
Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van deze luidspreker. Selecteer een onderwerp in het
navigatievenster.

Aan de slag

Onderdelen en bedieningselementen

Stroombron/opladen

De luidspreker opladen

De luidspreker inschakelen

De luidspreker uitschakelen

De BLUETOOTH-stand-byfunctie gebruiken

Een USB-apparaat zoals een smartphone of iPhone opladen

Automatische uitschakelfunctie (Auto Standby)

Verlichtingsfunctie

De verlichting van de luidspreker in-/uitschakelen (verlichtingsfunctie)

Verbindingen tot stand brengen
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BLUETOOTH

Koppelen en verbinden met BLUETOOTH®-apparaten

Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat via One-touch (NFC)

Via BLUETOOTH verbinding maken met een computer (Windows)

Via BLUETOOTH verbinding maken met een computer (Mac)

Luisteren naar muziek

BLUETOOTH-apparaat

Luisteren naar muziek op een apparaat via BLUETOOTH-verbinding

De afspeelkwaliteit voor BLUETOOTH-audiostreaming selecteren (codec)

De BLUETOOTH-verbinding beëindigen (na gebruik)

Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn (multi-apparaatverbinding)

Functie voor het toevoegen van een luidspreker

Muziek draadloos beluisteren via twee luidsprekers (functie voor het toevoegen van een luidspreker)

Schakelen tussen de dubbele stand en de stereostand (functie voor het toevoegen van een luidspreker)

De functie voor het toevoegen van een luidspreker beëindigen

Functie voor draadloze groepskoppeling

Genieten van draadloos afspelen met gebruik van meerdere luidsprekers (de functie draadloze groepskoppeling)

De functie draadloze groepskoppeling beëindigen

Muziek beluisteren op een draagbaar audioapparaat, enz.

Het geluidseffect omschakelen

De functie Party Booster gebruiken

Telefoongesprekken

Een oproep ontvangen

Bellen

"Sony | Music Center" gebruiken

Functies van "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" installeren

"Fiestable" gebruiken

Functies van "Fiestable"
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"Fiestable" installeren

De functie stemassistent gebruiken

De functie stemassistent (Google-app) gebruiken

De functie stemassistent (Siri) gebruiken

Informatie

Over de indicatoren

De vooraf geïnstalleerde software updaten

Opmerkingen over het gebruik

Voorzorgsmaatregelen

Opmerkingen over opladen

Opmerkingen bij de water- en stofbestendigheid

De luidspreker onderhouden

Over de draadloze BLUETOOTH-technologie

Handelsmerken

Problemen oplossen

Hoe kan ik een probleem oplossen?

Voeding

Het lukt niet om de luidspreker op te laden

De luidspreker kan niet worden ingeschakeld of de luidspreker wordt plots uitgeschakeld

Geluid

Geen geluid/Geluid uit slechts één luidspreker/Laag geluidsniveau/Vervormd geluid/Zoemen of er is geruis in het geluid uit de
luidspreker/Geen stem of zachte stem van bellers

Het geluidsniveau wordt laag tijdens het gebruik

BLUETOOTH

De luidspreker kan niet met een BLUETOOTH-apparaat worden gekoppeld

Kan de luidspreker niet verbinden met een BLUETOOTH-apparaat via One-touch connection (NFC)

Het lukt niet om een BLUETOOTH-apparaat te verbinden als de functie voor het toevoegen van een luidspreker geactiveerd is op
de luidspreker

Kan niet verbinden met een luidspreker met de functie draadloze groepskoppeling

Reset

Met de knop RESET

3



4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

De luidspreker initialiseren
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Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

Onderdelen en bedieningselementen

Knop  (voeding) met indicator/knop  PAIRING1.
Indicator  (BLUETOOTH)2.
Knop LIVE met indicator3.
N-markering4.
Knoppen –/+ (volume)5.
Knop  (afspelen)/knop  (bellen)6.
Verlichting7.
Microfoon8.
Afdekking9.
Knop ADD (luidspreker toevoegen) met indicator10.
Knop WPC (draadloze groepskoppeling) met indicator11.
Poort DC OUT ONLY (USB)12.
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Verwant onderwerp
Over de indicatoren

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Aansluiting AUDIO IN13.
Knop RESET14.
Aansluiting DC IN 5V *15.
Indicator CHARGE16.
Knop BATT (batterij)/knop  LIGHT  
De verlichting die in de luidspreker is ingebouwd, gaat aan/uit als u deze knop gedurende ongeveer 3 seconden
ingedrukt blijft houden.

17.

Om de luidspreker op te laden, sluit u een USB-netvoedingsadapter aan op deze aansluiting.*
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Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

De luidspreker opladen

U kunt de luidspreker bedienen door deze via de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of USB-netvoedingsadapter (in de
handel verkrijgbaar) aan te sluiten op een stopcontact, of door de ingebouwde batterij te gebruiken.
Zorg bij het eerste gebruik van de luidspreker ervoor dat de ingebouwde batterij meer dan 1 uur is opgeladen voordat u
het apparaat inschakelt.
U kunt de luidspreker met behulp van de ingebouwde batterij gebruiken door de luidspreker eerst op te laden.

Sluit de luidspreker aan op een stopcontact om deze op te laden.

Bij gebruik van de netvoedingsadapter
Sluit de netvoedingsadapter aan op de aansluiting DC IN 5V van de luidspreker en sluit deze daarna aan op een
stopcontact.

De indicator CHARGE licht tijdens het opladen oranje op. Het opladen duurt ongeveer 5 uur*1, waarna de indicator
dooft.

Bij gebruik van een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar)
Sluit een micro-USB-kabel (in de handel verkrijgbaar) aan op de aansluiting DC IN 5V van de luidspreker en sluit
vervolgens het andere uiteinde ervan aan op een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar). Sluit daarna
de USB-netvoedingsadapter aan op een stopcontact.
De luidspreker ondersteunt een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar) met een uitgangstroom van
500 mA of meer. Wij raden u echter aan een USB-netvoedingsadapter met een uitgangsstroom van 1,5 A of meer
en een micro-USB-kabel die beantwoordt aan de USB-standaard te gebruiken. Opladen via een ander apparaat
lukt mogelijk niet.

1

De tijd die vereist is om de lege ingebouwde batterij volledig op te laden als de luidspreker uitgeschakeld wordt.*1
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De voortgang van het opladen controleren
Als de ingebouwde batterij volledig opgeladen is wanneer u de luidspreker op een stopcontact aansluit, licht de indicator
CHARGE oranje op en dooft deze na ongeveer 1 minuut.

De batterijstatus van de oplaadbare ingebouwde batterij controleren
Als de luidspreker ingeschakeld is en u op de knop BATT (batterij)/knop  LIGHT aan de binnenkant van de afdekking
aan de achterkant van de luidspreker drukt, krijgt u afhankelijk van de resterende lading van de ingebouwde batterij een
van de onderstaande gesproken berichten te horen.
70% of meer: "Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)
50% of meer: "Battery about 70%" (batterij ongeveer 70%)
20% of meer: "Battery about 50%" (batterij ongeveer 50%)
10% of meer: "Battery about 20%" (batterij ongeveer 20%)
Minder dan 10%: "Please charge" (opladen nodig)

Gebruiksduur lithium-ionbatterij (bij weergave via een BLUETOOTH-verbinding)
Ongeveer 24 uur  
Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op 26. 
De verlichtingsfunctie is uitgeschakeld.  
De geluidsmodus is ingesteld op STANDARD.
Ongeveer 14 uur  
Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op 26.  
De verlichtingsfunctie is ingeschakeld. (fabrieksinstelling)  
De geluidsmodus is ingesteld op EXTRA BASS. (fabrieksinstelling)
Ongeveer 4 uur  
Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op het maximum (50).  
De verlichtingsfunctie is ingeschakeld.  
De geluidsmodus is ingesteld op EXTRA BASS.  
Als de ingebouwde lithium-ionbatterij leeg raakt, wordt het maximum volume met ongeveer de helft verlaagd om de
elektronica te beschermen.  
Dit is onderdeel van de specificaties.  
De gebruiksduur die hier wordt vermeld gaat uit van muziekweergave op ongeveer half volume.

De bovenstaande levensduur van de ingebouwde batterij werd gemeten bij gebruik van de opgegeven muziekbron.
De daadwerkelijke gebruiksduur kan afwijken van de vermelde tijdsduur vanwege het gebruikte volume, de
weergegeven nummers, de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden.

De ingebouwde batterij is bijna leeg
Wanneer u het gesproken bericht "Please charge" (opladen nodig) te horen krijgt en de indicator CHARGE en 
(voeding) langzaam knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen. In dit geval kan de
luidspreker geen stroom leveren aan andere apparaten.

Hint

De indicator CHARGE licht tijdens het opladen oranje op.
De geschatte oplaadtijd verschilt afhankelijk van het uitgangsvermogen van de aangesloten USB-
netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar). Afhankelijk van het type en de specificaties van de USB-
netvoedingsadapter en micro-USB-kabel kan het opladen langer duren dan hieronder vermeld. De tijden die
hieronder worden vermeld, kunnen verschillen afhankelijk van de omgevingstemperatuur of
gebruiksomstandigheden.
De volgende tijdsduren zijn referenties.

Wanneer u verbinding maakt met een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar) met een
uitgangsvermogen van 1,5 A: 
Het opladen duurt ongeveer 8 uur*2, waarna de indicator CHARGE dooft.

De tijd die vereist is om de lege ingebouwde batterij volledig op te laden als de luidspreker uitgeschakeld wordt.*2
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U kunt de luidspreker ook opladen door het apparaat met behulp van de micro-USB-kabel aan te sluiten op een opgestarte
computer. Een correcte werking met alle computers wordt echter niet gegarandeerd. Gebruik in combinatie met een zelf
samengestelde computer valt niet onder de garantie.

Een luidspreker die in gebruik is, kan opgeladen worden wanneer deze met behulp van de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of
een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar) op een stopcontact aangesloten is, of wanneer deze op een opgestarte
computer aangesloten is. In dat geval duurt het afhankelijk van de gebruiksomstandigheden mogelijk langer om de ingebouwde
batterij op te laden in vergelijking met wanneer de luidspreker uitgeschakeld is. Wij raden u dus aan de luidspreker uit te
schakelen tijdens het opladen.

Opmerking
Wanneer u de luidspreker bij een hoog volume gebruikt, kan de ingebouwde batterij leeg raken, zelfs als de luidspreker
aangesloten is op een stopcontact. Als u de luidspreker tijdens het opladen wilt gebruiken, moet u het volume van de luidspreker
verlagen. Anders moet u de luidspreker uitschakelen en de ingebouwde batterij voldoende opladen.

Wanneer u de luidspreker langdurig bij een hoog volume gebruikt, kan de ingebouwde batterij leeg raken, zelfs als de luidspreker
aangesloten is op een stopcontact. Als gevolg hiervan kan het volumeniveau laag liggen. Dit is geen storing. Schakel de
luidspreker uit en laad de ingebouwde batterij voldoende op.

Het maximale uitgangsvermogen ligt lager wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.

In een zeer koude of warme omgeving wordt het opladen wegens veiligheidsredenen onderbroken. Als het opladen lang duurt,
wordt het opladen van de luidspreker eveneens onderbroken. Om deze problemen op te lossen, verbreekt u de verbinding van
de netvoedingsadapter of micro-USB-kabel en verbindt u deze vervolgens opnieuw wanneer de bedrijfstemperatuur tussen 5 °C
en 35 °C ligt.

Laad de luidspreker niet op op plaatsen waar contact met waterspetters mogelijk is.

Zelfs als u de luidspreker gedurende een lange tijd niet zult gebruiken, dient u de ingebouwde batterij toch elke 6 maanden
voldoende op te laden om optimale prestaties te verzekeren.

Verwant onderwerp
De luidspreker inschakelen
Opmerkingen over opladen

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

De luidspreker inschakelen

Hint
Wanneer u de luidspreker na de aankoop voor het eerst inschakelt, is de verlichtingsfunctie ingeschakeld. Het voorste gedeelte
van de luidspreker licht op.

Opmerking
Als de indicator CHARGE en de indicator  (voeding) 3 keer knipperen en uitgaan wanneer u de luidspreker inschakelt, is de
ingebouwde batterij leeg. Als dit het geval is, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Laad de ingebouwde batterij op.

Wanneer de indicator CHARGE en de indicator  (voeding) langzaam knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet
deze worden opgeladen. In dit geval kan de luidspreker geen stroom leveren aan andere apparaten.

Verwant onderwerp
De luidspreker uitschakelen
De luidspreker opladen
De verlichting van de luidspreker in-/uitschakelen (verlichtingsfunctie)

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Druk op de knop  (voeding)/knop  PAIRING.

De indicator  (voeding) licht wit* op en de indicator  (BLUETOOTH) knippert traag blauw.
Wanneer u de luidspreker na de aankoop voor het eerst inschakelt of wanneer er geen koppelingsinformatie
opgeslagen is op de luidspreker, begint de indicator  (BLUETOOTH) snel blauw te knipperen.

1

Afhankelijk van de geluidsmodus kan de kleur van de indicator  (voeding) verschillen. Raadpleeg het volgende onderwerp voor meer
informatie.  
Over de indicatoren

*
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Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

De luidspreker uitschakelen

Hint
Als de luidspreker via de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar) op een
stopcontact is aangesloten of als deze op een opgestarte computer aangesloten is, en u de luidspreker uitschakelt terwijl de
BLUETOOTH-stand-byfunctie ingeschakeld is, licht de indicator  (voeding) oranje op en schakelt de luidspreker over naar de
BLUETOOTH-stand-bystand.

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie (Auto Standby)
De BLUETOOTH-stand-byfunctie gebruiken

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Druk op de knop  (voeding)/knop  PAIRING.

De indicator  (voeding) en de indicator  (BLUETOOTH) doven.

1
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Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

De BLUETOOTH-stand-byfunctie gebruiken

Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie ingeschakeld is, wordt de luidspreker automatisch ingeschakeld wanneer een
BLUETOOTH-apparaat wordt bediend, en wordt de BLUETOOTH-verbinding gestart.
Houd rekening met het volgende voor u de luidspreker gebruikt:

De BLUETOOTH-stand-byfunctie is alleen beschikbaar wanneer de luidspreker via de netvoedingsadapter
(bijgeleverd) of een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar) op een stopcontact aangesloten is, of
wanneer deze op een opgestarte computer aangesloten is. Wanneer de luidspreker alleen wordt gevoed via de
ingebouwde batterij, is de BLUETOOTH-stand-byfunctie niet beschikbaar.
Koppel de luidspreker vooraf met een BLUETOOTH-apparaat. Als er geen koppelingsinformatie opgeslagen is in de
luidspreker (bijvoorbeeld wanneer de luidspreker na de aankoop voor het eerst wordt gebruikt), schakelt de
luidspreker niet over naar de BLUETOOTH-stand-bystand.

Sluit de luidspreker met behulp van de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of een USB-netvoedingsadapter
(in de handel verkrijgbaar) aan op een stopcontact, of sluit de luidspreker aan op een opgestarte computer.

1

Schakel de luidspreker in.

De indicator  (voeding) licht wit* op.

