoneesta ja muodosta
sitten laiteparit uudelleen.

Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

Kaiuttimen tunnuskoodi on ”0000”. Jos BLUETOOTH-laitteen tunnuskoodiksi on annettu muu kuin ”0000”, laiteparia ei voida
muodostaa kaiuttimen kanssa.

Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-
yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia
voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Napsauta kaiutinkuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [SRS-XB41] kohdasta [Output Device].

Voit kuunnella musiikkia jne. tietokoneeltasi.

5
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Aiheeseen liittyvää
Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (monilaiteyhteys)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella BLUETOOTH-laitteen musiikkia ja käyttää sitä kaiuttimella BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee
seuraavia BLUETOOTH-profiileja.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Mahdollistaa korkealaatuisen audiosisällön kuuntelun langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, taukotilan ja hyppäämisen seuraavan/nykyisen kappaleen
alkuun.
 
Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Tutustu myös BLUETOOTH-laitteen mukana tulleisiin
käyttöohjeisiin.

Huomautus
Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on säädetty kohtuulliselle tasolle äkillisten,
voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta. 
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuutta ei ehkä voida säätää BLUETOOTH-laitteesta, kun laite on
pysäytettynä/taukotilassa.

Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-laitteeseen.

 (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa sinisenä, kun BLUETOOTH-yhteyttä muodostetaan.

1

Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteessa.2

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

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteesta, 
 (virta) -ilmaisin vilkkuu kerran tai 3 kertaa.

3

35



Vihje
Sisäistä akkua voidaan ladata, vaikka kaiutin on liitetty pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella
(kaupallisesti saatavilla) tai se on liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen, vaikka kaiutin on käytössä.

Kun säädät äänenvoimakkuuden maksimiin (50) tai minimiin kaiuttimesta,  (virta) -ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.

Huomautus
Jos yhteysedellytykset ovat huonot, BLUETOOTH-laite voi reagoida väärin kaiuttimen toimintoihin.

Kun liität kannettavan audiolaitteen jne. kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään samalla, kun musiikkia kuunnellaan BLUETOOTH-
yhteyden kautta, kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan. Tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteen musiikkia ei toisteta
(jos BLUETOOTH-yhteys on päällä, handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin jälleen kuunnella
BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Kun kaiutinta käytetään kuumassa paikassa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojaamiseksi.

Jos sisäisen akun varaus on alhainen, kaiuttimen suurin lähtöteho laskee.

BLUETOOTH-laitteesta riippuen yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.

Kohinaa tai äänen katkeilua voi esiintyä kaiuttimeen liitetyn BLUETOOTH-laitteen, tiedonsiirtoympäristön tai käyttöympäristön
mukaan.

Toiston aikana kaiuttimen painikkeilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

Tauko
Siirry taukotilaan painamalla  (toisto) -painiketta/  (soitto) -painiketta toiston aikana. Peruuta taukotila
painamalla painiketta uudelleen.

Siirto seuraavan kappaleen alkuun
Paina  (toisto) -painiketta/  (soitto) -painiketta kaksi kertaa nopeasti toiston aikana.

Siirto nykyisen kappaleen alkuun
Paina  (toisto) -painiketta/  (soitto) -painiketta 3 kertaa nopeasti toiston aikana.
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Aiheeseen liittyvää
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

BLUETOOTH-audion suoratoistolaadun valitseminen (koodekki)

BLUETOOTH-audion suoratoistolaaduksi voidaan valita ”Äänenlaatu etusijalla” ja ”Vakaa yhteys etusijalla”. ”Äänenlaatu
etusijalla” mahdollistaa paitsi SBC-toiston myös AAC- ja LDAC-toiston asetusten tekemisen niin, että voit nauttia
korkealaatuisesta äänestä BLUETOOTH-yhteyden kautta, kun taas ”Vakaa yhteys etusijalla” takaa vakaamman
BLUETOOTH-äänen suoratoistolaadun. ”Vakaa yhteys etusijalla” on oletusasetus.

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

Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai
liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen.

Huomautus
Älä kytke virtaa kaiuttimeen.

1

Vaihda äänenlaatua.

Käytettäessä kaiuttimen painikkeita

 

Käytettäessä ”Sony | Music Center” -sovellusta

2

Pidä + (äänenvoimakkuus) -painiketta painettuna ja paina  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta,
kunnes  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä. 
Kun asetukseksi vaihdetaan ”Vakaa yhteys etusijalla”,  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu 3 kertaa sinisenä.
Kun asetukseksi vaihdetaan ”Äänenlaatu etusijalla”,  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa sinisenä.

1.

Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimessa, iPhonessa jne.

Music Center

1.

Napauta [SRS-XB41].2.
Napauta [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec] ja valitse sitten koodekki.  
[AUTO]: Äänenlaatu etusijalla 

3.
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Huomautus
[AUTO] (Äänenlaatu etusijalla) -tilassa saattaa esiintyä kohinaa ja äänen katkeilua BLUETOOTH-laitteen asetuksista ja
ympäristöolosuhteista riippuen. Vaihda kaiutin tässä tapauksessa [SBC] (Vakaa yhteys etusijalla) -tilaan.

Aiheeseen liittyvää
BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon käyttäminen
Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

[SBC]: Vakaa yhteys etusijalla
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, katkaise BLUETOOTH-yhteys suorittamalla jokin seuraavista
toiminnoista.

Kytke BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto pois päältä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
Katkaise virta BLUETOOTH-laitteesta.
Katkaise virta kaiuttimesta.
Kosketa NFC-yhteensopivalla laitteella uudelleen kaiuttimen N-merkkiä (jos laitteessasi on NFC-toiminto).

Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, kosketa NFC-yhteensopivalla
laitteella kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy. Kaiutin, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin
sammuu, ei pysty katkaisemaan BLUETOOTH-yhteyttä.

Vihje
Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa ja ensimmäisen kaiuttimen virta katkaistaan, myös toisen kaiuttimen virta katkaistaan
automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa.

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

Aiheeseen liittyvää
Virran katkaiseminen
Automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (monilaiteyhteys)

Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti jopa 3 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laitteista aloittaa toiston, kun
musiikkia toistetaan toisesta laitteesta, kaiutin vaihtaa lähtöä ja alkaa toistaa vasta yhdistetyn laitteen ääntä.

Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lisäksi sitä ei ehkä voida yhdistää laiteyhdistelmästä
riippuen. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Monilaiteyhteyden katkaiseminen
Katkaise virta kaiuttimesta painamalla  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta.

Huomautus
Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, et voi käyttää monilaiteyhteyttä.

Et ehkä voi muodostaa 3 BLUETOOTH-yhteyttä samanaikaisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

Monilaiteyhteys ei ole yhteensopiva profiilien HFP (Hands-free Profile) ja HSP (Headset Profile) kanssa. Siksi monilaiteyhteyttä
käytettäessä et voi käyttää handsfree-toimintoa.

Monilaiteyhteystoimintoa ei voi poistaa käytöstä.

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Kytke virta kaiuttimeen painamalla  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta.1

Muodosta laitepari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteiden, kuten älypuhelimien tai iPhone-laitteiden, välille.

Voit yhdistää jopa 3 BLUETOOTH-laitetta samanaikaisesti A2DP/AVRCP-protokollalla.

2
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella (kaiuttimen
lisäystoiminto)

Kaiuttimen lisäystoimintoa varten tarvitaan kaksi SRS-XB41 -kaiutinta. Yhdistämällä kaksi kaiutinta BLUETOOTH-
yhteydellä voit nauttia voimakkaammasta äänestä.
Valitse seuraavista kahdesta toistomenetelmästä.

Tuplatila
Molemmat kaiuttimet toistavat samaa ääntä. Tuplatila on alkuasetus.

Stereotila
Toinen kaiutin toistaa oikean kanavan (oikea puoli) ja toinen kaiutin vasemman kanavan (vasen puoli) ääntä kaiuttimien
välistä stereotoistoa varten.

Aseta 2 kaiutinta enintään 1 m päähän toisistaan ja kytke sitten molemmat kaiuttimet päälle.

 (virta) -ilmaisin syttyy.
Jos aikaisemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden siihen
automaattisesti, jolloin  (BLUETOOTH) -ilmaisin saattaa syttyä. Poista tässä tapauksessa BLUETOOTH-
toiminto käytöstä BLUETOOTH-laitteessa tai katkaise virta BLUETOOTH-laitteesta.

1

Paina toisen kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta.

Merkkiääni kuuluu ja  (BLUETOOTH) -ilmaisin ja ADD (kaiuttimen lisäys) -ilmaisin vilkkuvat. Noin 3 – 5
sekunnin kuluttua kuuluu merkkiääni ja ADD (kaiuttimen lisäys) -ilmaisin jää palamaan.

2

Paina toisen kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta.

ADD (kaiuttimen lisäys) -ilmaisin syttyy.
Ääniopastus ”Double mode” (Tuplatila) kuuluu kummastakin kaiuttimesta, jolloin molemmat kaiuttimet on yhdistetty
kaiuttimen lisäystoiminnolla.

3
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Vihje
Käytä puhelua soitettaessa tai siihen vastattaessa ainoastaan kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy.