2

Afhankelijk van de geluidsmodus kan de kleur van de indicator  (voeding) verschillen. Raadpleeg het volgende onderwerp voor meer
informatie.  
Over de indicatoren

*

Tik op [Music Center] op uw smartphone, iPhone, enz. om de applicatie te starten.

Music Center

3

Tik op [SRS-XB41].4
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De BLUETOOTH-stand-byfunctie uitschakelen
Voer stappen  tot  opnieuw uit om de BLUETOOTH-stand-byfunctie uit te schakelen.

Hint
Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie geactiveerd is, licht de indicator  (voeding) oranje op terwijl de luidspreker
uitgeschakeld is.

Verwant onderwerp
De luidspreker opladen
De luidspreker inschakelen
Over de indicatoren

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Tik op [Settings].5

Tik op [Power Option].6

Tik op [Bluetooth Standby].7

Tik op [ON] om de BLUETOOTH-stand-by-modus aan te zetten.8
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Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

Een USB-apparaat zoals een smartphone of iPhone opladen

U kunt een USB-apparaat zoals een smartphone of iPhone opladen door het via USB aan te sluiten op de luidspreker.
Zelfs als de luidspreker niet aangesloten is op een stopcontact, kan de ingebouwde batterij ervan een USB-apparaat van
voeding voorzien.

Opmerking
Wanneer de luidspreker een ander apparaat van voeding voorziet, is de automatische uitschakelfunctie (Auto Standby)
uitgeschakeld.

Als de luidspreker alleen door de ingebouwde batterij wordt gevoed, stopt het laden van het aangesloten USB-apparaat wanneer
de luidspreker uitgeschakeld wordt.

Wanneer de indicator CHARGE en de indicator  (voeding) langzaam knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet
deze worden opgeladen. In dit geval kan de luidspreker geen stroom leveren aan andere apparaten.

Muziek afspelen is niet mogelijk via een USB-kabel.

Verwant onderwerp
De luidspreker opladen
De luidspreker inschakelen

Sluit een USB-apparaat zoals een smartphone of iPhone aan op de poort DC OUT ONLY (USB) met behulp
van een USB-kabel (in de handel verkrijgbaar).

Wanneer u de luidspreker aansluit op een stopcontact, wordt het aangesloten USB-apparaat automatisch
opgeladen.
Als de luidspreker alleen via de ingebouwde batterij wordt gevoed, gaat u verder met stap .

1

Schakel de luidspreker in.

De indicator  (voeding) licht wit* op en het USB-apparaat wordt opgeladen.

2

Afhankelijk van de geluidsmodus kan de kleur van de indicator  (voeding) verschillen. Raadpleeg het volgende onderwerp voor meer
informatie.  
Over de indicatoren

*
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Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

Automatische uitschakelfunctie (Auto Standby)

Als de luidspreker gedurende ongeveer 15 minuten aan de volgende voorwaarden beantwoordt, wordt deze automatisch
uitgeschakeld.
De automatische uitschakelfunctie (Auto Standby) is standaard ingeschakeld.

Wanneer de luidspreker zich in de BLUETOOTH-modus bevindt
De luidspreker wordt niet bediend.
Er is geen BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht tussen de luidspreker en een mobiele telefoon
(smartphone/iPhone) via HFP/HSP. 
HFP en HSP zijn soorten BLUETOOTH-profielen. 
HSP (Headset Profile): maakt bellen en bediening van een mobiele telefoon mogelijk. 
HFP (Hands-Free Profile): maakt handenvrij bellen en bediening van een mobiele telefoon mogelijk.
Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op een BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker.

Wanneer de luidspreker zich in de AUDIO IN-modus bevindt
De luidspreker wordt niet bediend.
Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op een audioapparaat dat aangesloten is op de aansluiting AUDIO IN of
de muziek (het geluid) van een audioapparaat dat aangesloten is op de aansluiting AUDIO IN is onvoldoende.
Er is geen BLUETOOTH-apparaat verbonden met de luidspreker via HFP/HSP.

Hint
U kunt de automatische uitschakelfunctie (Auto Standby) in- of uitschakelen met "Sony | Music Center".

Opmerking
Wanneer de luidspreker een ander apparaat van voeding voorziet, is de automatische uitschakelfunctie (Auto Standby)
uitgeschakeld.

Verwant onderwerp
Functies van "Sony | Music Center"

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

De verlichting van de luidspreker in-/uitschakelen (verlichtingsfunctie)

De luidspreker licht voor extra sfeer op overeenkomstig de muziek. Bij aankoop van de luidspreker is de
verlichtingsfunctie ingeschakeld.

De verlichtingsfunctie uitschakelen (licht uit) / inschakelen (licht aan)
Houd de knop BATT (batterij)/knop  LIGHT aan de binnenkant van de afdekking aan de achterkant van de
luidspreker gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt tot de verlichtingsfunctie wordt uit-/ingeschakeld.

Door de knop nogmaals ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden, wordt de verlichtingsfunctie opnieuw
in-/uitgeschakeld.

Hint
Met de functie "Verlichting" in "Sony | Music Center" kunt u de verlichtingsfunctie in-/uitschakelen en verschillende
verlichtingsmodi kiezen.

RAVE: voor dansmuziek met veel flitslicht 
Bij aankoop van de luidspreker is RAVE ingesteld.
CHILL: voor ontspannende muziek

Schakel de luidspreker in.

De indicator  (voeding) licht wit* op.
Het voorste gedeelte van de luidspreker licht op.

1

Afhankelijk van de geluidsmodus kan de kleur van de indicator  (voeding) verschillen. Raadpleeg het volgende onderwerp voor meer
informatie.  
Over de indicatoren

*
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RANDOM FLASH OFF: voor alle muzieksoorten, inclusief dansmuziek zonder flitslicht
HOT: warme kleuren
COOL: koele kleuren
STROBE: wit flitslicht

enz.

Opmerking
Als het licht sterk is, maak dan de ruimte helderder of schakel de verlichting uit.

Verwant onderwerp
Functies van "Sony | Music Center"

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

Koppelen en verbinden met BLUETOOTH®-apparaten

Wanneer twee of meer BLUETOOTH-apparaten worden gekoppeld, dient u voor elk apparaat de volgende
koppelingsprocedure uit te voeren.
Voor u de luidspreker gebruikt, dient u het volgende te doen:

Plaats het BLUETOOTH-apparaat op minder dan 1 m van de luidspreker.
Sluit de luidspreker met behulp van de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of een USB-netvoedingsadapter (in de
handel verkrijgbaar) aan op een stopcontact, of sluit de luidspreker aan op een opgestarte computer. Een andere
mogelijkheid is ervoor te zorgen dat de ingebouwde batterij voldoende opgeladen is.
Stop afspelen op een BLUETOOTH-apparaat.
Verlaag het volume van het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker om te voorkomen dat er plotseling hard geluid
uit de luidspreker komt. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat zal het volume van het apparaat mogelijk
gesynchroniseerd zijn met de luidspreker.
Houd de gebruiksaanwijzing die bij het BLUETOOTH-apparaat geleverd is klaar om te raadplegen.

Schakel de luidspreker in.

De indicator  (voeding) licht wit op*1.
De indicator  (BLUETOOTH) begint blauw te knipperen.

Wanneer u de luidspreker na aankoop voor het eerst inschakelt, begint de indicator  (BLUETOOTH) snel te
knipperen en schakelt de luidspreker automatisch over naar de koppelingsstand als u op de knop 
(voeding)/knop  PAIRING drukt. Ga verder met stap .
Wanneer u de luidspreker inschakelt, probeert deze een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met het
laatst verbonden BLUETOOTH-apparaat. Als het apparaat zich in de buurt bevindt en de BLUETOOTH-functie
ervan ingeschakeld is, wordt de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand gebracht en blijft de indicator 

 (BLUETOOTH) branden. Schakel in dat geval de BLUETOOTH-functie of het aangesloten BLUETOOTH-
apparaat uit.

1

Afhankelijk van de geluidsstand kan de kleur van de indicator  (voeding) verschillen. Raadpleeg het volgende onderwerp voor meer
informatie.  
Over de indicatoren

*1

Houd de knop  (voeding)/knop  PAIRING ingedrukt tot u een gesproken bericht hoort en de indicator
 (BLUETOOTH) snel begint te knipperen.

De luidspreker schakelt over naar de koppelingsstand.

2
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Hint
Wanneer de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat dat via BLUETOOTH verbonden werd met de luidspreker
geactiveerd is, kunt u het BLUETOOTH-apparaat opnieuw met de luidspreker verbinden door op de knop  (voeding)/knop 

 PAIRING te drukken.

Raadpleeg voor meer informatie over de bediening van een BLUETOOTH-apparaat de gebruiksaanwijzing die is geleverd bij het
betreffende BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking
De koppelingsstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten opgeheven en de indicator  (BLUETOOTH) knippert
langzaam. Wanneer er echter geen koppelingsinformatie op de luidspreker opgeslagen is, bijvoorbeeld bij de fabrieksinstellingen,
wordt de koppelingsstand niet opgeheven. Als de koppelingsstand wordt opgeheven voor het proces voltooid is, herhaalt u de
procedure vanaf stap .

Het wachtwoord voor deze luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" wordt ingevoerd op het BLUETOOTH-
apparaat, kan de koppeling met de luidspreker niet worden uitgevoerd.

Zodra de BLUETOOTH-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw worden gekoppeld, behalve in de volgende gevallen:
De koppelingsinformatie werd verwijderd na een herstelling enz.
De luidspreker is reeds gekoppeld met 8 apparaten en een ander apparaat moet worden gekoppeld.  
U kunt de luidspreker met maximaal 8 apparaten koppelen. Als er reeds 8 apparaten gekoppeld werden en een nieuw

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

Wanneer een lijst met gedetecteerde apparaten op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat verschijnt,
selecteert u "SRS-XB41".
Als een code*2 op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat wordt gevraagd, geeft u "0000" in.

3

Een code kan ook "toegangscode", "pincode", "pinnummer" of "wachtwoord" worden genoemd.*2

Breng de BLUETOOTH-verbinding tot stand op het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer er verbinding gemaakt is via BLUETOOTH, wijzigt de status van de indicator (BLUETOOTH) van
knipperend naar continu brandend.

Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, herhaalt u de procedure vanaf stap .

4
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apparaat wordt gekoppeld, wordt het vroegst gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.
De koppelingsinformatie van de luidspreker werd verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
De luidspreker is geïnitialiseerd. 
Alle koppelingsinformatie zal verwijderd worden. Als u de luidspreker initialiseert, kan deze mogelijk geen verbinding maken
met uw iPhone/iPod touch of computer. In dat geval moet u de koppelingsinformatie van de luidspreker wissen op uw
iPhone/iPod touch of computer en vervolgens de koppelingsprocedure opnieuw uitvoeren.

De luidspreker kan met meerdere apparaten gekoppeld worden, maar kan slechts muziek van één gekoppeld apparaat per keer
afspelen.

Wanneer er een audiokabel aangesloten is op de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker terwijl de luidspreker en het
BLUETOOTH-apparaat via BLUETOOTH met elkaar verbonden zijn, wordt het geluid van het via BLUETOOTH verbonden
apparaat niet uitgevoerd door de luidspreker (de handenvrije functie kan gebruikt worden). Om muziek op het BLUETOOTH-
apparaat te kunnen beluisteren, koppelt u de audiokabel los van de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek op een apparaat via BLUETOOTH-verbinding
De BLUETOOTH-verbinding beëindigen (na gebruik)

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat via One-touch (NFC)

Door de luidspreker met een NFC-compatibel apparaat zoals een smartphone aan te raken, wordt de luidspreker
automatisch ingeschakeld, waarna de koppeling wordt uitgevoerd en de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt
gebracht.

Compatibele smartphones
NFC-compatibele smartphones waarop Android™ 4.1 of recenter is geïnstalleerd

Compatibele WALKMAN ®-modellen
NFC-compatibele WALKMAN ®-modellen*

NFC
NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze communicatie binnen een kort bereik tussen
verschillende apparaten (bijv. smartphones en IC-tags).
Met de NFC-functie kunt u gegevenscommunicatie (bv. koppelen via BLUETOOTH) uitermate eenvoudig instellen door
apparaten die NFC ondersteunen elkaar te laten raken (bv. bij de N-markering of een andere plaats die aangegeven is
op het apparaat).
 
Doe het volgende voor u aan de slag gaat.

Stop het afspelen op het apparaat.
Verlaag het volume van het apparaat en de luidspreker om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de
luidspreker komen. Afhankelijk van het apparaat zal het volume ervan gesynchroniseerd zijn met de luidspreker.
Schakel de schermvergrendeling van het apparaat uit.

Zelfs als uw WALKMAN® compatibel is met de NFC-functie, is het toch mogelijk dat het niet lukt om via One-touch een BLUETOOTH-verbinding
in te stellen met de luidspreker. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de WALKMAN® voor meer informatie over compatibele
modellen.

*

Schakel de NFC-functie van het apparaat in.1

Blijf met de N-markering op de luidspreker de N-markering op het apparaat aanraken tot het apparaat
begint te trillen (dit kan enkele seconden duren).

2

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

Wanneer er verbinding gemaakt is via BLUETOOTH, wijzigt de status van de indicator  (BLUETOOTH) van
knipperend naar continu brandend.

3
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Hint
Om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken, raakt u nogmaals met de N-markering op de luidspreker de N-markering op het
apparaat aan.

Als u de luidspreker niet kunt verbinden, probeert u het volgende.
Beweeg het apparaat traag over de N-markering van de luidspreker.
Als het apparaat zich in een hoes bevindt, verwijdert u de hoes.

Als u de luidspreker met een apparaat aanraakt, beëindigt het apparaat de BLUETOOTH-verbinding met een huidig apparaat
(NFC-compatibele headset enz.) en maakt het verbinding met de luidspreker.

Opmerking
Wanneer er een audiokabel aangesloten is op de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker terwijl de luidspreker en het
BLUETOOTH-apparaat via BLUETOOTH met elkaar verbonden zijn, wordt het geluid van het via BLUETOOTH verbonden
apparaat niet uitgevoerd door de luidspreker (de handenvrije functie kan gebruikt worden). Om muziek op het BLUETOOTH-
apparaat te kunnen beluisteren, koppelt u de audiokabel los van de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker.

Als uw apparaat overschakelt naar de stand-bystand als reactie op een magnetische kracht, kunt u deze mogelijk niet laten
verbinden via NFC.

Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de functie draadloze groepskoppeling gebruikt, raakt u de
luidspreker aan waarvan de indicator  (BLUETOOTH) knippert. Het apparaat kan niet via BLUETOOTH verbinding maken
met de luidspreker waarvan de indicator  (BLUETOOTH) uit gaat.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek op een apparaat via BLUETOOTH-verbinding

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

Via BLUETOOTH verbinding maken met een computer (Windows)

Koppelen is het proces dat vereist is om de informatie op BLUETOOTH-apparaten die draadloos met elkaar moeten
worden verbonden, onderling te registreren.
Een apparaat moet met de luidspreker worden gekoppeld om voor het eerst een BLUETOOTH-verbinding tot stand te
kunnen brengen. Voer dezelfde procedures uit om te koppelen met andere apparaten.