Jos jokin muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, liitetään BLUETOOTH-laitteeseen,
joka on yhdistetty kaiuttimeen, kaiuttimen toistamassa äänessä voi olla säröä tai häiriöitä. Katkaise tässä tapauksessa
BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja toisen BLUETOOTH-laitteen/laitteiden väliltä.

Koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC, kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa.

Vihje
Jos 2 kaiutinta muodostaa nopeasti BLUETOOTH-yhteyden,  (BLUETOOTH) -ilmaisin ja ADD (kaiuttimen lisäys) -
ilmaisin saattavat jäädä palamaan ilman vilkkumista.

Aseta toinen kaiutin 1 minuutin kuluessa. Jos sitä ei aseteta 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen kaiuttimen asetus
peruutetaan.

Käytä kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu, BLUETOOTH-yhteyden muodostamiseksi
BLUETOOTH-laitteeseen.

Kun kaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan, BLUETOOTH-yhteys on
muodostettu.

4

Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteessa ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.5

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

Äänenvoimakkuuden säätäminen toisesta kaiuttimesta vaikuttaa myös toiseen kaiuttimeen.

6
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Kaiuttimen lisäystoimintoa voidaan käyttää myös ”Sony | Music Center” -sovelluksella.

Huomautus
Jos nollaat tai alustat toisen kaiuttimista käyttäessäsi kaiuttimen lisäystoimintoa, muista katkaista virta toisesta kaiuttimesta. Jos
et katkaise virtaa toisesta kaiuttimesta ennen kaiuttimen lisäystoiminnon uudelleenkäynnistystä, BLUETOOTH-yhteyden
muodostamisessa ja äänen toistamisessa saattaa ilmetä ongelmia.

Kun muodostat BLUETOOTH-yhteyden yhdellä kosketuksella (NFC), kosketa kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin
vilkkuu. Laite ei voi muodostaa BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen, kun  (BLUETOOTH) -ilmaisin on sammuneena.

Jos kannettava audiolaite jne. on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja
kaiuttimen lisäystoiminto lopetetaan.

Kun kaiuttimen lisäystoiminnolla katsellaan elokuvia, kuvan ja äänen välillä voi olla ero.

Aiheeseen liittyvää
Vaihtaminen tupla- ja stereotilan välillä (kaiuttimen lisäystoiminto)
Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Vaihtaminen tupla- ja stereotilan välillä (kaiuttimen lisäystoiminto)

Kahta kaiutinta käytettäessä voit vaihtaa tuplatilan, jossa sama ääni toistetaan molemmista kaiuttimista, ja stereotilan
välillä, jossa toinen kaiutin toistaa vasemman kanavan ja toinen kaiutin oikean kanavan ääntä stereotoistoa varten.

Vaihda äänentoistoa painamalla toisen kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa ADD (kaiuttimen lisäys) -
painiketta.

Kun pidät ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta painettuna, kaiuttimesta kuuluu ääniopastus, jonka jälkeen tila
vaihtuu.

1
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Aiheeseen liittyvää
Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella (kaiuttimen lisäystoiminto)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

 Double mode (Tuplatila):
Samaa ääntä toistetaan molemmista kaiuttimista.

 Stereotila (Left (Vasen)/Right (Oikea)):
Vasemman kanavan ääni toistetaan toisesta ja oikean kanavan ääni toisesta kaiuttimesta.

 Stereotila (Right (Oikea)/Left (Vasen)):
Vaihtaa kahden kaiuttimen kanavaa (vasen/oikea kanava) ja toistaa äänen.
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Kaiuttimen lisäystoiminnon lopettaminen

Lopeta kaiuttimen lisäystoiminto alla kuvatulla menetelmällä.

Vihje
Jos kannettava audiolaite jne. on liitetty AUDIO IN -liitäntään, kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja kaiuttimen
lisäystoiminto lopetetaan.

Kaiuttimen lisäystoimintoa ei lopeteta, vaikka kaiutin sammutetaan. Kun kaiuttimeen kytketään virta, kaiutin yrittää muodostaa
kaiuttimen lisäystoiminnon toisen kaiuttimen kanssa, joka on ollut yhdistettynä. Kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa,
jos haluat käyttää kaiuttimen lisäystoimintoa uudelleen.

Jos haluat käyttää kaiutinta, jota on käytetty itse kaiuttimen lisäystoiminnon yhtenä kaiuttimena, kytke virta kaiuttimeen
painamalla  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta ja paina sitten ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta kunnes kuuluu
merkkiääni kaiuttimen lisäystoiminnon lopettamisen merkiksi.

Kaiuttimen lisäystoiminnon lopettamiseksi kahta kaiutinta käytettäessä paina ADD (kaiuttimen lisäystoiminto) -painiketta.
Merkkiääni kuuluu ja sitten kaiuttimen lisäystoiminto lopetetaan.

Aiheeseen liittyvää
Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella (kaiuttimen lisäystoiminto)
Vaihtaminen tupla- ja stereotilan välillä (kaiuttimen lisäystoiminto)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Paina kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta.1
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Langaton toisto usealla kaiuttimella (Wireless Party Chain -toiminto)

Voit tuoda suurella äänenvoimakkuudella lisää tunnelmaa juhliin yhdistämällä useita Wireless Party Chain -toiminnon
kanssa yhteensopivia laitteita (jopa 100 laitetta).

Yhteensopivat laitteet:
SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90
 
Varmista ennen kaiuttimen käyttämistä, että kaikki yhdistettävät kaiuttimet ovat enintään 1 m päässä laitteesta.

Aseta ensimmäinen kaiutin.

Seuraava toimenpide on esimerkki, kun SRS-XB41 asetetaan ensimmäiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi
laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivat
laitteet asetetaan.

1

Paina  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta kaiuttimessa.
 (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä.

1.

Yhdistä BLUETOOTH-laite kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteydellä.
Katso seuraavat aiheet yhdistettävän BLUETOOTH-laitteen tyypistä riippuen.
Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH ®-laitteisiin
Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä (Windows)
Kun kaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan, BLUETOOTH-yhteys on
muodostettu.

2.

Paina kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa WPC (Wireless Party Chain) -painiketta.
 (BLUETOOTH)- ja WPC (Wireless Party Chain) -ilmaisimet vilkkuvat. Noin 6 sekunnin kuluttua kuuluu

merkkiääni ja sitten WPC (Wireless Party Chain) -ilmaisin syttyy.  (BLUETOOTH) -ilmaisin jatkaa

3.
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vilkkumista.

Yhdistä toinen tai lisää kaiuttimia.

Seuraava toimenpide on esimerkki, kun SRS-XB41 yhdistetään toiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen
mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet
yhdistetään.

2

Paina  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta yhdistettävässä kaiuttimessa.
Päällekytketyn kaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä.

1.

Paina WPC (Wireless Party Chain) -painiketta.
Merkkiääni kuuluu,  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu, WPC (Wireless Party Chain) -ilmaisin syttyy ja sitten 

 (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy. WPC (Wireless Party Chain) -ilmaisin jatkaa palamista.

Vihje
Yhdistä toinen kaiutin 1 minuutin kuluessa. Kaiutinasetus peruutetaan 1 tai useamman minuutin kuluttua.

2.

Toista lisäkaiuttimien yhdistämiseksi vaiheet  – 1 - 2.

Vihje
Kun yhdistetään kolmas tai useampi kaiutin, yhdistä se 30 sekunnin kuluessa edellisen kaiuttimen yhdistämisestä.
Kaiutinta ei voi yhdistää 30 tai useamman sekunnin kuluttua.

Jos haluat lisätä toisen kaiuttimen yhdistämisen jälkeen (30 sekuntia tai enemmän), suorita vaihe  – 3, ja sitten
vaiheet  – 1 – 2.

3.
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Vihje
Voit käyttää Wireless Party Chain -toimintoa myös ”Sony | Music Center” -sovelluksella.

Se, mitä Wireless Party Chain -toiminnolla voidaan tehdä, riippuu yhdistettävistä kaiuttimista.

Kun käytetään Wireless Party Chain -toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.

Huomautus
Kun Wireless Party Chain -toiminnolla katsellaan elokuvia, kuvan ja äänen välillä voi olla ero.

Kun kaiutin on AUDIO IN -tilassa, et voi käyttää Wireless Party Chain -toimintoa.

Aiheeseen liittyvää
Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Käynnistä toisto.3

Käynnistä toisto liitetyssä BLUETOOTH-laitteessa ja säädä äänenvoimakkuus.
Sama musiikki toistetaan kaikista kaiuttimista.
Kun säädetään BLUETOOTH-laitteen tai laitteeseen yhdistetyn kaiuttimen (ensimmäisenä asetettu kaiutin)
äänenvoimakkuutta, kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuus säädetään automaattisesti. Muiden kaiuttimien
(toisena tai myöhemmin asetettu) äänenvoimakkuus voidaan säätää.

1.
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Wireless Party Chain -toiminnon lopettaminen

Kaikkien yhteyksien lopettaminen ja Wireless Party Chain -toiminnosta poistuminen

Sammuta kaiutin, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy (ensimmäiseksi asetettu kaiutin).