Ondersteunde besturingssystemen
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1
 
Doe het volgende voor u aan de slag gaat.

Plaats uw computer op minder dan 1 m van de luidspreker.
Sluit de luidspreker met behulp van de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of een USB-netvoedingsadapter (in de
handel verkrijgbaar) aan op een stopcontact, of sluit de luidspreker aan op een opgestarte computer. Een andere
mogelijkheid is ervoor te zorgen dat de ingebouwde batterij voldoende opgeladen is.
Neem de gebruiksaanwijzing die bij de computer geleverd is bij de hand.
Afspelen op de computer stoppen.
Verlaag het volume van de computer en de luidspreker om te voorkomen dat er plotseling hard geluid uit de
luidspreker komt.

Zoek de luidspreker op de computer.

Voor Windows 10
Selecteer [  (Action Center)] – [Connect] in de taakbalk rechtsonder in het scherm.

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

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

1
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Schakel de luidspreker in.

De indicator  (voeding) licht wit op*1.
De indicator  (BLUETOOTH) knippert blauw.

Wanneer u de luidspreker na aankoop voor het eerst inschakelt, begint de indicator  (BLUETOOTH) snel te
knipperen en schakelt de luidspreker automatisch over naar de koppelingsstand als u op de knop 
(voeding)/knop  PAIRING drukt. Ga verder met stap .
Wanneer u op de knop  (voeding)/knop  PAIRING drukt, probeert de luidspreker een BLUETOOTH-
verbinding tot stand te brengen met het laatst verbonden BLUETOOTH-apparaat. Als het apparaat zich in de
buurt bevindt en de BLUETOOTH-functie ervan ingeschakeld is, wordt de BLUETOOTH-verbinding automatisch
tot stand gebracht en blijft de indicator  (BLUETOOTH) branden. Schakel in dat geval de BLUETOOTH-
functie of het aangesloten BLUETOOTH-apparaat uit.

2

Afhankelijk van de geluidsstand kan de kleur van de indicator  (voeding) verschillen. Raadpleeg het volgende onderwerp voor meer
informatie.  
Over de indicatoren

*1

Houd de knop  (voeding)/knop  PAIRING ingedrukt tot u een gesproken bericht hoort en de indicator
 (BLUETOOTH) snel blauw begint te knipperen.

De luidspreker schakelt over naar de koppelingsstand.

3

Zoek de luidspreker op de computer.

De luidspreker via BLUETOOTH verbinden met een computer

4
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Selecteer [Connect] in het Action Center rechtsonder in het scherm. 1.

Selecteer [SRS-XB41]. 

Als [SRS-XB41] niet op het scherm verschijnt, herhaalt u de procedure vanaf stap .
Na het koppelen, wordt de BLUETOOTH-verbinding automatisch gemaakt en is [Connected music] te zien op
het scherm. Ga verder met stap .

2.

Klik op [Add a device]. 3.

Selecteer [SRS-XB41] en klik op [Next]. 4.

26



Als er een code*2 vereist is, voert u "0000" in. 
Als [SRS-XB41] niet wordt weergegeven, voert u de procedure opnieuw uit vanaf stap .

Een code kan ook "toegangscode", "pincode", "pinnummer" of "wachtwoord" worden genoemd.*2

Als het volgende scherm verschijnt, klikt u op [Close]. 
De computer start de installatie van het stuurprogramma.

De markering " " wordt tijdens de installatie weergegeven in de linkeronderhoek van het pictogram [SRS-
XB41]. Wanneer de markering " " verdwijnt, is de installatie van het stuurprogramma voltooid. Ga verder met
stap .

Afhankelijk van de computer kan de installatie enige tijd duren. Als de installatie van het stuurprogramma te
lang duurt, zal de luidspreker automatisch uitgeschakeld worden door de automatische uitschakelfunctie (Auto
Standby). Schakel als dit gebeurt de luidspreker opnieuw in.

5.

Registreer de luidspreker bij de computer.

Voor Windows 10
Na het koppelen, wordt de BLUETOOTH-verbinding automatisch gemaakt en is [Connected music] te zien op het
scherm. Ga verder met stap .

5
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Voor Windows 8.1
Klik met de rechtermuisknop op [SRS-XB41] bij [Devices] en selecteer [Sound settings] in het menu dat wordt
weergegeven. 

1.

Controleer [SRS-XB41 Stereo] op het scherm [Sound]. 

Als u een vinkje (groen) ziet op [SRS-XB41 Stereo], gaat u verder met stap .

Als u geen vinkje (groen) ziet op [SRS-XB41 Stereo], gaat u verder met de volgende stap (substap 3).
Als [SRS-XB41 Stereo] niet weergegeven wordt, klikt u met de rechtermuisknop op het scherm [Sound] en
selecteert u [Show Disabled Devices] in het menu dat wordt weergegeven. Ga verder met de volgende stap
(substap 3).

2.

Klik met de rechtermuisknop op [SRS-XB41 Stereo] en selecteer [Connect] in het menu dat wordt
weergegeven. 

3.
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Voor Windows 7

Wanneer de luidspreker verbonden is, verschijnt er een vinkje op [SRS-XB41 Stereo] op het scherm [Sound].
Ga verder met stap .

Als u niet kunt klikken op [Connect] bij [SRS-XB41 Stereo], selecteert u [Disable] bij [Default Device] waar
momenteel een vinkje (groen) wordt weergegeven.

Dubbelklik op [SRS-XB41] bij [Devices]. 1.
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Klik op [Listen to Music]. 

Wanneer de luidspreker verbonden is, verschijnt er een vinkje.

2.

Controleer of de status van de indicator  (BLUETOOTH) gewijzigd is van knipperend naar continu
brandend.

Als de luidspreker aangesloten is op de computer, blijft de indicator  (BLUETOOTH) branden. U kunt nu
genieten van muziek enz. die afspeelt op uw computer.

6
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Hint
De bovenstaande procedure dient enkel als richtlijn. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij de computer
geleverd zijn.

U kunt maximaal 3 BLUETOOTH apparaten tegelijkertijd met de luidspreker verbinden. Wanneer een van de apparaten begint af
te spelen tijdens het afspelen van muziek op een ander apparaat, wisselt de luidspreker naar de nieuwe geluidsbron en begint
het geluid van het nieuwe apparaat (multi-apparaatverbinding) af te spelen.

Opmerking
De koppelingsstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten opgeheven en de indicator  (BLUETOOTH) knippert
langzaam. Wanneer er echter geen koppelingsinformatie op de luidspreker opgeslagen is, bijvoorbeeld bij de fabrieksinstellingen,
wordt de koppelingsstand niet opgeheven. Als de koppelingsstand wordt opgeheven voor het proces voltooid is, herhaalt u de
procedure vanaf stap .

Als BLUETOOTH-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, hoeven deze niet opnieuw te worden gekoppeld, behalve in de volgende
gevallen:

De koppelingsinformatie werd verwijderd na een herstelling enz.
De luidspreker is reeds gekoppeld met 8 apparaten en een ander apparaat moet worden gekoppeld.  
U kunt de luidspreker met maximaal 8 apparaten koppelen. Als er reeds 8 apparaten gekoppeld werden en een nieuw
apparaat wordt gekoppeld, wordt het vroegst gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.
De koppelingsinformatie voor de luidspreker werd verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
De luidspreker is geïnitialiseerd. 
Alle koppelingsinformatie wordt verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan deze mogelijk geen verbinding maken met uw
iPhone/iPod touch of computer. In dat geval moet u de koppelingsinformatie van de luidspreker wissen op uw iPhone/iPod
touch of computer en vervolgens de koppelingsprocedure opnieuw uitvoeren.

De luidspreker kan met meerdere apparaten gekoppeld worden, maar kan slechts muziek van één gekoppeld apparaat per keer
afspelen.

Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" wordt ingevoerd op het BLUETOOTH-
apparaat, kan de koppeling met de luidspreker niet worden uitgevoerd.

Wanneer er een audiokabel aangesloten is op de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker terwijl de luidspreker en het
BLUETOOTH-apparaat via BLUETOOTH met elkaar verbonden zijn, wordt het geluid van het via BLUETOOTH verbonden
apparaat niet uitgevoerd door de luidspreker (de handenvrije functie kan gebruikt worden). Om muziek op het BLUETOOTH-
apparaat te kunnen beluisteren, koppelt u de audiokabel los van de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek op een apparaat via BLUETOOTH-verbinding
De BLUETOOTH-verbinding beëindigen (na gebruik)
Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn (multi-apparaatverbinding)

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Draadloze luidspreker
SRS-XB41

Via BLUETOOTH verbinding maken met een computer (Mac)

Koppelen is het proces dat vereist is om de informatie op BLUETOOTH-apparaten die draadloos met elkaar moeten
worden verbonden, onderling te registreren.
Een apparaat moet met de luidspreker worden gekoppeld om voor het eerst een BLUETOOTH-verbinding tot stand te
kunnen brengen. Voer dezelfde procedures uit om te koppelen met andere apparaten.

Ondersteunde besturingssystemen
macOS High Sierra (versie 10.13)
 
Doe het volgende voor u aan de slag gaat.

Ga na of de draadloze BLUETOOTH-technologie op uw computer geïnstalleerd is.
Plaats uw computer op minder dan 1 m van de luidspreker.
Sluit de luidspreker met behulp van de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of een USB-netvoedingsadapter (in de
handel verkrijgbaar) aan op een stopcontact, of sluit de luidspreker aan op een opgestarte computer. Een andere
mogelijkheid is ervoor te zorgen dat de ingebouwde batterij voldoende opgeladen is.
Neem de gebruiksaanwijzing die bij de computer geleverd is bij de hand.
Afspelen op de computer stoppen.
Verlaag het volume van de computer en de luidspreker om te voorkomen dat er plotseling hard geluid uit de
luidspreker komt.
Afhankelijk van de computer moet u de ingebouwde BLUETOOTH-adapter inschakelen. 
Als u niet weet hoe u de BLUETOOTH-adapter moet inschakelen of als u niet weet of uw computer een ingebouwde
BLUETOOTH-adapter heeft, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van de computer.
Schakel de luidspreker van uw computer in.  
Als de luidspreker van uw computer ingesteld is op  (dempen), wordt er geen geluid uitgevoerd via de
BLUETOOTH-luidspreker.

Wanneer de luidspreker van uw computer ingeschakeld is:

Schakel de luidspreker in.

De indicator  (voeding) licht wit op*1.
De indicator  (BLUETOOTH) knippert blauw.

Wanneer u de luidspreker na aankoop voor het eerst inschakelt, begint de indicator  (BLUETOOTH) snel te
knipperen en schakelt de luidspreker automatisch over naar de koppelingsstand als u op de knop 

1

Afhankelijk van de geluidsstand kan de kleur van de indicator  (voeding) verschillen. Raadpleeg het volgende onderwerp voor meer
informatie.  
Over de indicatoren

*1
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(voeding)/knop  PAIRING drukt. Ga verder met stap .
Wanneer u op de knop  (voeding)/knop  PAIRING drukt, probeert de luidspreker een BLUETOOTH-
verbinding tot stand te brengen met het laatst verbonden BLUETOOTH-apparaat. Als het apparaat zich in de
buurt bevindt en de BLUETOOTH-functie ervan ingeschakeld is, wordt de BLUETOOTH-verbinding automatisch
tot stand gebracht en blijft de indicator  (BLUETOOTH) branden. Schakel in dat geval de BLUETOOTH-
functie of het aangesloten BLUETOOTH-apparaat uit.

Houd de knop  (voeding)/knop  PAIRING ingedrukt tot u een gesproken bericht hoort en de indicator
 (BLUETOOTH) snel blauw begint te knipperen.

De luidspreker schakelt over naar de koppelingsstand.

2

Zoek de luidspreker op de computer.3

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

Selecteer [SRS-XB41] op het Bluetooth-scherm en klik vervolgens op [Pair].2.
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Hint
De bovenstaande procedure dient enkel als richtlijn. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij de computer
geleverd zijn.

U kunt maximaal 3 BLUETOOTH apparaten tegelijkertijd met de luidspreker verbinden. Wanneer een van de apparaten begint af
te spelen tijdens het afspelen van muziek op een ander apparaat, wisselt de luidspreker naar de nieuwe geluidsbron en begint
het geluid van het nieuwe apparaat (multi-apparaatverbinding) af te spelen.

Opmerking
De koppelingsstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten opgeheven en de indicator  (BLUETOOTH) knippert
langzaam. Wanneer er echter geen koppelingsinformatie op de luidspreker opgeslagen is, bijvoorbeeld bij de fabrieksinstellingen,
wordt de koppelingsstand niet opgeheven. Als de koppelingsstand wordt opgeheven voor het proces voltooid is, herhaalt u de
procedure vanaf stap .

Als BLUETOOTH-apparaten eenmaal gekoppeld zijn, hoeven deze niet opnieuw te worden gekoppeld, behalve in de volgende
gevallen:

De koppelingsinformatie werd verwijderd na een herstelling enz.
De luidspreker is reeds gekoppeld met 8 apparaten en een ander apparaat moet worden gekoppeld.  
U kunt de luidspreker met maximaal 8 apparaten koppelen. Als er reeds 8 apparaten gekoppeld werden en een nieuw
apparaat wordt gekoppeld, wordt het vroegst gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.
De koppelingsinformatie voor de luidspreker werd verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
De luidspreker is geïnitialiseerd. 
Alle koppelingsinformatie wordt verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan deze mogelijk geen verbinding maken met uw
iPhone/iPod touch of computer. In dat geval moet u de koppelingsinformatie van de luidspreker wissen op uw iPhone/iPod
touch of computer en vervolgens de koppelingsprocedure opnieuw uitvoeren.

De luidspreker kan met meerdere apparaten gekoppeld worden, maar kan slechts muziek van één gekoppeld apparaat per keer
afspelen.

Controleer of de status van de indicator  (BLUETOOTH) gewijzigd is van knipperend naar continu
brandend.

Als de luidspreker aangesloten is op de computer, blijft de indicator  (BLUETOOTH) branden.

4

Klik in de rechterbovenhoek van het scherm op het luidsprekerpictogram en selecteer [SRS-XB41] bij
[Output Device].

U kunt nu genieten van muziek enz. die afspeelt op uw computer.

5
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Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" wordt ingevoerd op het BLUETOOTH-
apparaat, kan de koppeling met de luidspreker niet worden uitgevoerd.

Wanneer er een audiokabel aangesloten is op de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker terwijl de luidspreker en het
BLUETOOTH-apparaat via BLUETOOTH met elkaar verbonden zijn, wordt het geluid van het via BLUETOOTH verbonden
apparaat niet uitgevoerd door de luidspreker (de handenvrije functie kan gebruikt worden). Om muziek op het BLUETOOTH-
apparaat te kunnen beluisteren, koppelt u de audiokabel los van de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek op een apparaat via BLUETOOTH-verbinding
De BLUETOOTH-verbinding beëindigen (na gebruik)
Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn (multi-apparaatverbinding)

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

35



Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

Luisteren naar muziek op een apparaat via BLUETOOTH-verbinding

U kunt genieten van muziek op een BLUETOOTH-apparaat en dit via een BLUETOOTH-verbinding bedienen met
behulp van de luidspreker als het apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Hiermee kunt u draadloos genieten van geluid in hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Hiermee kunt u het volume regelen en muziek afspelen, pauzeren of naar het begin van het volgende/huidige nummer
gaan.
 