Jos kannettava audiolaite jne. on liitetty AUDIO IN -liitäntään siinä kaiuttimessa, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin
syttyy (ensimmäiseksi asetettu kaiutin), kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja Wireless Party Chain -
toiminto lopetetaan.

Vain yhden kaiuttimen lopettaminen

Sammuta kaiutin, jonka haluat vapauttaa (toisena tai myöhemmin asetettu kaiutin).

Jos kannettava audiolaite jne. on liitetty AUDIO IN -liitäntään siinä kaiuttimessa, jonka haluat vapauttaa (toisena tai
myöhemmin asetettu kaiutin), kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja vain tämän kaiuttimen Wireless
Party Chain -toiminto lopetetaan.

Aiheeseen liittyvää
Langaton toisto usealla kaiuttimella (Wireless Party Chain -toiminto)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Musiikin kuunteleminen kannettavasta audiolaitteesta jne.

Kaiutinta voidaan käyttää tavallisena johdollisena kaiutinjärjestelmänä liittämällä kannettava audiolaite jne.
audiokaapelilla (kaupallisesti saatavilla).

Liitä laite AUDIO IN -liitäntään audiokaapelilla (kaupallisesti saatavilla).

Käytä liittämiseen audiokaapelia, jonka molemmissa päissä on stereominipistoke (ei vastusta)*1.

1

Jos käytät audiokaapelia (jossa stereominipistokkeet), jonka vastus on huomattava, äänenvoimakkuus voi olla alhaisempi. Käytä sen
vuoksi kaapelia (jossa stereominipistokkeet), jossa ei ole vastusta.

*1

Kytke virta kaiuttimeen.

 (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena*2.

2

 (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.  
Tietoja ilmaisimista

*2

Kytke päälle ja käynnistä toisto liitetystä laitteesta.3

Säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle liitetystä laitteesta.4
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Vihje
Jos et kuule ääntä, lisää äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.

Jos BLUETOOTH-yhteys on toiminnassa kaiuttimen ja mobiililaitteen (älypuhelin/iPhone) välillä HFP/HSP:n kautta, voit käyttää
handsfree-toimintoa kuunnellessasi musiikkia kannettavasta audiolaitteesta jne., joka on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään.

Huomautus
Jos liität audiokaapelin AUDIO IN -liitäntään, AUDIO IN -liitäntään liitetyn laitteen toisto on etusijalla eikä BLUETOOTH-laitteesta
kuulu ääntä.  (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy tai vilkkuu sinisenä ja ilmaisee BLUETOOTH-tilan. Äänen kuulumattomuus
BLUETOOTH-laitteesta ei tarkoita, että kaiuttimessa on vikaa.

Vaikka audiokaapeli on liitettynä, voit vaihtaa BLUETOOTH-tilaan ”Sony | Music Center” -sovelluksessa ja kuunnella musiikkia
BLUETOOTH-laitteesta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä.

Kun kannettava audiolaite liitetään AUDIO IN -liitäntään ja toistetaan musiikkia, et voi käyttää kaiuttimen painikkeita ja suorittaa
toimintoja, kuten tauko, siirto seuraavaan kappaleen alkuun ja siirto nykyisen kappaleen alkuun.

Älä käytä AUDIO IN -liitäntää paikoissa, joissa saattaa roiskua vettä.

Aiheeseen liittyvää
Automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun painat –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita,  (virta) -ilmaisin vilkkuu kerran. Kun säädät
äänenvoimakkuuden maksimiin (50) tai minimiin kaiuttimesta,  (virta) -ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.

5
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Äänitehosteiden vaihtaminen

Voit nauttia kolmesta eri äänitilasta. Kun ostat kaiuttimen, asetuksena on EXTRA BASS.

Äänitila LIVE-ilmaisimen väri  (virta) -ilmaisimen väri Toiminto

STANDARD Sammuu Vihreä Virransäästö

EXTRA BASS Sammuu Valkoinen Raskas bassoääni

LIVE SOUND Valkoinen Valkoinen Realistinen ääni

Nauti LIVE SOUND- ja EXTRA BASS -tiloista.

LIVE SOUND -asetuksen vaihtaminen kaiuttimen painikkeella

 

EXTRA BASS -asetuksen vaihtaminen kaiuttimen painikkeilla
Vaihda EXTRA BASS- ja STANDARD -tiloja seuraavasti.

 

1

Paina LIVE-painiketta. 
Aina, kun painat painiketta, LIVE SOUND- ja EXTRA BASS -tilat vaihtuvat.

1.

Paina – (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (toisto) -painiketta/  (soitto) -painiketta noin 3 sekuntia.  
 (virta) -ilmaisimen väri vaihtuu vihreästä valkoiseksi ja äänitila vaihtuu STANDARD -tilaan.

Jos painat – (äänenvoimakkuus)- painiketta ja  (toisto) -painiketta/  (soitto) -painiketta uudelleen noin 3
sekuntia,  (virta) -ilmaisimen väri vaihtuu valkoisesta vihreäksi ja äänitila vaihtuu EXTRA BASS -tilaan.

1.
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Huomautus
Musiikista riippuen LIVE SOUND- tai EXTRA BASS -tehosteet eivät ehkä ole niin selvästi havaittavissa.

Aiheeseen liittyvää
Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta
Musiikin kuunteleminen kannettavasta audiolaitteesta jne.
Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Kun äänitila asetetaan ”Sony | Music Center” -sovelluksella
Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimessa, iPhonessa jne.

Music Center

1.

Napauta [SRS-XB41].2.
Valitse äänitila napauttamalla [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode].

STANDARD
EXTRA BASS
LIVE SOUND

3.
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Party Booster -toiminnon käyttäminen

Jos Party Booster -toiminto on käytössä, kaiutin toistaa äänitehostetta, kun naputat kaiutinta musiikin tahdissa. Myös
kaiuttimen valo loistaa*1 ja tekee ilmapiiristä jännittävämmän.
Äänitehosteita on useita, ja ne on helppo asettaa tai vaihtaa sovelluksella ”Sony | Music Center”.

 
Party Booster -toiminto voidaan kytkeä päälle ja pois 3 eri tavalla.

 Käytä kaiuttimen painikkeita.
 Aseta käyttämällä sovellusta.
 Napauta kaiuttimen runkoa.

Vaikka valaistustoiminto on pois käytöstä, valot loistavat, kun napautat kaiutinta.*1

Kytke virta kaiuttimeen.1

Ota Party Booster -toiminto käyttöön suorittamalla jokin seuraavista toiminnoista.

 Käytä kaiuttimen painikkeita.
Paina kaiuttimen – (äänenvoimakkuus)- ja + (äänenvoimakkuus) -painiketta samanaikaisesti yli 3 sekuntia. 
Kun Party Booster -toiminto kytkeytyy päälle,  (virta) -ilmaisin vilkkuu 3 kertaa 
Kun sisäisen akun varaus on loppumaisillaan ja  (virta) -ilmaisin vilkkuu, välkähdysten määrä voi olla toinen.

 

 Aseta käyttämällä sovellusta.
Aseta Party Booster -toiminto ”Sony | Music Center” -sovelluksella.

2

Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimessa, iPhonessa jne.

Music Center

1.

Napauta [SRS-XB41].2.
Napauta [Settings] – [Party Booster] – [Tap Settings] – [OFF] ja valitse sitten Party Booster -toiminnon tila.

Drum Kit
Percussion
Custom

3.
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 Napauta kaiuttimen runkoa.
Napauta kaksi kertaa nopeasti kaiuttimen takana olevan suojuksen vasenta alareunaa. 
Kun Party Booster -toiminto kytkeytyy päälle,  (virta) -ilmaisin vilkkuu 3 kertaa. 
Kun sisäisen akun varaus on loppumaisillaan ja  (virta) -ilmaisin vilkkuu, välkähdysten määrä voi olla toinen.

Huomautus
Kun napautetaan kaiutinta, käytä kämmentä ja napauta kaiutinta kaksi kertaa voimakkaasti ja nopeasti.

Naputa kaiuttimen päältä, edestä, molemmilta sivuilta tai pohjasta.

Äänitehosteet toistetaan kaiuttimesta ja kaiuttimen valo syttyy*2.

 
Pinta, josta äänitehosteet toistetaan naputettaessa, ovat kaiuttimen päältä, edestä, molemmilta sivuilta ja pohjasta.

Äänitehosteen tyyppi ja voimakkuus vaihtuvat sen mukaan, mitä pintaa naputat ja kuinka voimakkaasti.

Huomautus

3

Vaikka valaistustoiminto on pois käytöstä, valot loistavat, kun napautat kaiutinta.*2
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Party Booster -toiminnon sammuttaminen
Suorita uudelleen vaihe  tai sammuta kaiutin.
Jos sammutat Party Booster -toiminnon käyttämällä kaiuttimen - (äänenvoimakkuus)- ja + (äänenvoimakkuus) -painiketta
tai napauttamalla kaksi kertaa nopeasti suojuksen vasempaa alareunaa vaiheen  mukaisesti,  (virta) -ilmaisin
vilkkuu 4 kertaa.
Kun sisäisen akun varaus on lopussa ja  (virta) -ilmaisin vilkkuu, välkähdysten määrä voi olla toinen.