De bediening kan variëren afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing die bij het
BLUETOOTH-apparaat geleverd is.

Opmerking
Zorg er vooraf voor dat het volume van het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker op een gematigd niveau staan om te
vermijden dat de luidspreker plotseling luide geluiden produceert. 
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat lukt het mogelijk niet om het volume van de luidspreker via het BLUETOOTH-
apparaat te regelen wanneer het afspelen van muziek op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

Verbind de luidspreker met het BLUETOOTH-apparaat.

De indicator  (BLUETOOTH) licht blauw op wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

1

Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat.2

Regel het volume door op de knoppen –/+ (volume) op de luidspreker te drukken of door het BLUETOOTH-
apparaat te bedienen.

Wanneer u op de knoppen –/+ (volume) op de luidspreker drukt of het volume aanpast op het BLUETOOTH-
apparaat, knippert de indicator  (voeding) één of 3 keer.

3
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Hint
De ingebouwde batterij kan opgeladen worden als de luidspreker via de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of een USB-
netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar) op een stopcontact aangesloten is, of als de luidspreker op een opgestarte
computer aangesloten is, zelfs wanneer de luidspreker in gebruik is.

Wanneer u het volume van de luidspreker op het maximum- (50) of minimumniveau zet, knippert de indicator  (voeding) 3
keer.

Opmerking
Als de communicatiekwaliteit slecht is, reageert het BLUETOOTH-apparaat mogelijk verkeerd op bedieningen op de luidspreker.

Wanneer u een draagbaar audioapparaat enz. verbindt met de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker terwijl u muziek
beluistert via BLUETOOTH-verbinding, schakelt de luidspreker automatisch over naar de modus AUDIO IN. In dat geval is
muziek die afgespeeld wordt op het BLUETOOTH-apparaat niet hoorbaar (als de BLUETOOTH-verbinding actief is, kunt u de
handenvrije functie gebruiken). Om opnieuw muziek op het BLUETOOTH-apparaat te kunnen beluisteren, koppelt u de
audiokabel los van de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker.

Bij gebruik op een plaats met hoge temperatuur, kan het volume worden verlaagd om de ingebouwde batterij te beschermen.

Als de ingebouwde batterij bijna leeg is, wordt het maximale volume van de luidspreker steeds lager.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet het volume mogelijk aangepast worden of moet de audio-uitgangsinstelling op
het aangesloten apparaat worden ingesteld.

Tijdens het afspelen kunt u de knoppen op de luidspreker gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

Pauzeren
Druk op de knop  (afspelen)/knop  (bellen) tijdens het afspelen om te pauzeren. Druk nogmaals om het
pauzeren te annuleren.

Overslaan naar het begin van het volgende nummer
Druk tijdens het afspelen twee keer snel op de knop  (afspelen)/knop  (bellen).

Overslaan naar het begin van het huidige nummer
Druk tijdens het afspelen 3 keer snel op de knop  (afspelen)/knop  (bellen).
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Ruis of geluidshaperingen kunnen optreden afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de
communicatieomgeving of de gebruiksomgeving.

Verwant onderwerp
De BLUETOOTH-verbinding beëindigen (na gebruik)

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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De afspeelkwaliteit voor BLUETOOTH-audiostreaming selecteren (codec)

Voor de afspeelkwaliteit voor BLUETOOTH-audiostreaming zijn de standen "Prioriteit voor geluidskwaliteit" en "Prioriteit
voor stabiele verbinding" beschikbaar. Met "Prioriteit voor geluidskwaliteit" kunt u niet alleen afspeelinstellingen voor
SBC- maar ook AAC- en LDAC-bestanden configureren, wat betekent dat u via BLUETOOTH van een hoogwaardige
geluidskwaliteit kunt genieten. "Prioriteit voor stabiele verbinding" zorgt voor stabielere prestaties voor streamen van
geluid via BLUETOOTH. "Prioriteit voor stabiele verbinding" is de standaardinstelling.

Ondersteunde codecs
Prioriteit voor stabiele verbinding (standaardinstelling): SBC is geselecteerd.
Prioriteit voor geluidskwaliteit: de optimale codec wordt automatisch gekozen uit AAC, LDAC en SBC.

Sluit de luidspreker met behulp van de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of een USB-netvoedingsadapter
(in de handel verkrijgbaar) aan op een stopcontact, of sluit de luidspreker aan op een opgestarte computer.

Opmerking
Schakel de luidspreker niet in.

1

Wijzig de geluidskwaliteit.

Met de knoppen op de luidspreker

 

Bij gebruik van "Sony | Music Center"

2

Houd de knop + (volume) ingedrukt en druk vervolgens op de knop  (voeding)/knop  PAIRING tot de
indicator  (BLUETOOTH) blauw begint te knipperen. 
Wanneer de instelling omgeschakeld is naar "Prioriteit voor stabiele verbinding", knippert de indicator 
(BLUETOOTH) 3 keer blauw. Wanneer de instelling wordt gewijzigd naar de modus "Prioriteit voor
geluidskwaliteit", knippert de indicator  (BLUETOOTH) twee keer blauw.

1.

Tik op [Music Center] op uw smartphone, iPhone, enz. om de applicatie te starten.

Music Center

1.

Tik op [SRS-XB41].2.
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Opmerking
Afhankelijk van de instelling van uw BLUETOOTH-apparaat en de omgevingsomstandigheden kunnen er ruis of
geluidshaperingen optreden in de modus [AUTO] (prioriteit voor geluidskwaliteit). In dit geval past u de modus van de luidspreker
aan naar [SBC] (prioriteit voor stabiele verbinding).

Verwant onderwerp
De BLUETOOTH-stand-byfunctie gebruiken
Functies van "Sony | Music Center"

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Tik op [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec] en selecteer vervolgens een codec.  
[AUTO]: prioriteit voor geluidskwaliteit 
[SBC]: prioriteit voor stabiele verbinding

3.

40



Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

De BLUETOOTH-verbinding beëindigen (na gebruik)

Wanneer u stopt met muziek af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat, voert u een van de volgende handelingen uit
om de BLUETOOTH-verbinding te beëindigen.

Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing die bij het apparaat geleverd zijn.
Schakel het BLUETOOTH-apparaat uit.
Schakel de luidspreker uit.
Raak met het NFC-compatibele apparaat opnieuw de N-markering van de luidspreker aan (als het apparaat over de
NFC-functie beschikt).

Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de functie draadloze groepskoppeling gebruikt,
raakt u met het NFC-compatibele apparaat de luidspreker aan waarvan de indicator  (BLUETOOTH) oplicht.
Het is niet mogelijk om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken via de luidspreker waarvan de indicator 
(BLUETOOTH) niet brandt.

Hint
Als u bij het gebruik van de functie voor het toevoegen van een luidspreker één luidspreker uitschakelt, wordt de andere
luidspreker automatisch ook uitgeschakeld. De BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken.

Wanneer u stopt met muziek af te spelen, wordt de BLUETOOTH-verbinding mogelijk automatisch beëindigd, afhankelijk van het
BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp
De luidspreker uitschakelen
Automatische uitschakelfunctie (Auto Standby)

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

41



Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn (multi-
apparaatverbinding)

U kunt maximaal 3 BLUETOOTH apparaten tegelijkertijd met de luidspreker verbinden. Wanneer een van de apparaten
begint af te spelen tijdens het afspelen van muziek op een ander apparaat, wisselt de luidspreker naar de nieuwe
geluidsbron en begint het geluid van het nieuw verbonden apparaat af te spelen.

De bediening kan variëren afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat. Het is ook mogelijk dat de verbinding niet lukt
vanwege de combinatie van apparaten. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat
geleverd zijn.

De multi-apparaatverbinding verbreken
Druk op de knop  (voeding)/knop  PAIRING om de luidspreker uit te schakelen.

Opmerking
Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de functie draadloze groepskoppeling gebruikt, kunt u de multi-
apparaatverbinding niet gebruiken.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kunt u mogelijk geen 3 BLUETOOTH-verbindingen tegelijk maken.

De multi-apparaatverbinding is niet compatibel met HFP (Hands-free Profile) en HSP (Headset Profile). Daarom kunt u de
handenvrije functie niet gebruiken tijdens het gebruik van de multi-apparaatverbinding.

Het is niet mogelijk om de functie multi-apparaatverbinding uit te schakelen.

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Druk op de knop  (voeding)/knop  PAIRING om de luidspreker in te schakelen.1

Koppel de luidspreker met BLUETOOTH-apparaten zoals smartphones of iPhones.

U kunt tot 3 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd verbinden via A2DP/AVRCP.

2
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Muziek draadloos beluisteren via twee luidsprekers (functie voor het toevoegen van
een luidspreker)

Om de functie voor het toevoegen van een luidspreker te gebruiken, hebt u twee SRS-XB41-luidsprekers nodig. Door
twee luidsprekers via BLUETOOTH te verbinden, kunt u van krachtigere geluiden genieten.
Maak uw keuze uit de volgende twee afspeelstanden.

Dubbele stand
Beide luidsprekers geven hetzelfde geluid weer. Standaard is de dubbele stand ingesteld.

Stereostand
De ene luidspreker speelt het geluid van het rechterkanaal (rechterzijde) en de andere luidspreker het geluid van het
linkerkanaal (linkerzijde) om zo een stereo-effect te verkrijgen.

Plaats 2 luidsprekers maximaal 1 m uit elkaar en schakel vervolgens beide in.

De indicator  (voeding) licht op.
Als een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden werd in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker
automatisch met dat apparaat verbonden wordt. In dat geval licht de indicator  (BLUETOOTH) op. Schakel in
dit geval de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit of schakel het BLUETOOTH-apparaat uit.

1

Druk op de knop ADD (luidspreker toevoegen) aan de binnenkant van de afdekking aan de achterkant van
een van de twee luidsprekers.

U hoort een pieptoon en de indicator  (BLUETOOTH) en ADD (luidspreker toevoegen) knipperen. Na ongeveer
3 tot 5 seconden hoort u een pieptoon en blijft de indicator ADD (luidspreker toevoegen) branden.

2

Druk op de knop ADD (luidspreker toevoegen) aan de binnenkant van de afdekking aan de achterkant van
de andere luidspreker.

De indicator ADD (luidspreker toevoegen) licht op.
U hoort uit beide luidsprekers het gesproken bericht "Double mode" (dubbele stand). Beide luidsprekers zijn nu
verbonden via de functie voor het toevoegen van een luidspreker.

3
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Hint
Bedien alleen de luidspreker waarvan de indicator  (BLUETOOTH) brandt wanneer u belt of een oproep ontvangt.

Als er een ander BLUETOOTH-apparaat zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord verbonden is met het
BLUETOOTH-apparaat dat ook verbonden is met de luidspreker, kan er vervormd geluid of geruis hoorbaar zijn. In dat geval
verbreekt u de BLUETOOTH-verbinding tussen het BLUETOOTH-apparaat en andere BLUETOOTH-apparaten.

Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker gebruikt, wordt de codec automatisch ingesteld op SBC.

Hint
Als de 2 luidsprekers snel een BLUETOOTH-verbinding doorvoeren, is het mogelijk dat de indicator  (BLUETOOTH) en
ADD (luidspreker toevoegen) niet knipperen maar meteen blijven branden.

Configureer de tweede luidspreker binnen 1 minuut. Als u dit niet binnen 1 minuut doet, wordt de configuratie van de eerste
luidspreker geannuleerd.

Bedien de luidspreker waarvan de indicator  (BLUETOOTH) knippert om een BLUETOOTH-verbinding
tot stand te brengen met een BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de indicator  (BLUETOOTH) van de luidspreker stopt met knipperen en gaat branden, is de
BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.

4

Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een gematigd niveau.5

Druk op de knoppen –/+ (volume) op een van de luidsprekers om het volume aan te passen.

Als u het volume aanpast op een van de luidsprekers, wordt dit ook overgenomen door de andere.

6
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U kunt de functie voor het toevoegen van een luidspreker ook uitvoeren in "Sony | Music Center".

Opmerking
Als u een van de twee luidsprekers reset of initialiseert terwijl u de functie voor het toevoegen van een luidspreker gebruikt, moet
u de andere luidspreker zeker eerst uitschakelen. Als u de andere luidspreker niet uitschakelt vooraleer u de functie voor het
toevoegen van een luidspreker opnieuw start, lukt het mogelijk niet om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen en
geluid uit te voeren.

Wanneer u een BLUETOOTH-verbinding wilt maken via one-touch (NFC), raakt u de luidspreker aan waarvan de indicator 
(BLUETOOTH) knippert. Het apparaat kan niet via BLUETOOTH verbinding maken met de luidspreker waarvan de indicator 
(BLUETOOTH) gedoofd is.

Als er een draagbaar audioapparaat enz. aangesloten wordt op de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker, schakelt de
luidspreker automatisch over naar de stand AUDIO IN en wordt de functie voor het toevoegen van een luidspreker beëindigd.

Bij het kijken naar films met gebruik van de functie voor het toevoegen van een luidspreker, kan er een vertraging optreden
tussen het beeld en het geluid.

Verwant onderwerp
Schakelen tussen de dubbele stand en de stereostand (functie voor het toevoegen van een luidspreker)
Functies van "Sony | Music Center"

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Schakelen tussen de dubbele stand en de stereostand (functie voor het toevoegen
van een luidspreker)

Als u twee luidsprekers gebruikt, kunt u schakelen tussen de dubbele stand, waar hetzelfde geluid door beide
luidsprekers wordt geproduceerd, en de stereostand, waar de ene luidspreker het geluid van het linkerkanaal en de
andere luidspreker het geluid van het rechterkanaal uitvoert om af te spelen in stereo.

Druk op de knop ADD (luidspreker toevoegen) aan de binnenkant van de afdekking aan de achterkant van
een van de luidsprekers om de audioreproductie te wijzigen.

Wanneer u de knop ADD (luidspreker toevoegen) ingedrukt houdt, krijgt u een gesproken bericht te horen en wordt
de stand gewijzigd.

1
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Verwant onderwerp
Muziek draadloos beluisteren via twee luidsprekers (functie voor het toevoegen van een luidspreker)

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

 Double mode (dubbele stand):
Beide luidsprekers voeren hetzelfde geluid uit.

 Stereostand (Left (Links)/Right (Rechts)):
De ene luidspreker voert het geluid van het linkerkanaal uit en de andere luidspreker voert het geluid van het
rechterkanaal uit.

 Stereostand (Right (Rechts)/Left (Links)):
Schakelt het kanaal van beide luidsprekers om (linkerkanaal/rechterkanaal) en speelt af.
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De functie voor het toevoegen van een luidspreker beëindigen

Om de functie voor het toevoegen van een luidspreker te beëindigen, volgt u de onderstaande procedure.

Hint
Als er een draagbaar audioapparaat enz. aangesloten wordt op de aansluiting AUDIO IN, schakelt de luidspreker automatisch
over naar de modus AUDIO IN en wordt de functie voor het toevoegen van een luidspreker beëindigd.

De functie voor het toevoegen van een luidspreker wordt niet beëindigd zelfs als de luidspreker uitgeschakeld is. Wanneer de
luidspreker ingeschakeld wordt, probeert de luidspreker de functie voor het toevoegen van een luidspreker door te voeren met de
andere luidspreker die eerder verbonden was. Als u de functie voor het toevoegen van een luidspreker nogmaals wilt gebruiken,
schakelt u de andere luidspreker binnen 1 minuut in.

Als u de luidspreker die u eerder gebruikt hebt voor de functie voor het toevoegen van een luidspreker autonoom wilt gebruiken,
drukt u op de knop  (voeding)/knop  PAIRING om de luidspreker in te schakelen en drukt u vervolgens op de knop ADD
(luidspreker toevoegen) om de functie voor het toevoegen van een luidspreker te beëindigen.

Om tijdens het gebruik van twee luidsprekers de functie voor het toevoegen van een luidspreker te beëindigen, drukt u op de
knop ADD (luidspreker toevoegen). U hoort een pieptoon, wat betekent dat de functie voor het toevoegen van een luidspreker
uitgeschakeld is.

Verwant onderwerp
Muziek draadloos beluisteren via twee luidsprekers (functie voor het toevoegen van een luidspreker)
Schakelen tussen de dubbele stand en de stereostand (functie voor het toevoegen van een luidspreker)

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Druk op de knop ADD (luidspreker toevoegen) aan de binnenkant van de afdekking aan de achterkant van
de luidspreker.

1
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Genieten van draadloos afspelen met gebruik van meerdere luidsprekers (de functie
draadloze groepskoppeling)

Door meerdere apparaten (tot 100 apparaten) die compatibel zijn met de functie draadloze groepskoppeling te
verbinden, kunt u op een feestje voor een indrukwekkende muziekbeleving zorgen.

Compatibele -apparaten:
SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90
 
Plaats voor u de luidspreker bedient alle te verbinden luidsprekers niet verder dan 1 m van het apparaat.

Configureer de eerste luidspreker.

De volgende handeling is een voorbeeld van het instellen van SRS-XB41 als de eerste luidspreker. Lees de
gebruiksaanwijzing van het apparaat dat u gebruikt voor het instellen van andere compatibele apparaten met de
functie draadloze groepskoppeling.

1

Druk op de knop  (voeding)/knop  PAIRING op de luidspreker.
De indicator  (BLUETOOTH) knippert blauw.

1.

Verbind het BLUETOOTH-apparaat met de luidspreker via BLUETOOTH-verbinding.
Afhankelijk van het type BLUETOOTH-apparaat om te verbinden, zie de volgende onderwerpen.
Koppelen en verbinden met BLUETOOTH ®-apparaten
Via BLUETOOTH verbinding maken met een computer (Windows)
Wanneer de indicator  (BLUETOOTH) van de luidspreker stopt met knipperen en gaat branden, is de
BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.

2.

Druk op de knop WPC (draadloze groepskoppeling) aan de binnenkant van de afdekking aan de achterkant van
de luidspreker.

3.
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De indicatoren  (BLUETOOTH) en WPC (draadloze groepskoppeling) knipperen. Na ongeveer 6 seconden
hoort u een pieptoon en licht de indicator WPC (draadloze groepskoppeling) op. De indicator 
(BLUETOOTH) blijft knipperen.

Verbind een tweede luidspreker (of meer).

De volgende handeling is een voorbeeld van het verbinden van SRS-XB41 als de tweede luidspreker. Lees de
gebruiksaanwijzing van het apparaat dat u gebruikt voor het verbinden met andere compatibele apparaten met de
functie draadloze groepskoppeling.

2

Druk op de knop  (voeding)/knop  PAIRING op de luidspreker waar u verbinding mee wilt maken.
De indicator  (BLUETOOTH) van de luidspreker die u hebt ingeschakeld knippert blauw.

1.

Druk op de knop WPC (draadloze groepskoppeling).
U hoort een pieptoon, de indicator  (BLUETOOTH) knippert, de indicator WPC (draadloze groepskoppeling)
licht op en de indicator  (BLUETOOTH) dooft. De indicator WPC (draadloze groepskoppeling) blijft branden.

Hint
Maak binnen 1 minuut verbinding met de tweede luidspreker. Na 1 of meer minuten wordt de instelling van de
luidspreker geannuleerd.

2.

Om bijkomende luidsprekers te verbinden, herhaalt u stap  - 1 tot 2.

Hint

3.
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Hint
U kunt de functie voor draadloze groepskoppeling ook uitvoeren in "Sony | Music Center".

De functionaliteit van de functie voor draadloze groepskoppeling hangt af van de verbonden luidsprekers.

Wanneer u de functie voor draadloze groepskoppeling gebruikt, wordt de codec automatisch ingesteld op SBC.

Opmerking
Bij het kijken naar films met gebruik van de functie draadloze groepskoppeling kan er een vertraging optreden tussen het beeld
en het geluid.

Wanneer de modus AUDIO IN geactiveerd is op de luidspreker, kunt u de functie voor draadloze groepskoppeling niet gebruiken.

Verwant onderwerp
Functies van "Sony | Music Center"

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Wanneer u een derde of volgende luidsprekers verbindt, moet u dit telkens binnen 30 seconden na de vorige
luidspreker doen. Na 30 seconden of langer kan de luidspreker niet worden verbonden.

Als u nog een luidspreker wilt verbinden na het verbinden (30 seconden of langer), voert u stap  – 3 uit en daarna
de stappen  – 1 tot 2.

Afspelen starten.3

Start het afspelen op het aangesloten BLUETOOTH-apparaat en pas het volume aan.
Dezelfde muziek wordt afgespeeld via alle luidsprekers.
Wanneer u het volume regelt op het BLUETOOTH-apparaat of op de luidspreker die met het apparaat is
verbonden (de als eerste ingestelde luidspreker), wordt het volume van alle luidsprekers automatisch
aangepast. Voor de andere luidsprekers (de als tweede of later ingestelde luidspreker) kunt u het volume ook
op die luidsprekers zelf regelen.

1.

51



Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

De functie draadloze groepskoppeling beëindigen

Alle verbindingen beëindigen en de functie draadloze groepskoppeling verlaten

Schakel de luidspreker uit waarvan de indicator  (BLUETOOTH) oplicht (de als eerste ingestelde luidspreker).

Als er een draagbaar audioapparaat enz. aangesloten wordt op de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker waarvan
de indicator  (BLUETOOTH) oplicht (de als eerste ingestelde luidspreker), schakelt de luidspreker automatisch
over naar de modus AUDIO IN en wordt de functie draadloze groepskoppeling beëindigd.

Eén luidspreker stoppen

Schakel de luidspreker die u wilt loskoppelen uit (de als tweede of later ingestelde luidspreker).

Als er een draagbaar audioapparaat enz. aangesloten is op de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker die u wilt
loskoppelen (de als tweede of later ingestelde luidspreker), schakelt de luidspreker automatisch over naar de modus
AUDIO IN en wordt alleen de functie voor draadloze groepskoppeling van de luidspreker beëindigd.

Verwant onderwerp
Genieten van draadloos afspelen met gebruik van meerdere luidsprekers (de functie draadloze groepskoppeling)

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Muziek beluisteren op een draagbaar audioapparaat, enz.

U kunt de luidspreker gebruiken als een gewone bekabelde luidspreker door een draagbaar audioapparaat enz. aan te
sluiten via een audiokabel (in de handel verkrijgbaar).

Sluit een apparaat aan op de AUDIO IN-aansluiting met behulp van een audiokabel (in de handel
verkrijgbaar).

Gebruik hiervoor een audiokabel met aan beide kanten een stereoministekker (geen weerstand)*1.

1

Als u een audiokabel (met stereoministekkers) met een hoge weerstand gebruikt, is het geluid mogelijk stiller. Zorg er daarom voor dat u
een kabel (met stereoministekkers) zonder weerstand gebruikt.

*1

Schakel de luidspreker in.

De indicator  (voeding) licht wit*2 op.

2

Afhankelijk van de geluidsmodus kan de kleur van de indicator  (voeding) verschillen. Raadpleeg het volgende onderwerp voor meer
informatie.  
Over de indicatoren

*2

Inschakelen en het afspelen op het aangesloten apparaat starten.3
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Hint
Wanneer het geluid niet hoorbaar is, verhoogt u het volume van het aangesloten apparaat.

Als de BLUETOOTH-verbinding via HFP/HSP actief is tussen de luidspreker en een mobiele telefoon (smartphone/iPhone), kunt
u de handenvrije functie gebruiken terwijl u muziek beluistert op een draagbaar audioapparaat enz. dat verbonden is met de
aansluiting AUDIO IN van de luidspreker.

Opmerking
Als u een audiokabel aansluit op de aansluiting AUDIO IN, krijgen de uitgangssignalen van het apparaat dat verbonden is met de
aansluiting AUDIO IN prioriteit, wat betekent dat het geluid van het BLUETOOTH-apparaat niet hoorbaar zal zijn. De indicator 

 (BLUETOOTH) licht op of knippert blauw om de BLUETOOTH-status aan te geven. De afwezigheid van geluid van het
BLUETOOTH-apparaat wijst niet op problemen met de luidspreker.

Zelfs wanneer de audiokabel aangesloten is, kunt u in "Sony | Music Center" overschakelen naar de modus BLUETOOTH en
muziek beluisteren op het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is via BLUETOOTH.

Bij het aansluiten van een draagbaar audio-apparaat op de AUDIO IN-aansluiting en het afspelen van muziek kunt u de knoppen
op de luidspreker niet gebruiken om acties uit te voeren zoals pauzeren, overslaan naar het begin van het volgende nummer en
overslaan naar het begin van het huidige nummer.

Gebruik de AUDIO IN-aansluiting niet op plekken waar contact met waterspetters mogelijk is.

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie (Auto Standby)

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Pas het volume aan naar een gematigd niveau op het aangesloten apparaat.4

Druk op de knoppen –/+ (volume) om het volume aan te passen.

Wanneer u op de knoppen –/+ (volume) drukt, knippert de indicator  (voeding) één keer. Wanneer u het volume
van de luidspreker op het maximum- (50) of minimumniveau zet, knippert de indicator  (voeding) 3 keer.

5
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Het geluidseffect omschakelen

U kunt kiezen tussen drie verschillende geluidsmodi. Bij aankoop van de luidspreker is de modus EXTRA BASS
ingesteld.

Geluidsmodus De kleur van de indicator LIVE De kleur van de indicator  (voeding) Functie

STANDARD Dooft Groen Energiebesparing

EXTRA BASS Dooft Wit Diepe basgeluiden

LIVE SOUND Wit Wit Realistisch geluid

Genieten van LIVE SOUND en EXTRA BASS.

De instelling voor LIVE SOUND wijzigen met behulp van een knop op de luidspreker

 

De instelling voor EXTRA BASS wijzigen met behulp van knoppen op de luidspreker
Volg de onderstaande procedure om te schakelen tussen de modus EXTRA BASS en STANDARD.

1

Druk op de knop LIVE. 
Telkens wanneer u op de knop drukt, schakelt u tussen de modus LIVE SOUND en EXTRA BASS.

1.

Druk gedurende ongeveer 3 seconden op de knop – (volume) en de knop  (afspelen)/knop  (bellen).  
De kleur van de indicator  (voeding) wijzigt van wit naar groen en de geluidsmodus wijzigt naar STANDARD.

Als u nogmaals gedurende ongeveer 3 seconden op de knop – (volume) en de knop  (afspelen)/knop 
(bellen) drukt, wijzigt de kleur van de indicator  (voeding) van groen naar wit en wijzigt de geluidsmodus naar
EXTRA BASS.

1.
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Opmerking
Afhankelijk van de muziek zijn de effecten van LIVE SOUND of EXTRA BASS mogelijk niet goed merkbaar.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek op een apparaat via BLUETOOTH-verbinding
Muziek beluisteren op een draagbaar audioapparaat, enz.
Functies van "Sony | Music Center"

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

 

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

Music Center

1.

Tik op [SRS-XB41].2.
Tik op [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] om de geluidsmodus te selecteren.

STANDARD
EXTRA BASS
LIVE SOUND

3.
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De functie Party Booster gebruiken

Als de functie Party Booster ingeschakeld is, produceert de luidspreker een geluidseffect wanneer u op het ritme van de
muziek op de luidspreker tikt. De verlichting van de luidspreker licht ook op*1, wat zorgt voor een nog sfeervoller feest.
U kunt de verschillende geluidseffecten eenvoudig instellen of wijzigen via de app "Sony | Music Center".

 
U kunt de functie Party Booster op 3 verschillende manieren in- of uitschakelen.

 Met de knoppen op de luidspreker
 Via de app
 Tikken op de luidspreker

Zelfs wanneer de verlichtingsfunctie uitgeschakeld is, licht de luidspreker op wanneer u erop tikt.*1

Schakel de luidspreker in.1

Voer een van de volgende handelingen uit om de functie Party Booster in te schakelen.

 Met de knoppen op de luidspreker
Houd de knop – (volume) en + (volume) op de luidspreker gedurende meer dan 3 seconden tegelijk ingedrukt. 
Wanneer de functie Party Booster ingeschakeld wordt, knippert de indicator  (voeding) 3 keer. 
Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is en de indicator  (voeding) knippert, kan het aantal keer dat de
indicator knippert, verschillen.

 

 Via de app
Activeer de functie Party Booster met "Sony | Music Center".

2

Tik op [Music Center] op uw smartphone, iPhone, enz. om de applicatie te starten.

Music Center

1.

Tik op [SRS-XB41].2.
Tik op [Settings] – [Party Booster] – [Tap Settings] – [OFF] en selecteer vervolgens een stand voor de functie
Party Booster.

Drum Kit
Percussion

3.
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 Tikken op de luidspreker
Tik twee keer snel op de linkeronderkant van de afdekking aan de achterkant van de luidspreker. 
Wanneer de functie Party Booster ingeschakeld wordt, knippert de indicator  (voeding) 3 keer. 
Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is en de indicator  (voeding) knippert, kan het aantal keer dat de
indicator knippert, verschillen.

Opmerking
Tik met uw handpalm twee keer snel na elkaar krachtig op de luidspreker.

Custom

Tik op de bovenkant, voorkant, beide zijkanten of onderkant van de luidspreker.

De luidspreker produceert geluidseffecten en de verlichting ervan wordt ingeschakeld*2.

 
Wanneer u op de luidspreker tikt, worden er geluidseffecten uitgevoerd via de bovenkant, voorkant, beide zijkanten
en onderkant van de luidspreker.

3

Zelfs wanneer de verlichtingsfunctie uitgeschakeld is, licht de luidspreker op wanneer u erop tikt.*2
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De functie Party Booster uitschakelen
Voer stap  nogmaals uit of schakel de luidspreker uit.
Als u de functie Party Booster uitschakelt met de knop - (volume) en + (volume) van de luidspreker of door twee keer
snel op de linkeronderkant van de afdekking te tikken (zie de handelingen in stap ), knippert de indicator 
(voeding) 4 keer.
Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is en de indicator  (voeding) knippert, kan het aantal keer dat de indicator
knippert, verschillen.