Vihje
Voit valita äänitehosteen tyypin ”Sony | Music Center” -sovelluksella. 
Kun ostat kaiuttimen, asetuksena on ”Drum Kit”.

Huomautus
Katkaise virta, kun kannat kaiutinta. 
Jos virta on kytkettynä, Party Booster -toiminto voi kytkeytyä vahingossa päälle tärinän jne. vaikutuksesta, jolloin toistetaan
äänitehoste. Kun Party Booster -toiminto kytketään päälle, katkaise virta kaiuttimesta.

Jos kaiutin osuu henkilöön tai esineeseen, se voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai toimintahäiriön. Huomioi seuraavat
seikat Party Booster -toimintoa käytettäessä.

Irrota kaapelit ja sulje suojus, kun kaiutinta käytetään.
Älä käytä verkkolaite liitettynä.
Kun toimintoa käytetään, pidä kaiuttimesta tiukasti kiinni äläkä ravista sitä voimakkaasti, ettei se lennä tai putoa kädestäsi.
Varmista ennen toiminnon käyttöä, että sinulla on riittävästi turvattua tilaa kaiuttimen ympärillä.
Älä lyö kaiutinta työkalulla.
Älä käytä toimintoa, kun ajat tai kävelet.
Pidä vähintään 20 cm päässä kasvoista ja silmistä käytön aikana.
Vältä toiminnon pitkäaikaista käyttöä. Pidä taukoja säännöllisesti.
Jos väsyt, koet epämukavuutta tai tunnet kipua kehossasi toimintoa käytettäessä, lopeta sen käyttö välittömästi.

Aiheeseen liittyvää
Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Naputustavasta riippuen kaiutin ei ehkä reagoi eikä äänitehoste ehkä kuulu.
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Puhelun vastaanottaminen

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

Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-yhteyttä, valitse asetukseksi HFP.
Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Tutustu matkapuhelimen mukana toimitettuihin
käyttöohjeisiin.

Tietoja soittoäänistä
Kun saat puhelun, toisto keskeytyy ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni.
Soittoääni vaihtelee seuraavasti BLUETOOTH-matkapuhelimestasi riippuen.

Kaiuttimeen asetettu soittoääni
BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni
BLUETOOTH-matkapuhelimeen ainoastaan BLUETOOTH-yhteyttä varten asetettu soittoääni

Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

 (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa sinisenä, kun BLUETOOTH-yhteyttä muodostetaan.

Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa
Yhdistä kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy sinisenä. Käytä seuraavissa handsfree-puhelun
aikaisissa vaiheissa ja toiminnoissa kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

1

Paina  (toisto) -painiketta/  (soitto) -painiketta, kun saadaan puhelu.

Puhu kaiuttimen mikrofoniin.
Kun saat puhelun, toisto keskeytyy ja kaiuttimesta kuuluu soittoääni.

2
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Vihje
Joissakin BLUETOOTH-matkapuhelimissa luurikäyttö on etusijalla, kun saadaan puhelu. HFP- tai HSP-yhteyttä käytettäessä
kytke soittolaite kaiuttimeen käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelintasi.

Jos soittaja ei kuule ääntäsi tai se kuuluu erittäin heikosti, puhu suorempaa kaiuttimen mikrofoniin.

Kaiuttimessa musiikin toiston ja puhelun äänenvoimakkuus säädetään erikseen.

Huomautus
Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, puhelun ääni toistetaan ainoastaan kaiuttimesta,
jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa sinisenä.

Puhelun aikana ääni kuuluu ainoastaan oikeasta kaiutinyksiköstä.

Jos soittoääntä ei kuulu kaiuttimesta
Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-yhteydellä. Tarkista yhteyden tila
BLUETOOTH-matkapuhelimesta.
Jos kaiuttimeen on yhdistetty useampi kuin yksi BLUETOOTH-laite (monilaiteyhteys), et voi vastata puheluun.
Peruuta monilaiteyhteys. Katkaise BLUETOOTH-yhteys tai sammuta BLUETOOTH-toiminto muista
BLUETOOTH-laitteista kuin käytettävästä BLUETOOTH-matkapuhelimesta.

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

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-
matkapuhelimesta,  (virta) -ilmaisin vilkkuu kerran.
Kun säädät äänenvoimakkuuden maksimiin (50) tai minimiin kaiuttimesta,  (virta) -ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.

3

Lopeta puhelu painamalla  (toisto) -painiketta/  (toisto) -painiketta.

Jos kuuntelit musiikkia saadessasi puhelun, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä
BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu myös silloin puhelun päätyttyä, jos kuuntelit musiikkia ennen puhelua.

4
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BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toisto ei ehkä keskeydy, kun saadaan puhelu.

Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm päässä kaiuttimesta. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos kaiutin ja
BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.

Jos audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, et voi kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteesta. Kuitenkin jos
BLUETOOTH-yhteys on päällä, handsfree-toiminto on käytettävissä.

Monilaiteyhteyttä käytettäessä et voi käyttää handsfree-toimintoa.

Monilaiteyhteystoimintoa ei voi poistaa käytöstä.

Matkapuhelimen mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen joitakin handsfree-toimintoja ei ehkä voida
käyttää oikein.

Aiheeseen liittyvää

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin
Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketuksella (NFC)
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Puhelun soittaminen
Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (monilaiteyhteys)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Puhelun soittaminen

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

Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-yhteyttä, valitse asetukseksi HFP.
Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Tutustu matkapuhelimen mukana toimitettuihin
käyttöohjeisiin.

Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

 (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa sinisenä, kun BLUETOOTH-yhteyttä muodostetaan.

Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa
Yhdistä kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy sinisenä. Käytä seuraavissa handsfree-puhelun
aikaisissa vaiheissa ja toiminnoissa kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

1

Soita puhelu käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun soitat puhelun, toisto keskeytyy ja kaiuttimesta kuuluu valintaääni. Kun vastaanottaja vastaa puheluun, puhu
kaiuttimen mikrofoniin.

Jos valintaääntä ei kuulu kaiuttimesta
Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-yhteydellä. Tarkista yhteyden tila
BLUETOOTH-matkapuhelimesta.
Kytke soittolaite kaiuttimeen painamalla  (toisto) -painiketta/  (soitto) -painiketta noin 2 sekunnin ajan.
Jos kaiuttimeen on yhdistetty useampi kuin yksi BLUETOOTH-laite (monilaiteyhteys), et voi soittaa puhelua.
Katkaise BLUETOOTH-yhteys tai sammuta BLUETOOTH-toiminto muista BLUETOOTH-laitteista kuin
käytettävästä BLUETOOTH-matkapuhelimesta.

2

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

3
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Vihje
Jos soittaja ei kuule ääntäsi tai se kuuluu erittäin heikosti, puhu suorempaa kaiuttimen mikrofoniin.

Kaiuttimessa musiikin toiston ja puhelun äänenvoimakkuus säädetään erikseen.

Huomautus
Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, puhelun ääni toistetaan ainoastaan kaiuttimesta,
jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa sinisenä.

Puhelun aikana ääni kuuluu ainoastaan oikeasta kaiutinyksiköstä.

BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toisto ei ehkä keskeydy, kun soitetaan puhelu.

Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm päässä kaiuttimesta. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos kaiutin ja
BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.

Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, et voi kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteesta. Kuitenkin jos
BLUETOOTH-yhteys on päällä, handsfree-toiminto on käytettävissä.

Monilaiteyhteyttä käytettäessä et voi käyttää handsfree-toimintoa. Mutta monilaiteyhteystoimintoa ei voi poistaa käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin
Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketuksella (NFC)
BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)
Puhelun vastaanottaminen
Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (monilaiteyhteys)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-
matkapuhelimesta,  (virta) -ilmaisin vilkkuu kerran.
Kun säädät äänenvoimakkuuden maksimiin (50) tai minimiin kaiuttimesta,  (virta) -ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.

Lopeta puhelu painamalla  (toisto) -painiketta/  (toisto) -painiketta.

Jos kuuntelit musiikkia saadessasi puhelun, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä
BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu myös silloin puhelun päätyttyä, jos kuuntelit musiikkia ennen puhelua.