Hint
U kunt het soort geluidseffect kiezen met "Sony | Music Center". 
Bij aankoop van de luidspreker is "Drum Kit" ingesteld.

Opmerking
Schakel de luidspreker uit wanneer u deze vervoert. 
Als de luidspreker ingeschakeld is, is het mogelijk dat de functie Party Booster door trillingen enz. per ongeluk ingeschakeld
wordt en dat er geluidseffecten worden uitgevoerd. Wanneer de functie Party Booster ingeschakeld wordt, moet u de luidspreker
uitschakelen.

Als u de luidspreker ergens tegen aanstoot, kan dit een ongeval, letsel of storingen veroorzaken. Houd bij het gebruik van de
functie Party Booster rekening met het volgende.

Koppel de kabels los en sluit de afdekking wanneer u de luidspreker gebruikt.
Gebruik de luidspreker niet wanneer de adapter aangesloten is.
Wanneer u deze functie gebruikt, moet u de luidspreker stevig vasthouden en mag u er niet hevig mee schudden zodat u de
luidspreker niet per ongeluk weggooit of laat vallen.
Zorg voor u deze functie gebruikt altijd voor voldoende ruimte rond de luidspreker.
Sla nooit met een voorwerp op de luidspreker.
Gebruik deze functie niet tijdens het rijden of wandelen.
Houd de luidspreker tijdens het gebruik van deze functie minstens 20 cm van uw gezicht en ogen verwijderd.
Gebruik deze functie niet langdurig. Neem regelmatig een pauze.
Als u tijdens het gebruik van deze functie moe wordt, zich ongemakkelijk voelt of ergens pijn hebt, moet u het gebruik ervan
onmiddellijk staken.

Verwant onderwerp
Functies van "Sony | Music Center"

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Het type en volume van het geluidseffect verschillen afhankelijk van op welk oppervlak en hoe hard u tikt.

Opmerking
Afhankelijk van de manier waarop u tikt, is het mogelijk dat de luidspreker niet reageert en dat er geen geluidseffecten
worden uitgevoerd.
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Een oproep ontvangen

U kunt genieten van de voordelen van handenvrij bellen met een mobiele BLUETOOTH-telefoon die het BLUETOOTH-
profiel HFP (Hands-Free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt, via een BLUETOOTH-verbinding.

Als uw mobiele BLUETOOTH-telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, selecteert u HFP.
De bediening kan variëren afhankelijk van de mobiele BLUETOOTH-telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
bij de mobiele telefoon geleverd is.

Over beltonen
Wanneer een oproep binnenkomt, wordt het afspelen gepauzeerd en is een beltoon te horen uit de luidspreker.
De beltoon varieert als volgt, afhankelijk van uw mobiele BLUETOOTH-telefoon.

Beltoon ingesteld op de luidspreker
Beltoon ingesteld op de mobiele BLUETOOTH-telefoon
Beltoon ingesteld op de mobiele BLUETOOTH-telefoon, alleen voor een BLUETOOTH-verbinding

Verbind de luidspreker met een mobiele BLUETOOTH-telefoon.

De indicator  (BLUETOOTH) licht blauw op wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de functie draadloze
groepskoppeling gebruikt
Maak verbinding met de luidspreker waarvan de indicator  (BLUETOOTH) blauw oplicht. Bij de volgende
stappen en handelingen tijdens handenvrij bellen, bedient u de luidspreker die verbonden is met de mobiele
BLUETOOTH-telefoon.

1

Druk op de knop  (afspelen)/knop  (bellen) wanneer een oproep binnenkomt.

Spreek in de microfoon van de luidspreker.
Wanneer een oproep binnenkomt, wordt het afspelen gepauzeerd en hoort u een beltoon uit de luidspreker.

2
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Hint
Bepaalde mobiele BLUETOOTH-telefoons geven voorrang aan het gebruik van de handset wanneer een oproep binnenkomt. In
het geval van verbinding via HFP of HSP, wisselt u het apparaat om mee te bellen over naar de luidspreker door uw mobiele
BLUETOOTH-telefoon te bedienen.

Als de beller uw stem niet of nauwelijks kan horen, spreekt u meer direct in de microfoon van de luidspreker.

Het volume voor het afspelen van muziek en bellen wordt afzonderlijk ingesteld in de luidspreker.

Opmerking

Als u geen beltoon hoort via de luidspreker
De luidspreker is mogelijk niet verbonden met een mobiele BLUETOOTH-telefoon met HFP of HSP. Controleer
de verbindingsstatus op de mobiele BLUETOOTH-telefoon.
Als er meer dan één BLUETOOTH-apparaat verbonden is met de luidspreker (multi-apparaatverbinding), kunt u
geen oproepen ontvangen. Verbreek de multi-apparaatverbinding. Verbreek de BLUETOOTH-verbinding of
deactiveer de BLUETOOTH-functie van andere BLUETOOTH-apparaten dan de gebruikte mobiele
BLUETOOTH-telefoon.

Regel het volume door op de knoppen –/+ (volume) op de luidspreker te drukken of door de mobiele
BLUETOOTH-telefoon te bedienen.

Wanneer u op de knoppen –/+ (volume) op de luidspreker drukt of het volume aanpast op de mobiele
BLUETOOTH-telefoon, knippert de indicator  (voeding) één keer.
Wanneer u het volume van de luidspreker op het maximum- (50) of minimumniveau zet, knippert de indicator 
(voeding) 3 keer.

3

Om een oproep te beëindigen, drukt u op de knop  (afspelen)/knop  (bellen).

Als u voor de oproep naar muziek aan het luisteren was, wordt het afspelen hervat wanneer de oproep wordt
beëindigd. Als u een oproep beëindigt door de mobiele BLUETOOTH-telefoon te bedienen, wordt het afspelen ook
hervat wanneer de oproep wordt beëindigd als u voor de oproep naar muziek aan het luisteren was.

4

61



Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de functie voor draadloze groepskoppeling gebruikt, wordt het
geluid van een telefoongesprek alleen uitgevoerd via de luidspreker waarvan de indicator  (BLUETOOTH) blauw oplicht.

Tijdens een telefoongesprek wordt het geluid alleen weergegeven via de rechterluidsprekereenheid.

Afhankelijk van de mobiele BLUETOOTH-telefoon is het mogelijk dat het afspelen niet gepauzeerd wordt wanneer een oproep
binnenkomt.

Gebruik een mobiele BLUETOOTH-telefoon op minstens 50 cm van de luidspreker verwijderd. Als de luidspreker en de mobiele
BLUETOOTH-telefoon zich te dicht bij elkaar bevinden, kan er ruis optreden.

Als er een audiokabel aangesloten is op de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker, is het niet mogelijk om muziek op het
BLUETOOTH-apparaat te beluisteren. Wanneer de BLUETOOTH-verbinding actief is, kunt u echter wel de handenvrije functie
gebruiken.

U kunt de handenvrije functie niet gebruiken tijdens het gebruik van de multi-apparaatverbinding.

Het is niet mogelijk om de functie multi-apparaatverbinding uit te schakelen.

Afhankelijk van het model smartphone dat u gebruikt, het besturingssysteem of de geïnstalleerde toepassingen, is het mogelijk
dat bepaalde functies van handenvrij bellen niet juist gebruikt kunnen worden.

Verwant onderwerp

Koppelen en verbinden met BLUETOOTH®-apparaten
Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat via One-touch (NFC)
De BLUETOOTH-verbinding beëindigen (na gebruik)
Bellen
Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn (multi-apparaatverbinding)

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Bellen

U kunt genieten van de voordelen van handenvrij bellen met een mobiele BLUETOOTH-telefoon die het BLUETOOTH-
profiel HFP (Hands-Free Profile) of HSP (Headset Profile) ondersteunt, via een BLUETOOTH-verbinding.

Als uw mobiele BLUETOOTH-telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, selecteert u HFP.
De bediening kan variëren afhankelijk van de mobiele BLUETOOTH-telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die
bij de mobiele telefoon geleverd is.

Verbind de luidspreker met een mobiele BLUETOOTH-telefoon.

De indicator  (BLUETOOTH) licht blauw op wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de functie draadloze
groepskoppeling gebruikt
Maak verbinding met de luidspreker waarvan de indicator  (BLUETOOTH) blauw oplicht. Bij de volgende
stappen en handelingen tijdens handenvrij bellen, bedient u de luidspreker die verbonden is met de mobiele
BLUETOOTH-telefoon.

1

Bedien de mobiele BLUETOOTH-telefoon om te bellen.

Wanneer u belt, wordt het afspelen gepauzeerd en hoort u de kiestoon uit de luidspreker. Wanneer de ontvanger de
oproep aanneemt, spreekt u in de microfoon van de luidspreker.

Als u geen kiestoon hoort via de luidspreker
De luidspreker is mogelijk niet verbonden met een mobiele BLUETOOTH-telefoon met HFP of HSP. Controleer
de verbindingsstatus op de mobiele BLUETOOTH-telefoon.
Schakel het oproepapparaat over naar de luidspreker door ongeveer 2 seconden op de knop 
(afspelen)/knop  (bellen) te drukken.
Als er meer dan één BLUETOOTH-apparaat verbonden is met de luidspreker (multi-apparaatverbinding), kunt u
niet bellen. Verbreek de BLUETOOTH-verbinding of deactiveer de BLUETOOTH-functie van andere
BLUETOOTH-apparaten dan de gebruikte mobiele BLUETOOTH-telefoon.

2
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Hint
Als de beller uw stem niet of nauwelijks kan horen, spreekt u meer direct in de microfoon van de luidspreker.

Het volume voor het afspelen van muziek en bellen wordt afzonderlijk ingesteld in de luidspreker.

Opmerking
Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de functie voor draadloze groepskoppeling gebruikt, wordt het
geluid van een telefoongesprek alleen uitgevoerd via de luidspreker waarvan de indicator  (BLUETOOTH) blauw oplicht.

Tijdens een telefoongesprek wordt het geluid alleen weergegeven via de rechterluidsprekereenheid.

Afhankelijk van de mobiele BLUETOOTH-telefoon is het mogelijk dat het afspelen niet wordt gepauzeerd wanneer u belt.

Gebruik een mobiele BLUETOOTH-telefoon op minstens 50 cm van de luidspreker verwijderd. Als de luidspreker en de mobiele
BLUETOOTH-telefoon zich te dicht bij elkaar bevinden, kan er ruis optreden.

Wanneer er een audiokabel aangesloten is op de aansluiting AUDIO IN van de luidspreker, is het niet mogelijk om muziek op het
BLUETOOTH-apparaat te beluisteren. Wanneer de BLUETOOTH-verbinding actief is, kunt u echter wel de handenvrije functie
gebruiken.

U kunt de handenvrije functie niet gebruiken tijdens het gebruik van de multi-apparaatverbinding. Het is echter niet mogelijk om
de functie multi-apparaatverbinding uit te schakelen.

Verwant onderwerp

Koppelen en verbinden met BLUETOOTH®-apparaten
Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat via One-touch (NFC)
De BLUETOOTH-verbinding beëindigen (na gebruik)
Een oproep ontvangen
Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn (multi-apparaatverbinding)

Regel het volume door op de knoppen –/+ (volume) op de luidspreker te drukken of door de mobiele
BLUETOOTH-telefoon te bedienen.

Wanneer u op de knoppen –/+ (volume) op de luidspreker drukt of het volume aanpast op de mobiele
BLUETOOTH-telefoon, knippert de indicator  (voeding) één keer.
Wanneer u het volume van de luidspreker op het maximum- (50) of minimumniveau zet, knippert de indicator 
(voeding) 3 keer.

3

Om een oproep te beëindigen, drukt u op de knop  (afspelen)/knop  (bellen).

Als u voor de oproep naar muziek aan het luisteren was, wordt het afspelen hervat wanneer de oproep wordt
beëindigd. Als u een oproep beëindigt door de mobiele BLUETOOTH-telefoon te bedienen, wordt het afspelen ook
hervat wanneer de oproep wordt beëindigd als u voor de oproep naar muziek aan het luisteren was.

4
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Functies van "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" is een applicatie waarmee u audioapparaten van Sony kunt bedienen die compatibel zijn met
"Sony | Music Center" met behulp van uw smartphone, iPhone enz.
Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over "Sony | Music Center":
https://www.sony.net/smcqa/

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

Muziekbestanden met Hoge-Resolutie (Hi-Res) Audio-inhoud die opgeslagen zijn op een apparaat zoals een
smartphone of iPhone afspelen
De geluidskwaliteit instellen en de equalizer aanpassen
Weergave van de batterijstatus van de ingebouwde batterij
Voedingsopties zoals de automatische uitschakelfunctie (Auto Standby) en de BLUETOOTH-stand-bystand
Verlichtingsinstelling (de verlichtingsmodus aanpassen)
Schakelen tussen de modus BLUETOOTH en AUDIO IN
De BLUETOOTH-codec omschakelen (de afspeelkwaliteit voor streamen van audio via BLUETOOTH instellen)
Een groep vormen met andere luidsprekers (functie voor het toevoegen van een luidspreker / functie voor draadloze
groepskoppeling)
De functie Party Booster instellen
De software van de luidspreker updaten

Hint
De bedieningsmogelijkheden van "Sony | Music Center" variëren afhankelijk van het verbonden apparaat. De technische
gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Verwant onderwerp
"Sony | Music Center" installeren
De luidspreker opladen
De verlichting van de luidspreker in-/uitschakelen (verlichtingsfunctie)
De afspeelkwaliteit voor BLUETOOTH-audiostreaming selecteren (codec)
Muziek draadloos beluisteren via twee luidsprekers (functie voor het toevoegen van een luidspreker)
Genieten van draadloos afspelen met gebruik van meerdere luidsprekers (de functie draadloze groepskoppeling)
Het geluidseffect omschakelen
De functie Party Booster gebruiken
De vooraf geïnstalleerde software updaten

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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"Sony | Music Center" installeren

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

Opmerking
Gebruik de recentste versie van "Sony | Music Center". Als het niet lukt om de luidspreker via BLUETOOTH met een
BLUETOOTH-apparaat te verbinden of als er zich een probleem voordoet (er is bijvoorbeeld geen geluid hoorbaar), verwijder
dan "Sony | Music Center" en probeer nogmaals verbinding te maken via BLUETOOTH.Ga naar Google Play of de App Store
voor meer informatie over "Sony | Music Center".

Verwant onderwerp
Functies van "Sony | Music Center"

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

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

Start "Sony | Music Center" wanneer de installatie voltooid is.2
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Functies van "Fiestable"

"Fiestable" is een app waarmee u audioapparaten van Sony kunt bedienen die compatibel zijn met "Fiestable" vanaf
smartphones, iPhones enz.

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een luidspreker met "Fiestable"

DJ-beheer 
U kunt DJ-geluidseffecten toevoegen.

Verlichting 
U kunt de verlichtingsfunctie instellen.

Bewegingsbeheer 
U kunt de luidspreker bedienen door de smartphone, iPhone, enz. te schudden.
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Hint
De bedieningsmogelijkheden van "Fiestable" variëren afhankelijk van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het
ontwerp van de app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
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"Fiestable" installeren

Installeer "Fiestable" op uw smartphone, iPhone enz. via Google Play of de App Store.