4
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Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä

”Sony | Music Center” on sovellus, joka on tarkoitettu ”Sony | Music Center”-yhteensopivien Sony-audiolaitteiden
ohjaamiseen älypuhelimella, iPhonella jne.
Lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa:
https://www.sony.net/smcqa/

Toiminnot, jotka voidaan suorittaa kaiuttimessa ”Sony | Music Center” -sovelluksella

Korkearesoluutioista (Hi-Res) äänisisältöä sisältävien äänitiedostojen toisto laitteesta, kuten älypuhelin tai iPhone.
Äänenlaatuasetukset ja taajuuskorjaimen säätö
Sisäisen akun varaustason ilmaisu
Virta-asetukset, kuten automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) ja BLUETOOTH-valmiustila
Valaistusasetus (valaistustilan vaihto)
BLUETOOTH- ja AUDIO IN -tilan vaihtaminen
BLUETOOTH-koodekin vaihtaminen (BLUETOOTH-audion suoratoistolaatu)
Ryhmittely muiden kaiuttimien kanssa (kaiuttimen lisäystoiminto/Wireless Party Chain -toiminto)
Party Booster -toiminnon asettaminen
Kaiuttimen ohjelmiston päivittäminen

Vihje
”Sony | Music Center” -sovelluksella ohjattavat toiminnot vaihtelevat yhdistetyn laitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja
rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää
”Sony | Music Center” -sovelluksen asennus
Kaiuttimen lataaminen
Kaiuttimen valon sytyttäminen/sammuttaminen (valaistustoiminto)
BLUETOOTH-audion suoratoistolaadun valitseminen (koodekki)
Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella (kaiuttimen lisäystoiminto)
Langaton toisto usealla kaiuttimella (Wireless Party Chain -toiminto)
Äänitehosteiden vaihtaminen
Party Booster -toiminnon käyttäminen
Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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”Sony | Music Center” -sovelluksen asennus

Asenna ”Sony | Music Center” älypuhelimeen, iPhoneen jne. Google Play'sta tai App Storesta.

Huomautus
Varmista, että käytössä on uusin ”Sony | Music Center” -versio. Jos et pysty yhdistämään kaiutinta ja BLUETOOTH-laitetta
BLUETOOTH-yhteydellä tai ilmenee ongelma, kuten ääntä ei toisteta, poista ”Sony | Music Center” -sovelluksen asennus ja yritä
yhdistää BLUETOOTH-yhteydellä uudelleen.Katso lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta Google Play- tai App Store -
kaupasta.

Aiheeseen liittyvää
Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Lataa ”Sony | Music Center” Google Play'sta tai App Storesta ja asenna se.1

Kun asennus on valmis, käynnistä ”Sony | Music Center”.2
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Mitä ”Fiestable” -sovelluksella voi tehdä

”Fiestable” on sovellus, joka on tarkoitettu ”Fiestable”-yhteensopivien Sony-audiolaitteiden käyttämiseen älypuhelimesta,
iPhonesta jne.

Toiminnot, jotka voidaan suorittaa kaiuttimessa ”Fiestable” -sovelluksella

DJ-ohjaus 
DJ-äänitehosteita voidaan lisätä.

Valaistus 
Voit asettaa valaistustoiminnon.

Liikeohjaus 
Voit käyttää kaiutinta ravistamalla älypuhelinta, iPhonea jne.
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Vihje
”Fiestable” -sovelluksella ohjattavat toiminnot vaihtelevat yhdistetyn laitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja rakennetta
voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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”Fiestable” -sovelluksen asennus

Asenna ”Fiestable” älypuhelimeen, iPhoneen jne. Google Play'sta tai App Storesta.

Huomautus
Kun käytetään Android-älypuhelinta, voit aktivoida ”Fiestable”-sovelluksen ainoastaan ”Sony | Music Center” -sovelluksen kautta.

Aiheeseen liittyvää
Mitä ”Fiestable” -sovelluksella voi tehdä
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Lataa ”Fiestable” Google Play'sta tai App Storesta ja asenna se.1

Kun asennus on valmis, käynnistä ”Fiestable” ”Sony | Music Center”-näytöstä.2
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Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google-sovellus)

Käyttämällä Google-sovellustoimintoa, joka tulee Android-älypuhelimen mukana, voit puhua kaiuttimen mikrofoniin ja
käyttää Android-älypuhelinta.
Seuraavassa esitetään Google-sovelluksen käyttö.

Huomautus
Google-sovellusta ei voida ottaa käyttöön sanomalla ”OK Google” kaiuttimen mikrofoniin, vaikka Android-älypuhelimen [OK
Google] -asetus on päällä.
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Valitse Google-sovellus [Assist App] -valinnalle kohdassa [Assist & Voice input].

Valitse Android-älypuhelimessa [Settings] – [Apps]. Näytön oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin hammasratas-
kuvake. 
Valitse hammasratas-kuvake, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App] ja aseta sitten [Assist App]
Google-sovellukseksi.
Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
Lisätietoja Google-sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimen tukisivustolla tai Google Playn
verkkosivustolla.

Huomautus
Sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.

Google-sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kaiuttimesta Android-älypuhelimen erittelyistä riippuen.

1

Yhdistä kaiutin Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteydellä.2

Kun kaiutin yhdistetään Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteydellä ja Android-älypuhelin on
valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina  (toisto) -painiketta/  (soitto) -painiketta noin 3 sekuntia.

Google-sovellus aktivoituu ja kuulet käynnistymisäänen.

3

Tee pyyntö Google-sovellukseen kaiuttimen mikrofonin kautta.

Lisätietoja Google-sovelluksesta, kuten Google-sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista, on annettu Android-
älypuhelimen käyttöohjeissa.
Kun Google-sovellus on otettu käyttöön ja tietty aika on kulunut ilman tehtyjä pyyntöjä, kuuluu merkkiääni ja
Google-sovellus poistetaan käytöstä.

4
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Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka tulee iPhone/iPod touch-laitteen mukana, voit puhua kaiuttimen mikrofoniin ja käyttää
iPhone/iPod touch-laitetta.
Seuraavassa esitetään Sirin käyttö.

Huomautus
Siriä ei voida ottaa käyttöön sanomalla ”Hey Siri” kaiuttimen mikrofoniin, vaikka iPhone/iPod touch-laitteen [Allow “Hey Siri”] -
asetus on päällä.
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Käynnistä Siri.

Valitse iPhone/iPod touch-laitteessa [Settings] – [Siri] Sirin käynnistämiseksi.
Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhone/iPod touch-laitteen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhone/iPod touch-laitteen tukisivustolla.

1

Yhdistä kaiutin iPhone/iPod touch-laitteeseen BLUETOOTH-yhteydellä.2

Kun kaiutin yhdistetään iPhone/iPod touch-laitteeseen BLUETOOTH-yhteydellä ja iPhone/iPod touch-laite
on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina  (toisto) -painiketta/  (soitto) -painiketta noin 3
sekuntia.

Siri aktivoituu ja kuulet käynnistymisäänen.

3

Tee pyyntö Siriin kaiuttimen mikrofonin kautta.

Lisätietoja Siristä, kuten Sirin kanssa toimivista sovelluksista, on annettu iPhone/iPod touch-laitteen käyttöohjeissa.

4
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Tietoja ilmaisimista

CHARGE-ilmaisin (oranssi)

Huomautus
Käytössä olevaa kaiutinta voidaan ladata, jos se on liitetty pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella
(kaupallisesti saatavilla) tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Tässä tapauksessa sisäisen akun lataaminen saattaa
käyttöolosuhteista riippuen kestää kauemmin. Siksi on suositeltavaa katkaista virta kaiuttimesta latauksen ajaksi.

Kun kaiutinta käytetään suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun varaus saattaa heikentyä, vaikka kaiutin on
liitetty pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste), USB-verkkolaitteeseen (kaupallisesti saatavilla) tai käynnistettyyn
tietokoneeseen. Tämä seurauksena äänitaso laskee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Katkaise virta kaiuttimesta ja lataa sisäinen akku
riittävän täyteen.

Lataus pysäytetään erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä. Jos lataus kestää kauan, se myös pysäyttää kaiuttimen
latauksen. Irrota näiden ongelmien ratkaisemiseksi verkkolaite tai micro-USB-kaapeli kaiuttimesta ja liitä se uudelleen, kun
käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

 (virta) -ilmaisin

Sammuu Kaiuttimen lataus on suoritettu.

Palaa Kaiutinta ladataan.

Vilkkuu hitaasti Sisäisen akun varaus on alle 10 % ja se on ladattava. Tässä tilassa kaiutin ei voi syöttää virtaa
muille laitteille.

Vilkkuu 3 kertaa ja
sammuu

Jos CHARGE-ilmaisin vilkkuu 3 kertaa ja sammuu, kun kytket virran kaiuttimeen, sisäinen
akku on tyhjä ja se on ladattava.

Sammuu Kaiuttimen virta on katkaistu.

Palaa (vihreä) Kaiuttimeen on kytketty virta. STANDARD-tila on asetettu. (EXTRA BASS- ja LIVE SOUND -
tiloja ei ole asetettu.)

Palaa (valkoinen) Kaiuttimeen on kytketty virta. EXTRA BASS- tai LIVE SOUND -tila on asetettu. Ostohetkellä
EXTRA BASS -tila on asetettuna.

Palaa (oranssi) Kaiuttimen virta katkeaa. Kaiutin on asetettu BLUETOOTH-valmiustilaan.

Vilkkuu (vihreä,
valkoinen, punainen
tai oranssi)

Ilmaisin vilkkuu kerran aina, kun painetaan –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun käytät –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita ja äänenvoimakkuus on asetettu minimitasolle
(0) tai maksimitasolle (50), ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.

Ohjelmistopäivityksen etenemisestä riippuen tila, jossa ilmaisin vilkkuu vihreänä, muuttuu.
Ilmaisin vilkkuu jokaisessa päivityksessä vihreänä 5 kertaa, sitten 4 kertaa, 3 kertaa, 2 kertaa,
kerran ja sammuu*.

Kun kaiuttimen virta kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen,
ilmaisin vilkkuu 3 kertaa vihreänä tai valkoisena sen merkiksi, että päivitys on valmis.

Kun ohjelmistopäivitys päättyy virheeseen, ilmaisin vilkkuu punaisena tai oranssina.

Kun sisäisen akun varaus on alle 10 %, ilmaisin vilkkuu hitaasti vihreänä tai valkoisena. Tässä
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 (BLUETOOTH) -ilmaisin

LIVE-ilmaisin

ADD-ilmaisimet

WPC (Wireless Party Chain) -ilmaisin

Aiheeseen liittyvää
Osat ja painikkeet
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tilassa kaiutin ei voi syöttää virtaa muille laitteille.

Jos ilmaisin vilkkuu vihreänä tai valkoisena 3 kertaa ja sammuu sen jälkeen, kun kytket virran
kaiuttimeen, sisäinen akku on tyhjä. Lataa kaiutin.

Tilanteesta riippuen et ehkä näe kaikkia vilkkumiskuvioita.*

Palaa Kaiutin on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen.

Vilkkuu nopeasti (3 kertaa sekunnissa) Kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

Vilkkuu hitaasti Kaiutin odottaa BLUETOOTH-laitetta, johon muodostaa yhteys.

Vilkkuu 3 kertaa Ohjelmisto on suorittanut päivityksen.

Palaa LIVE SOUND-tila on asetettu.

Sammuu STANDARD- tai EXTRA BASS -tila on asetettu.

Vilkkuu Kaiutin siirtyy kaiuttimen lisäystoimintoon. 
ADD (Kaiuttimen lisäys) -ilmaisin vilkkuu, kun yhteys Kaiuttimen lisäystoimintoon epäonnistuu.

Palaa Kaiuttimen lisäystoimintoa käytetään kaiuttimessa.

Vilkkuu Kaiutin siirtyy Wireless Party Chain -toimintoon.

Palaa Wireless Party Chain -toimintoa käytetään kaiuttimessa. Kaikkien Wireless Party Chain -toimintoon
yhdistettyjen kaiuttimien ilmaisimet syttyvät.
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Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen

Kun ohjelmistosta julkaistaan uusi versio, voit päivittää kaiuttimen esiasennetun ohjelmiston käyttämällä seuraavia
menetelmiä.
Ohjelmistopäivitys lisää uudet ominaisuudet, mikä tekee laitteen käytöstä mukavampaa ja vakaampaa.

Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai
liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen.

Ohjelmistopäivityksiä ei voida suorittaa, kun käytetään sisäistä akkua. Päivitä ohjelmisto latauksen jälkeen.

1

Kytke virta kaiuttimeen.

 (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena*.

2

 (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.  
Tietoja ilmaisimista

*

Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimessa, iPhonessa jne.

Music Center

3

Napauta [SRS-XB41].

Kun uusi ohjelmistoversio julkaistaan, ”Sony | Music Center” -sovelluksen näytöllä näytetään päivitysilmoitus.

4

Päivitä näytölle tulevien ohjeiden mukaan.

 (virta) -ilmaisin vilkkuu jokaisessa päivityksessä vihreänä 5 kertaa, sitten 4 kertaa, 3 kertaa, 2 kertaa, kerran ja
sammuu. Tilanteesta riippuen et ehkä näe kaikkia vilkkumiskuvioita.
Kun kaiuttimen virta kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen,  (virta)- ja -
ilmaisimet vilkkuvat 3 kertaa sen merkiksi, että päivitys on valmis.

5
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Varotoimet

Matkapuhelimen kanssa käyttöä koskeva huomautus

Matkapuhelimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa on annettu tarkemmat tiedot matkapuhelimen käytöstä, kun
vastaanotetaan puhelu ja samalla ääntä lähetetään BLUETOOTH-yhteydellä.

Turvallisuus

Katso kaiuttimen mukana toimitettu Viiteopas.

Verkkolaitetta koskevia huomautuksia

Katkaise virta kaiuttimesta ennen verkkolaitteen kytkemistä tai irrottamista. Muuten seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
Käytä ainoastaan toimitettua verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta, sillä se saattaa vahingoittaa
kaiutinta.
Liitä verkkolaite lähellä olevaan pistorasiaan. Jos laitteessa esiintyy ongelmia, irrota se heti pistorasiasta.
Älä sijoita verkkolaitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä verkkolaitetta alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta
verkkolaitteen päälle maljakoita tai muita nesteellä täytettyjä esineitä.

Tietoja micro-USB-kaapeleista

Kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa micro-USB-kaapelia, käytä USB-standardin mukaista kaapelia.
 USB Tyypin A pistoke: liitetään tietokoneeseen tai USB-verkkolaitteeseen
 USB Micro-B-pistoke: liitetään kaiuttimeen

Sijoittaminen

Älä aseta kaiutinta vinoon asentoon.
Älä jätä kaiutinta lämpölähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, runsaalle pölylle tai
mekaanisille iskuille.
Älä käytä tai jätä kaiutinta autoon.
Älä käytä kaiutinta saunassa.

Käyttäminen

Älä työnnä pieniä esineitä tms. kaiuttimen takana oleviin liittimiin tai tuuletusaukkoon. Kaiuttimeen voi tulla oikosulku
tai toimintahäiriö.
Kun valo on voimakas, lisää huoneen valaistusta tai sammuta valaistus.

Tietoja Party Booster -toiminnosta

Jos kaiutin osuu henkilöön tai esineeseen, se voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai toimintahäiriön. Huomioi
seuraavat seikat Party Booster -toimintoa käytettäessä.

Irrota kaapelit ja sulje suojus, kun kaiutinta käytetään.
Älä käytä verkkolaite liitettynä.
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Kun toimintoa käytetään, pidä kaiuttimesta tiukasti kiinni äläkä ravista sitä voimakkaasti, ettei se lennä tai putoa
kädestäsi.

Varmista ennen toiminnon käyttöä, että sinulla on riittävästi turvattua tilaa kaiuttimen ympärillä.
Älä lyö kaiutinta työkalulla.
Älä käytä toimintoa, kun ajat tai kävelet.
Pidä vähintään 20 cm päässä kasvoista ja silmistä käytön aikana.
Vältä toiminnon pitkäaikaista käyttöä. Pidä taukoja säännöllisesti.
Jos väsyt, koet epämukavuutta tai tunnet kipua kehossasi toimintoa käytettäessä, lopeta sen käyttö välittömästi.

Muita tietoja

Jos sinulla on kaiuttimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole mainittu tässä käyttöoppaassa, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Latausta koskevia huomautuksia

Sisäisen litiumioniakun elinikä

Vaikka kaiutinta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, lataa sisäistä akkua riittävästi 6 kuukauden välein sen
suorituskyvyn säilyttämiseksi.
Jos kaiutinta ei ole käytetty pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
Ladattavalla sisäisellä akulla on elinikä. Ajan mittaan ja sisäisen akun käyttökertojen lisääntyessä, ladattavan
sisäisen akun kapasiteetti pienenee vähitellen. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa merkittävästi lyhyemmältä,
vaikka se on täyteen ladattu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Ladattavien sisäisten akkujen elinikä vaihtelee käytön, ympäristön ja säilytystavan mukaan.

Varo

Kun kaiutin havaitsee ongelman sisäistä akkua ladattaessa seuraavista syistä, CHARGE-ilmaisin (oranssi) sammuu,
vaikka latausta ei ole vielä suoritettu loppuun.

Ympäristön lämpötila on alueen 5 °C – 35 °C ulkopuolella.
Sisäisessä akussa on ongelma.
Kun sisäisen akun lataaminen jatkuu kauan.

Huomautus
Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteiden mukaan.

Lataa kaiutin ympäristön lämpötilan ollessa välillä 5 °C – 35 °C.

Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Vältä altistamista nopeille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, sumulle, hiekalle, pölylle ja mekaanisille iskuille. Älä
koskaan jätä kaiutinta auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.

Käytössä olevaa kaiutinta voidaan ladata, jos se on liitetty pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella
(kaupallisesti saatavilla) tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Tässä tapauksessa sisäisen akun lataaminen saattaa
käyttöolosuhteista riippuen kestää kauemmin. Siksi on suositeltavaa katkaista virta kaiuttimesta latauksen ajaksi.

Lataus pysäytetään erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä. Jos lataus kestää kauan, se myös pysäyttää kaiuttimen
latauksen. Irrota näiden ongelmien ratkaisemiseksi verkkolaite tai micro-USB-kaapeli kaiuttimesta ja liitä se uudelleen, kun
käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä

Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviys

Kaiuttimen vedenpitävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX7 *1 standardin IEC60529 ”Suojausluokan
(IP-koodi)”*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.)

 
Kaiuttimen 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 kaiutinta oikein.