Opmerking
Wanneer u een Android-smartphone gebruikt, kunt u "Fiestable" alleen activeren via "Sony | Music Center".

Verwant onderwerp
Functies van "Fiestable"
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Download "Fiestable" van Google Play of de App Store en installeer de app.1

Wanneer de installatie voltooid is, start u "Fiestable" vanaf het scherm van "Sony | Music Center".2
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De functie stemassistent (Google-app) gebruiken

Door de functie van de Google-app te gebruiken die bij de Android-smartphone hoort, kunt u in de microfoon van de
luidspreker praten om de Android-smartphone te bedienen.
Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van de Google-app.

Opmerking
Het is niet mogelijk om de Google-app te activeren door "OK Google" te zeggen door de microfoon van de luidspreker zelfs als
de instelling [OK Google] op de Android-smartphone is ingeschakeld.

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Selecteer Google-app voor [Assist App] in [Assist & Voice input].

Selecteer [Settings] – [Apps] op de Android-smartphone. Er verschijnt een tandwiel-pictogram rechtsboven in
beeld. 
Selecteer het tandwiel-pictogram, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App], en stel vervolgens [Assist
App] in op de app Google.
De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de
Android-smartphone.
Bekijk de gebruiksaanwijzing of ondersteuningswebsite van de Android-smartphone of de Google Play-website
voor meer informatie over de Google-app.

Opmerking
De nieuwste versie van de app is mogelijk vereist.

De Google-app wordt mogelijk niet geactiveerd vanaf de luidspreker afhankelijk van de specificaties van de Android -
smartphone.

1

Verbind de luidspreker met Android smartphone via BLUETOOTH verbinding.2

Houd de knop  (afspelen)/knop  (bellen) gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt terwijl de
luidspreker via BLUETOOTH verbonden is met de Android-smartphone en de stand-bystand geactiveerd is
of er muziek wordt afgespeeld op de Android-smartphone.

De Google-app is geactiveerd en u hoort het opstartgeluid.

3

Maak een verzoek voor de Google-app via de microfoon van de luidspreker.

Voor meer informatie over de Google-app, zoals welke apps samenwerken met de Google-app, kunt u kijken in de
gebruiksaanwijzing die is geleverd bij de Android-smartphone.
Na het activeren van de app Google en nadat een bepaalde tijd is verstreken zonder verzoeken, hoort u een
pieptoon en de app Google wordt gedeactiveerd.

4
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De functie stemassistent (Siri) gebruiken

Door de functie Siri te gebruiken van een iPhone/iPod touch, kunt u in de microfoon van de luidspreker praten om de
iPhone/iPod touch te bedienen.
Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van Siri.

Opmerking
Het is niet mogelijk om Siri te activeren door "Hey Siri" te zeggen door de microfoon van de luidspreker zelfs als de instelling
[Allow “Hey Siri”] op de iPhone/iPod touch is ingeschakeld.
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Schakel Siri in.

Selecteer [Settings] – [Siri] op een iPhone/iPod touch om Siri in te schakelen.
De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone/iPod touch voor
meer informatie.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de iPhone/iPod touch voor meer informatie
over Siri.

1

Sluit de luidspreker aan op een iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-verbinding.2

Houd de knop  (afspelen)/knop  (bellen) gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt terwijl de
luidspreker via BLUETOOTH verbonden is met de iPhone/iPod touch en de stand-bystand geactiveerd is of
er muziek wordt afgespeeld op de iPhone/iPod touch.

Siri wordt geactiveerd en u hoort het opstartgeluid.

3

Maak een verzoek voor Siri via de microfoon van de luidspreker.

Voor meer informatie over Siri, zoals welke apps samenwerken met Siri, kunt u kijken in de gebruiksaanwijzing die
is geleverd bij de iPhone/iPod touch.

4
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Over de indicatoren

Indicator CHARGE (oranje)

Opmerking
Een luidspreker die in gebruik is, kan opgeladen worden wanneer deze met behulp van de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of
een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar) op een stopcontact aangesloten is, of wanneer deze op een opgestarte
computer aangesloten is. In dat geval duurt het afhankelijk van de gebruiksomstandigheden mogelijk langer om de ingebouwde
batterij op te laden. Wij raden u dus aan de luidspreker uit te schakelen tijdens het opladen.

Wanneer u de luidspreker langdurig bij een hoog volume gebruikt, kan de ingebouwde batterij leeg raken, zelfs als de luidspreker
via de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar) aangesloten is op een
stopcontact, of aangesloten is op een opgestarte computer. Als gevolg hiervan kan het volumeniveau laag liggen. Dit is geen
storing. Schakel de luidspreker uit en laad de ingebouwde batterij voldoende op.

In een zeer koude of warme omgeving wordt het opladen wegens veiligheidsredenen onderbroken. Als het opladen lang duurt,
wordt het opladen van de luidspreker eveneens onderbroken. Om deze problemen op te lossen, verbreekt u de verbinding van
de netvoedingsadapter of micro-USB-kabel met de luidspreker en verbindt u deze vervolgens opnieuw wanneer de
bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C ligt.

Indicator  (voeding)

Dooft De luidspreker is opgeladen.

Licht op De luidspreker wordt opgeladen.

Knippert
langzaam

De capaciteit van de ingebouwde batterij is minder dan 10% en de ingebouwde batterij moet worden
opgeladen. In dit geval kan de luidspreker geen stroom leveren aan andere apparaten.

Knippert 3
keer en
dooft

Als de indicator CHARGE 3 keer knippert en dooft wanneer u de luidspreker inschakelt, is de
ingebouwde batterij leeg en moet deze worden opgeladen.

Dooft De luidspreker is uitgeschakeld.

Licht op
(groen)

De luidspreker is ingeschakeld. De modus STANDARD is ingesteld. (De modus EXTRA BASS en
LIVE SOUND zijn niet ingesteld.)

Licht op (wit) De luidspreker is ingeschakeld. De modus EXTRA BASS of LIVE SOUND is ingesteld. Bij aankoop
is de modus EXTRA BASS ingesteld.

Licht op
(oranje)

De luidspreker schakelt uit. De BLUETOOTH-stand-bystand is geactiveerd op de luidspreker.

Knippert
(groen, wit,
rood of oranje)

Telkens wanneer u op de knoppen –/+ (volume) drukt, knippert de indicator één keer.

Als u de knoppen –/+ (volume) bedient terwijl het volume op het laagste (0) of hoogste (50) niveau
is ingesteld, knippert de indicator 3 keer.

Afhankelijk van de voortgang van de software-update wijzigt de manier waarop de indicator groen
knippert. Tijdens elke update knippert de indicator 5 keer, dan 4 keer, 3 keer, 2 keer en 1 keer, om
dan te doven*.

Wanneer de luidspreker na de software-update voor het eerst ingeschakeld wordt, knippert de
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Indicator  (BLUETOOTH)

Indicator LIVE

Indicatoren ADD

Indicator WPC (draadloze groepskoppeling)

Verwant onderwerp
Onderdelen en bedieningselementen
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indicator 3 keer groen of wit om u te laten weten dat de update voltooid is.

Wanneer de software-update mislukt, knippert de indicator rood of oranje.

Wanneer de capaciteit van de ingebouwde batterij minder dan 10% is, knippert de indicator traag
groen of wit. In dit geval kan de luidspreker geen stroom leveren aan andere apparaten.

Als de indicator 3 keer groen of wit knippert en dooft wanneer u de luidspreker inschakelt, is de
ingebouwde batterij leeg. Laad de luidspreker op.

Afhankelijk van de omstandigheden krijgt u mogelijk niet alle knipperpatronen te zien.*

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

Knippert snel (3 keer per
seconde)

De luidspreker schakelt over naar de koppelingsmodus.

Knippert langzaam De luidspreker wacht op een BLUETOOTH-apparaat waarmee verbinding kan
worden gemaakt.

Knippert 3 keer De software-update is voltooid.

Licht op De modus LIVE SOUND is ingesteld.

Dooft De modus STANDARD of EXTRA BASS is ingesteld.

Knippert
De luidspreker schakelt over naar de functie voor het toevoegen van een luidspreker. 
De indicator ADD (luidspreker toevoegen) knippert wanneer de verbinding met de functie voor het
toevoegen van een luidspreker mislukt is.

Licht op De functie voor het toevoegen van een luidspreker is in gebruik op de luidspreker.

Knippert De luidspreker schakelt over naar de functie voor draadloze groepskoppeling.

Licht op De functie voor draadloze groepskoppeling is in gebruik op de luidspreker. De indicatoren van alle
luidsprekers die verbonden zijn met de functie voor draadloze groepskoppeling lichten op.
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De vooraf geïnstalleerde software updaten

Wanneer er een nieuwe versie van de software uitgebracht wordt, kunt u de vooraf geïnstalleerde software van de
luidspreker via een van de volgende methodes updaten.
Door de software te updaten, worden er nieuwe functies toegevoegd die het gebruik ervan handiger en stabieler maken.

Sluit de luidspreker met behulp van de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of een USB-netvoedingsadapter
(in de handel verkrijgbaar) aan op een stopcontact, of sluit de luidspreker aan op een opgestarte computer.

Wanneer de ingebouwde batterij wordt gebruikt, kunnen er geen software-updates uitgevoerd worden. Update de
software wanneer het opladen voltooid is.

1

Schakel de luidspreker in.

De indicator  (voeding) licht wit* op.

2

Afhankelijk van de geluidsmodus kan de kleur van de indicator  (voeding) verschillen. Raadpleeg het volgende onderwerp voor meer
informatie.  
Over de indicatoren

*

Tik op [Music Center] op uw smartphone, iPhone, enz. om de applicatie te starten.

Music Center

3

Tik op [SRS-XB41].

Wanneer er een nieuwe versie van de software beschikbaar is, wordt er een updatemelding weergegeven op het
scherm van "Sony | Music Center".

4

Volg voor de update de instructies op het scherm.

Tijdens elke update knippert de indicator  (voeding) 5 keer, dan 4 keer, 3 keer, 2 keer en 1 keer, om dan te
doven. Afhankelijk van de omstandigheden krijgt u mogelijk niet alle knipperpatronen te zien.
Wanneer de luidspreker na de software-update voor het eerst ingeschakeld wordt, knipperen de knop  (voeding)
en  3 keer om u te laten weten dat de update voltooid is.

5
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Voorzorgsmaatregelen

Opmerking bij gebruik met een mobiele telefoon

Voor meer informatie over het gebruik van uw mobiele telefoon wanneer u een oproep ontvangt terwijl het geluid
wordt doorgestuurd via de BLUETOOTH-verbinding, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de mobiele telefoon
geleverd is.

Over veiligheid

Raadpleeg de Naslaggids die bij de luidspreker geleverd is.

Opmerkingen over de netvoedingsadapter

Schakel vóór het aansluiten of loskoppelen van de netvoedingsadapter eerst de luidspreker uit. Doet u dit niet, dan
kan er zich een storing voordoen.
Gebruik alleen de bijgeleverde netvoedingsadapter. Gebruik geen andere netvoedingsadapters om schade aan de
luidspreker te voorkomen.
Steek de netvoedingsadapter in een stopcontact. Als er problemen zijn, haalt u de stekker onmiddellijk uit het
stopcontact.
Installeer de netvoedingsadapter niet in een beperkte ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Om het risico op brand of elektrische schok te beperken, mag u de netvoedingsadapter niet blootstellen aan
druipend of spattend vocht en mag u geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op de
netvoedingsadapter plaatsen.

Over micro-USB-kabels

Wanneer u een in de handel verkrijgbare micro-USB-kabel gebruikt, dient u een kabel te kiezen die beantwoordt aan
de USB-standaard.

 USB-stekker type A: verbinden met een computer of USB-netvoedingsadapter
 USB Micro-B-stekker: verbinden met de luidspreker

Over de opstelling

Zet de luidspreker niet op een hellend vlak.
Plaats de luidspreker niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats die is blootgesteld aan direct zonlicht,
overmatig stof of mechanische schokken.
Gebruik de luidspreker niet in een auto en laat deze ook nooit achter in een auto.
Gebruik de luidspreker niet in een sauna.

Over het gebruik

Steek geen kleine voorwerpen enz. in de aansluitingen of ventilatieopeningen aan de achterkant van de luidspreker.
Dit kan kortsluiting of storingen in de luidspreker veroorzaken.
Als het licht sterk is, maak dan de ruimte helderder of schakel de verlichting uit.

Over de functie Party Booster
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Als u de luidspreker ergens tegen aanstoot, kan dit een ongeval, letsel of storingen veroorzaken. Houd bij het gebruik
van de functie Party Booster rekening met het volgende.

Koppel de kabels los en sluit de afdekking wanneer u de luidspreker gebruikt.
Gebruik de luidspreker niet wanneer de adapter aangesloten is.
Wanneer u deze functie gebruikt, moet u de luidspreker stevig vasthouden en mag u er niet hevig mee schudden
zodat u de luidspreker niet per ongeluk weggooit of laat vallen.

Zorg voor u deze functie gebruikt altijd voor voldoende ruimte rond de luidspreker.
Sla nooit met een voorwerp op de luidspreker.
Gebruik deze functie niet tijdens het rijden of wandelen.
Houd de luidspreker tijdens het gebruik van deze functie minstens 20 cm van uw gezicht en ogen verwijderd.
Gebruik deze functie niet langdurig. Neem regelmatig een pauze.
Als u tijdens het gebruik van deze functie moe wordt, zich ongemakkelijk voelt of ergens pijn hebt, moet u het gebruik
ervan onmiddellijk staken.

Varia

Als u vragen of problemen hebt in verband met de luidspreker die niet in deze Helpgids worden behandeld, kunt u
contact opnemen met uw Sony-verkoper.

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Opmerkingen over opladen

Levensduur van de ingebouwde lithium-ionbatterij

Zelfs als u de luidspreker gedurende een lange tijd niet zult gebruiken, dient u de ingebouwde batterij toch elke 6
maanden voldoende op te laden om optimale prestaties te verzekeren.
Als de luidspreker gedurende lange tijd niet werd gebruikt, kan het langer duren om de ingebouwde batterij op te
laden.
De ingebouwde oplaadbare batterij heeft een bepaalde levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde
batterij meer is gebruikt, neemt de capaciteit van de ingebouwde oplaadbare batterij langzaam af. Wanneer de
gebruiksduur van de ingebouwde batterij beduidend korter lijkt, ook na deze volledig te hebben opgeladen, neemt u
contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
De levensduur van de ingebouwde oplaadbare batterij is afhankelijk van het gebruik, de omgeving en de
bewaarmethode.

Opgelet

Wanneer de luidspreker om de volgende redenen een probleem vaststelt terwijl de ingebouwde batterij wordt opgeladen,
is het mogelijk dat de indicator CHARGE (oranje) dooft, zelfs al is het opladen niet voltooid.

De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik 5 °C - 35 °C.
Er is een probleem met de ingebouwde batterij.
Wanneer het opladen van de ingebouwde batterij erg lang blijft duren.

Opmerking
De oplaadtijd varieert afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde batterij.

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

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

Vermijd blootstelling aan plotse temperatuurwisselingen, direct zonlicht, mist, zand, stof of mechanische schokken. Laat de
luidspreker ook nooit achter in een wagen die in de zon is geparkeerd.