Kaiutin läpäisee pudotustestin 1,22 m korkeudelta 5 cm paksulle vanerille menetelmän MIL-STD 810 F Method
516.5-Shock mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan takaa vahingoittumattomuutta, rikkoutumattomuutta, vedenpitävyyttä tai
pölytiiviyttä kaikissa olosuhteissa. Kaiuttimen muodonmuutos tai sen pudottaminen tai altistaminen mekaaniselle
iskulle voi heikentää sen vedenpitävyyttä ja pölytiiviyttä.
Älä käytä kaiutinta paikassa, jossa siihen voi roiskua runsaasti vettä tai kuumaa vettä. Kaiuttimen rakenne ei kestä
vedenpainetta. Kaiuttimen 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 kaiuttimeen. Älä
myöskään käytä kaiutinta koskaan erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunoissa tai uunin vieressä.
Käsittele suojusta  varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi. Varmista
kaiutinta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suojus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää
vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenpitävyys ja pölytiiviys saattavat heikentyä ja seurauksena voi
olla kaiuttimen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä.
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IPX7-ekvivalenssi: Kaiutin on testattu ja sen on todettu säilyttävän toimintakykynsä, kun se upotetaan varovasti veteen 1 m syvyyteen 30
minuutiksi.

*1

IP6X-ekvivalenssi: Kaiutin on testattu ja jatkaa pölyn pysäyttämistä, kun sitä on heilutettu 8 tunnin ajan testauslaitteessa, joka sisältää
pölyhiukkasia, joiden halkaisija on enintään 75 μm.

*2

Toimitetut vakiovarusteet eivät ole vedenpitäviä tai pölytiiviitä.*3
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Kaiuttimen hoito

Vaikka kaiuttimen kangasosa on käsitelty vettähylkiväksi, voit käyttää kaiutinta mukavammin ja pidempään
noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.

Jos kaiuttimen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese kaiutin puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi
lian poistamiseksi. Lian jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa kangasosassa värimuutoksia tai vaurioita tai
aiheuttaa sen toimintahäiriön.  
Esim.

Kun kaiuttimeen tarttuu suolaa, hiekkaa tai vastaavaa rannalla, uima-altaalla jne. käytön jälkeen.
Kun kaiutin tahriintuu vierasaineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.)

Jos kaiutin kastuu, pyyhi kosteus välittömästi kuivalla, pehmeällä liinalla. Kuivata kaiutinta lisäksi hyvin tuuletetussa
paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.
Äänenlaatu voi muuttua, jos järjestelmän kaiutinosaan pääsee vettä. Se ei ole toimintahäiriö. Pyyhi kosteus
kaiuttimen pinnalta ja aseta se kuivalle, pehmeälle liinalle SONY-logo alaspäin kaiuttimen sisään kertyneen veden
tyhjentämiseksi. Kuivata sitten kaiutinta hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.

Huomautus
Jos kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusaineita, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne. sillä se vaikuttaa
kaiuttimen kangasosan vedenhylkivyyteen.

Kylmissä olosuhteissa jne. kosteuden jättäminen kaiuttimen pinnalle saattaa aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön. Kun
vesipisaroita tarttuu kaiuttimeen, pyyhi kosteus kaiuttimesta kuivalla, pehmeällä liinalle jne.

Älä aseta kaiutinta suoraan hiekalle, kuten hiekkalaatikkoon tai hiekkarannalle. Jos hiekanjyviä jne. pääsee kaiuttimen
kangasosaan, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä kaiuttimelle pölynimuria jne. Se voi vahingoittaa kaiutinyksikköä.
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Tietoja langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta

Langattoman BLUETOOTH-tekniikan toimintamatka on noin 30 m.

Suurin toimintaetäisyys

Suurin toimintaetäisyys voi olla lyhyempi seuraavissa olosuhteissa.

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välissä on este, kuten ihminen, metallia tai seinä.
Kaiuttimen lähellä on käytössä WLAN-laite.
Kaiuttimen lähellä on käytössä mikroaaltouuni.
Kaiuttimen lähellä on käytössä laite, joka muodostaa sähkömagneettista säteilyä.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja WLAN-verkko (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta, voi esiintyä mikroaaltohäiriöitä,
jotka aiheuttavat tiedonsiirtonopeuden hidastumista, kohinaa tai virheellisen yhteyden, jos kaiutinta käytetään WLAN-
laitteen lähellä. Jos näin tapahtuu, toimi seuraavasti.

Käytä kaiutinta vähintään 10 m päässä WLAN-laitteesta.
Jos kaiutinta käytetään enintään 10 m päässä WLAN-laitteesta, katkaise virta WLAN-laitteesta.

Muille laitteille aiheutuvat häiriö

BLUETOOTH-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Katkaise
virta kaiuttimesta ja muista BLUETOOTH-laitteista seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi.

Syttyvän kaasun lähellä, sairaalassa, junassa, lentokoneessa tai huoltoasemalla
Automaattiovien tai palohälyttimien lähellä

Huomautus
BLUETOOTH-toiminnon käyttämiseksi yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa.
Huomaa myös, että vaikka profiilit ovat samat, laitteiden toiminta saattaa vaihdella niiden teknisten ominaisuuksien mukaan.

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

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

Emme ole missään vastuussa tietovuodoista BLUETOOTH-tiedonsiirron aikana.

BLUETOOTH-toiminnon sisältävän laitteen täytyy noudattaa Bluetooth SIG, Inc.:n määrittämää BLUETOOTH-standardia, ja se
täytyy autentikoida. Vaikka liitetty laite noudattaisi yllämainittua BLUETOOTH-standardia, kaikki laitteet eivät välttämättä voi
muodostaa yhteyttä tai eivät toimi oikein laitteen ominaisuuksien tai määritysten mukaan.

Kohinaa tai äänen katkeilua voi esiintyä kaiuttimeen liitetyn BLUETOOTH-laitteen, tiedonsiirtoympäristön tai käyttöympäristön
mukaan.

Sisäisellä radiolla tai virittimellä varustettua laitetta ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteydellä, sillä se voi aiheuttaa
häiriöitä lähetykseen.

Siirrä kaiutin kauemmaksi televisiosta, radiosta, virittimestä jne., sillä lähetyksissä voi esiintyä häiriöitä.
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Tavaramerkit

Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.
LDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja joita
Sony Corporation käyttää lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.
N-Mark on NFC Forum, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Apple, Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS ja Siri ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.  
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä mainittuihin
Apple-tuotteisiin ja että valmistaja on vahvistanut sen täyttävän Apple-suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa
tämän laitteen toiminnasta tai siitä, täyttääkö se turvastandardit ja säännökset. 
Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.
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Ongelmien ratkaisutavat

Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla.

Etsi ongelmaa vastaavat oireet tästä käyttöoppaasta ja yritä korjata ongelma annettujen ohjeiden avulla.
Lataa kaiutin. 
Lataamalla sisäisen akun voit myös ratkaista joitakin ongelmia.
Paina kaiuttimen RESET-painiketta.
Alusta kaiutin. 
Tämä toiminto palauttaa asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., tehtaan oletusasetuksiksi ja poistaa kaikki
laiteparitiedot.
Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.
Kaiutinta koskevia tukitietoja saat seuraavalta asiakaspalvelusivustolta:

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 edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää
RESET-painikkeen käyttäminen
Kaiuttimen alustaminen
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Kaiutin ei lataudu

Varmista verkkolaitetta käytettäessä, että se on liitetty kunnolla kaiuttimeen ja pistorasiaan.
Kun käytetään USB-verkkolaitetta (kaupallisesti saatavilla), varmista, että micro-USB-kaapeli on liitetty kunnolla
kaiuttimeen ja USB-verkkolaitteeseen. Varmista lisäksi, että USB-verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
Kun käytetään USB-verkkolaitetta (kaupallisesti saatavilla), varmista, että USB-verkkolaite pystyy antamaan
vähintään 1,5 A. Latausta USB-verkkolaitteesta, joka antaa alle 500 mA, ei taata.
Arvioitu latausaika vaihtelee liitetyn USB-verkkolaitteen (kaupallisesti saatavilla) antotehon mukaan. Kaiutin tukee
USB-verkkolaitetta, jonka lähtövirta on vähintään 500 mA. USB-verkkolaitteen ja micro-USB-kaapelin tyypistä ja
teknisistä tiedoista riippuen lataus saattaa kestää kauan. Lataamiseen suositellaan USB-verkkolaitetta, jonka
lähtövirta on vähintään 1,5 A, ja standardin USB mukaista micro-USB-kaapelia. Lataamista muusta laitteesta ei voida
taata. Latausaika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.
Sisäinen akku voidaan ladata myös liittämällä se käynnistettyyn tietokoneeseen micro-USB-kaapelilla. Toimintaa
kaikkien tietokoneiden kanssa ei kuitenkaan voida taata. Takuu ei kata myöskään käyttöä itserakennetussa
tietokoneessa.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen lataaminen
Tietoja ilmaisimista
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Kaiutinta ei voida kytkeä päälle tai se sammuu äkillisesti

Sisäinen akku voi olla tyhjä tai loppumaisillaan. Lataa kaiutin liittämällä se pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste)
tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai liittämällä se käynnistettyyn tietokoneeseen.
Automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) on voinut aktivoitua. Noin 15 minuutin kuluttua tietyissä
olosuhteissa, kuten äänenvoimakkuuden ollessa alhainen, virta katkaistaan automaattisesti. Lisää käytössä olevan
liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta tai poista automaattinen virrankatkaisutoiminto käytöstä.

Aiheeseen liittyvää
Kaiuttimen lataaminen
Automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby)
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Ei ääntä/Ääntä vain toisesta kaiuttimesta/Hiljainen ääni/Säröytynyt ääni/Kohinaa tai
hurinaa kaiuttimen äänessä/Ei ääntä tai hiljainen ääni soittajilta

Tarkista, että kaiuttimeen ja yhdistettyyn laitteeseen on kytketty virta.
Lisää kaiuttimen ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
Tarkista, että yhdistetty laite toistaa.
Varmista, että audiokaapeli on irrotettu AUDIO IN -liitännästä BLUETOOTH-tilassa toiston ajaksi.
Varmista, että audiokaapeli on liitetty kunnolla AUDIO IN -liitäntään AUDIO IN-tilassa toiston ajaksi.
Jos yhdistät tietokoneen kaiuttimeen, varmista, että tietokoneen äänilähdön asetuksena on BLUETOOTH-laite.
Tarkista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.
Muodosta laitepari uudelleen kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.
Jos AUDIO IN -liitäntään yhdistetty laite on monoäänilaite, ääni kuuluu ainoastaan vasemmasta kaiuttimesta (L-
kanava).
Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, poista se käytöstä.
Älä pidä kaiutinta esimerkiksi mikroaaltouunien ja Wi-FI-laitteiden lähellä.
Siirrä kaiutin ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan. Poista mahdolliset esteet kaiuttimen ja BLUETOOTH-
laitteen väliltä.
Jos CHARGE-ilmaisin ja (virta) -ilmaisin vilkkuvat hitaasti, sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
Sisäisellä radiolla tai virittimellä varustettua laitetta ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteydellä, sillä se voi
aiheuttaa häiriöitä lähetykseen.
Siirrä kaiutin kauemmaksi televisiosta, radiosta, virittimestä jne., sillä lähetyksissä voi esiintyä häiriöitä.
Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa ja jokin muu BLUETOOTH-laite, kuten
BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, katkaise niiden välinen
yhteys.
Jotkin BLUETOOTH-laitteet voivat muuttaa langattoman toiston laatua. Jos laitteesi on yhteensopiva tämän
toiminnon kanssa, valitse ”Vakaa yhteys etusijalla (SBC)” äänenlaadun sijasta. Lisätietoja on laitteen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
Valitse ”Vakaa yhteys etusijalla (SBC)” kaiuttimen langattoman toiston laaduksi.
Asenna uusin ”Sony | Music Center” -versio liitettyyn laitteeseen. Jos et voi käyttää uusinta ”Sony | Music Center” -
versiota tai yhdistää kaiutinta ja BLUETOOTH-laitetta BLUETOOTH-yhteyden kautta, poista ”Sony | Music Center” -
asennus.
Kun kuunnellaan musiikkia, valitse A2DP BLUETOOTH -yhteys käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.
Kun vastaanotetaan/soitetaan puhelu, valitse HFP- tai HSP BLUETOOTH -yhteys käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.
Kun vastaanotetaan/soitetaan puhelu, tarkista, että BLUETOOTH-laitteen lähtö on asetettu kaiuttimelle.

Aiheeseen liittyvää

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin
Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta
BLUETOOTH-audion suoratoistolaadun valitseminen (koodekki)
Tietoja ilmaisimista
Puhelun vastaanottaminen
Puhelun soittaminen
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Ääni muuttuu hiljaiseksi käytön aikana

Ääni voi muuttua hiljaiseksi seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Kun sisäisen akun varaus on loppumaisillaan ja CHARGE- ja  (virta) -ilmaisin vilkkuvat hitaasti, kun kaiutinta
käytetään pelkästään sisäisellä akulla.
Kun sisäisen akun varaus on loppumaisillaan, koska kaiutinta on käytetty suurella äänenvoimakkuudella pitkään,
vaikka kaiutin on liitetty pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti
saatavilla) tai se on liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen.

Jos ääni hiljenee käytön aikana, noudata seuraavaa menetelmää.

Vihje
Tämä kaiutin on suunniteltu pienentämään äänenvoimakkuus noin puoleen (24), kun sisäisen akun varausta on jäljellä alle 10 %.
Tämä suojaa virtapiiriä voimakkailta jännitevaihteluilta suuria äänenvoimakkuuksia käytettäessä. Myös tässä tapauksessa voit
ladata sisäistä akkua, mutta äänenvoimakkuus ei palaa normaaliksi. Äänenvoimakkuuden palauttamiseksi normaaliksi lataa
sisäistä akkua, kunnes sen varaus on vähintään 20 %, sammuta kaiutin ja kytke se uudelleen päälle ja säädä sitten
äänenvoimakkuus.
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Katkaise virta kaiuttimesta.1.
Lataa sisäistä akkua riittävästi.2.
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Ei muodosta laiteparia kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille

Aseta kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m päähän toisistaan.
Muodosta kaiuttimen lisäystoiminnon tai Wireless Party Chain -toiminnon käyttämiseksi laitepari kaiuttimen kanssa,
jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä.
Jos  (BLUETOOTH) -ilmaisin ei vilku nopeasti sinisenä, pidä  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta
painettuna, kunnes kuulet ääniopastuksen ja  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.
Kun kaiutin on alustettu, iPhone/iPod touch ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen. Poista tässä
tapauksessa laiteparitiedot iPhone/iPod touch-l -laitteesta ja muodosta laiteparit uudelleen.
Tarkista, että BLUETOOTH-laitteeseen on kytketty virta ja että BLUETOOTH-toiminto on otettu käyttöön laitteessa.
Jos kaiutinta ei näytetä BLUETOOTH-laitteessa, katkaise virta laitteesta ja kytke laite uudelleen päälle. Se voi korjata
oireet.

Aiheeseen liittyvää

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin
Tietoja ilmaisimista
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Ei yhdistä kaiutinta BLUETOOTH-laitteeseen One touch-yhteydellä (NFC)

Jos älypuhelimen näyttö on lukittu, sitä ei voi yhdistää. Poista älypuhelimen näytön lukitus ja kosketa uudelleen.
Pidä NFC-yhteensopivaa laitetta kaiuttimen lähellä, kunnes laite reagoi. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, vie
laite hitaasti kaiuttimen N-merkityn osan yli.
Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on otettu käyttöön NFC-yhteensopivassa laitteessa.
Tarkista, että laitteen NFC-toiminto on käytössä.
Jos laite on kiinnitetty koteloon, poista se.
NFC-vastaanoton herkkyys vaihtelee laitteen mukaan. Jos kaiuttimen yhdistäminen laitteeseen One touch-yhteydellä
epäonnistuu toistuvasti, yhdistä/katkaise yhteys kaiuttimeen käyttämällä näytön toimintoja.
Tarkista, että laite on NFC-yhteensopiva. Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.
Muodosta kaiuttimen lisäystoiminnon tai Wireless Party Chain -toiminnon käyttämiseksi laitepari kaiuttimen kanssa,
jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä.

Aiheeseen liittyvää
Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketuksella (NFC)
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

BLUETOOTH-laitetta ei yhdistetä kaiuttimeen kaiuttimen lisäystoiminnossa

Kun on yhdistetty kaksi SRS-XB41-kaiutinta, muodosta laitepari BLUETOOTH-laitteen ja sen kaiuttimen välille, jonka
 (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä.

Aiheeseen liittyvää
Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella (kaiuttimen lisäystoiminto)
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Ei pysty yhdistämään kaiuttimeen Wireless Party Chain -toiminnossa

Kun on yhdistetty useita kaiuttimia, muodosta laitepari BLUETOOTH-laitteen ja sen kaiuttimen välille, jonka 
(BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä.

Aiheeseen liittyvää
Langaton toisto usealla kaiuttimella (Wireless Party Chain -toiminto)
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

RESET-painikkeen käyttäminen

Jos kaiutinta ei voida kytkeä päälle tai sitä ei voi käyttää, vaikka se on päällä, avaa suojus takasivulta ja paina RESET-
painiketta neulalla tai muulla teräväkärkisellä esineellä. Kaiutin nollataan ja sen virta katkaistaan.

Kytke virta kaiuttimeen RESET-painikkeen painamisen jälkeen. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys lähimpään Sony-
jälleenmyyjään.

Huomautus
Kaiutinta ei voi nollata virran ollessa katkaistuna.

Laiteparitietoja ei poisteta, kun painetaan RESET-painiketta. Tämä ei ole sama asia kuin kaiuttimen alustaminen.

Kaiuttimen asetusten palautuksen jälkeen äänenvoimakkuus, toiminta ja/tai ääniasetukset ovat saattaneet muuttua.
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Käyttöopas

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Kaiuttimen alustaminen

Kun kaiuttimeen on kytketty virta, paina – (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (virta) -painiketta/  PAIRING -
painiketta samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajan, kunnes kaiutin sammuu.

Kaiutin alustetaan. Äänenvoimakkuus ja muut asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi ja kaikki laiteparitiedot
poistetaan.

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

94