Een luidspreker die in gebruik is, kan opgeladen worden wanneer deze met behulp van de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of
een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar) op een stopcontact aangesloten is, of wanneer deze op een opgestarte
computer aangesloten is. In dat geval duurt het afhankelijk van de gebruiksomstandigheden mogelijk langer om de ingebouwde
batterij op te laden. Wij raden u dus aan de luidspreker uit te schakelen tijdens het opladen.

In een zeer koude of warme omgeving wordt het opladen wegens veiligheidsredenen onderbroken. Als het opladen lang duurt,
wordt het opladen van de luidspreker eveneens onderbroken. Om deze problemen op te lossen, verbreekt u de verbinding van
de netvoedingsadapter of micro-USB-kabel met de luidspreker en verbindt u deze vervolgens opnieuw wanneer de
bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C ligt.

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Opmerkingen bij de water- en stofbestendigheid

Water- en stofbestendigheid van de luidspreker

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

Vloeistoffen waarvoor de specificaties betreffende waterbestendigheid van toepassing zijn
Van toepassing: zoet water, leidingwater, zwembadwater, zeewater
Niet van toepassing: andere vloeistoffen dan de bovenstaande (zeepwater, water met detergent of badproducten,
shampoo, water van een warmwaterbron enz.)

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

Achteruitgang van de water- en stofbestendigheid voorkomen

Controleer de volgende punten en gebruik de luidspreker correct.

De luidspreker blijft werken na deze te laten vallen vanaf een hoogte van 1,22 m op een multiplexplaat van 5 cm dik,
conform met de Amerikaanse MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. Dit betekent echter niet dat er nooit schade of
storingen kunnen optreden of dat de luidspreker in alle omstandigheden water- en stofbestendig blijft. Vervorming of
schade door het laten vallen van de luidspreker of door deze bloot te stellen aan mechanische schokken kan de
water- en stofbestendigheid ervan beïnvloeden.
Gebruik de luidspreker niet op een plaats waar er grote hoeveelheden koud of heet water op kunnen spatten. De
luidspreker is niet bestand tegen waterdruk. Als u de luidspreker blootstelt aan een krachtige waterstraal (bv. door
deze onder lopend water of in de douche te gebruiken), kan dit storingen veroorzaken.
Giet nooit warm water op de luidspreker en blaas geen warme lucht van een haardroger of een ander apparaat
rechtstreeks naar de luidspreker. Gebruik de luidspreker evenmin in ruimtes waar de temperatuur erg kan oplopen,
zoals in een sauna of in de buurt van een kachel.
Spring voorzichtig om met de afdekking . De afdekking is erg belangrijk voor de water- en stofbestendigheid van
het systeem. Zorg ervoor dat de afdekking altijd volledig gesloten is als u de luidspreker gebruikt. Let er op dat er
geen vreemde voorwerpen in zitten als u de afdekking sluit. Als de afdekking niet volledig gesloten is, kunnen de
water- en stofbestendigheid achteruitgaan en kan de luidspreker defect raken doordat er water binnendringt.

Equivalent met IPX7: de luidspreker werd getest en blijft werken wanneer deze gedurende 30 minuten voorzichtig tot op een diepte van 1 m
ondergedompeld wordt in water.

*1

Equivalent met IP6X: de luidspreker werd getest en blijft stof weren wanneer deze gedurende 8 uur heen en weer wordt geschud in een
testapparaat waarin stofdeeltjes met een maximale diameter van 75 μm aanwezig zijn.

*2

De bijgeleverde accessoires zijn niet water- of stofbestendig.*3
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De luidspreker onderhouden

Het stoffen deel van de luidspreker is waterbestendig. Houd er echter rekening mee dat u de luidspreker comfortabeler
en langer kunt gebruiken als u de onderstaande onderhoudsmaatregelen volgt.

Als het oppervlak van de luidspreker vuil is, moet u de luidspreker onmiddellijk schoonmaken met zoet water
(leidingwater enz.) om het vuil te verwijderen. Als u vuil aan het oppervlak laat kleven, kan het stoffen gedeelte
verkleuren of verslijten, of kan de luidspreker storingen vertonen.  
Voorbeelden:

Wanneer er zout, zand enz. aan de luidspreker kleeft nadat u deze gebruikt hebt aan het strand, een zwembad
enz.
Wanneer er vreemde stoffen aan de luidspreker kleven (zonnecrème, zonnebrandolie enz.)

Als de luidspreker nat wordt, veegt u onmiddellijk het vocht af met behulp van een droge, zachte doek. Droog de
luidspreker altijd op een voldoende verluchte plek tot er geen vocht meer overblijft.
De geluidskwaliteit kan wijzigen wanneer er water in het luidsprekergedeelte van het systeem binnendringt. Dit is
geen storing. Veeg het vocht weg en plaats de luidspreker op een droge, zachte doek met het SONY-logo omlaag
om het water uit de luidspreker te laten weglopen. Droog de luidspreker vervolgens op een voldoende verluchte plek
tot er geen vocht meer overblijft.

Opmerking
Gebruik geen detergent, verfverdunner, wasbenzine, alcohol enz. om het oppervlak van de luidspreker schoon te maken. Dit kan
namelijk de waterbestendigheid van het stoffen gedeelte van de luidspreker beïnvloeden.

In koude regio's enz. kan achterblijvend vocht op de luidspreker bevriezen, met storingen tot gevolg. Als er waterdruppels op de
luidspreker zichtbaar zijn, dient u deze weg te vegen met een droge, zachte doek enz.

Leg de luidspreker nooit rechtstreeks op zand (bv. in een zandbak of op een zandstrand). Als er zandkorrels enz. in het stoffen
gedeelte van de luidspreker binnendringen, moet u deze voorzichtig verwijderen. Maak de luidspreker nooit schoon met een
stofzuiger. Op die manier kunt u namelijk de luidsprekereenheid beschadigen.
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Over de draadloze BLUETOOTH-technologie

De draadloze BLUETOOTH-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 30 m.

Maximaal communicatiebereik

Het maximale communicatiebereik kan in de volgende omstandigheden kleiner zijn.

Er bevindt zich een hindernis, zoals een persoon, metaal of wand, tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-
apparaat.
Er wordt een apparaat voor draadloos LAN gebruikt in de buurt van de luidspreker.
Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert, gebruikt in de buurt van de luidspreker.

Interferentie van andere apparaten

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11b/g) gebruikmaken van dezelfde frequentie, kan er
zich microgolfinterferentie voordoen, wat leidt tot een afname van de communicatiesnelheid, ruis of een ongeldige
verbinding als de luidspreker wordt gebruikt nabij een apparaat voor draadloos LAN. Ga in dergelijke gevallen als volgt
te werk.

Gebruik de luidspreker op minstens 10 m afstand van het apparaat voor draadloos LAN.
Als de luidspreker binnen een straal van 10 m van een apparaat voor draadloos LAN wordt gebruikt, schakelt u het
apparaat voor draadloos LAN uit.

Interferentie met andere apparaten

Microgolven afkomstig van een BLUETOOTH-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparaten
beïnvloeden. Schakel de luidspreker en andere BLUETOOTH-apparaten op de volgende locaties uit, want ze kunnen
ongevallen veroorzaken.

Waar ontvlambare gassen aanwezig zijn, in een ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation
Nabij automatische deuren of een brandalarm

Opmerking
Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat dat wordt gekoppeld hetzelfde profiel
hebben als de luidspreker. Let op dat zelfs als hetzelfde profiel bestaat, apparaten verschillende functies kunnen hebben
afhankelijk van de technische gegevens.

Wegens de karakteristiek van de draadloze BLUETOOTH-technologie is het geluid dat door de luidspreker wordt afgespeeld
lichtjes vertraagd ten opzichte van het geluid dat op het BLUETOOTH-apparaat wordt afgespeeld terwijl u aan de telefoon
spreekt of naar muziek luistert.

De luidspreker ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-standaard voor een veilige verbinding wanneer
de draadloze BLUETOOTH-technologie wordt gebruikt, maar de beveiliging kan, afhankelijk van de instelling, onvoldoende zijn.
Wees voorzichtig wanneer u communiceert met behulp van de draadloze BLUETOOTH-technologie.

We zijn niet verantwoordelijk voor informatielekken tijdens BLUETOOTH-communicatie.

Een apparaat met BLUETOOTH-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH-standaard die gespecificeerd is door Bluetooth SIG,
Inc. en moet geauthenticeerd zijn. Zelfs als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde BLUETOOTH-standaard,
kunnen sommige apparaten niet goed worden verbonden of niet goed werken, afhankelijk van de kenmerken of specificaties van
het apparaat.

Ruis of geluidshaperingen kunnen optreden afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de
communicatieomgeving of de gebruiksomgeving.
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Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet via BLUETOOTH verbonden worden met de luidspreker aangezien de
uitzendingen hierdoor ruis kunnen bevatten.

Plaats de luidspreker verder van een tv, radio, tuner enz. aangezien deze ruis kan veroorzaken in de uitzendingen.
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Handelsmerken

Android, Google Play en andere verwante merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
LDAC™ en het LDAC-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
Het BLUETOOTH® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik
van zulke merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaren.
De N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de VS en andere landen.
Apple, het Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.  
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te
worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de
ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden. 
Het gebruik van dit accessoire met een Apple-product kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
WALKMAN en het WALKMAN-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
™ en ® zijn in de documenten weggelaten.
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Hoe kan ik een probleem oplossen?

Als de luidspreker niet correct werkt, voert u de volgende stappen uit om te proberen het probleem op te lossen.

Zoek de symptomen van het probleem in deze Helpgids en probeer de vermelde oplossingen.
Laad de luidspreker op. 
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door de ingebouwde batterij op te laden.
Druk op de knop RESET op de luidspreker.
Initialiseer de luidspreker. 
Als u deze handeling uitvoert, worden de fabrieksinstellingen voor het volume enz. hersteld en wordt de
koppelingsinformatie gewist.
Informatie hieromtrent vindt u op de ondersteuningswebsite van de klant.
Ga naar de volgende ondersteuningspagina's voor ondersteunende informatie over uw luidspreker:

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

Als de hierboven vermelde handelingen geen oplossing bieden, neemt u contact op met uw Sony-verkoper.

Verwant onderwerp
Met de knop RESET
De luidspreker initialiseren
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Het lukt niet om de luidspreker op te laden

Wanneer u de bijgeleverde netvoedingsadapter gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze stevig op de luidspreker en
het stopcontact aangesloten is.
Bij gebruik van een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar) moet u ervoor zorgen dat de micro-USB-
kabel stevig is aangesloten op de luidspreker en de USB-netvoedingsadapter. Zorg er bovendien voor dat de USB-
netvoedingsadapter goed aangesloten is op een stopcontact.
Wanneer een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar) wordt gebruikt, moet de USB-netvoedingsadapter
een uitgangsvermogen van 1,5 A of meer hebben. Opladen via een USB-netvoedingsadapter die bij minder dan 500
mA uitvoert, is niet gewaarborgd.
De geschatte oplaadtijd verschilt afhankelijk van het uitgangsvermogen van de aangesloten USB-
netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar). De luidspreker ondersteunt een USB-netvoedingsadapter met een
uitgangstroom van 500 mA of meer. Afhankelijk van het type en de specificaties van de USB-netvoedingsadapter en
micro-USB-kabel kan het opladen echter lang duren. Wij raden u aan een USB-netvoedingsadapter met een
uitgangsstroom van 1,5 A of meer en een micro-USB-kabel die beantwoordt aan de USB-standaard te gebruiken.
Opladen via een ander apparaat lukt mogelijk niet. De oplaadtijden die worden vermeld, kunnen verschillen
afhankelijk van de omgevingstemperatuur of gebruiksomstandigheden.
U kunt de ingebouwde batterij ook opladen door het apparaat met behulp van de micro-USB-kabel aan te sluiten op
een opgestarte computer. Een correcte werking met alle computers wordt echter niet gegarandeerd. Gebruik in
combinatie met een zelf samengestelde computer valt niet onder de garantie.

Verwant onderwerp
De luidspreker opladen
Over de indicatoren
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De luidspreker kan niet worden ingeschakeld of de luidspreker wordt plots
uitgeschakeld

De ingebouwde batterij is mogelijk leeg of bijna leeg. Laad de luidspreker op door deze met behulp van de
netvoedingsadapter (bijgeleverd) of een USB-netvoedingsadapter (in de handel verkrijgbaar) aan te sluiten op een
stopcontact, of door de luidspreker aan te sluiten op een opgestarte computer.
De automatische uitschakelfunctie (Auto Standby) is mogelijk geactiveerd. In bepaalde omstandigheden (bv.
wanneer het volume van de ingevoerde audio te laag is) wordt de luidspreker na ongeveer 15 minuten automatisch
uitgeschakeld. Verhoog het volume van het aangesloten apparaat of schakel de automatische uitschakelfunctie uit.

Verwant onderwerp
De luidspreker opladen
Automatische uitschakelfunctie (Auto Standby)
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Geen geluid/Geluid uit slechts één luidspreker/Laag geluidsniveau/Vervormd
geluid/Zoemen of er is geruis in het geluid uit de luidspreker/Geen stem of zachte
stem van bellers

Controleer of de luidspreker en het aangesloten apparaat ingeschakeld zijn.
Zet het volume van de luidspreker en het aangesloten apparaat harder.
Controleer of het verbonden apparaat bezig is met afspelen.
Zorg ervoor dat er geen audiokabel aangesloten is op de aansluiting AUDIO IN tijdens het afspelen in de
BLUETOOTH-modus.
Zorg ervoor dat de audiokabel goed aangesloten is op de aansluiting AUDIO IN tijdens het afspelen in de AUDIO IN-
modus.
Als u een computer verbindt met de luidspreker, dient u na te gaan of de audio-uitgang van de computer is ingesteld
voor een BLUETOOTH-apparaat.
Controleer of de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand heeft gebracht met het BLUETOOTH-apparaat.
Koppel de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat opnieuw.
Als het apparaat dat verbonden is met de aansluiting AUDIO IN een monoapparaat is, is het geluid alleen hoorbaar
via de linkerluidspreker (L-kanaal).
Als het aangesloten apparaat uitgerust is met een equalizerfunctie, schakelt u deze uit.
Houd de luidspreker op een veilige afstand van een magnetronoven, Wi-Fi enz.
Breng de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat dichter bij elkaar. Verwijder obstakels tussen de luidspreker en
het BLUETOOTH-apparaat.
Als de indicator CHARGE en de indicator  (voeding) traag knipperen, schakelt u de luidspreker uit en laadt u de
ingebouwde batterij voldoende op.
Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet via BLUETOOTH verbonden worden met de luidspreker
aangezien de uitzendingen hierdoor ruis kunnen bevatten.
Plaats de luidspreker verder van een tv, radio, tuner enz. aangezien deze ruis kan veroorzaken in de uitzendingen.
Als u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de functie draadloze groepskoppeling gebruikt en er een
ander BLUETOOTH-apparaat zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord verbonden is met het
BLUETOOTH-apparaat, dient u eerst deze verbinding(en) te verbreken.
Bij sommige BLUETOOTH-apparaten is het mogelijk om de kwaliteit van het draadloos afspelen te wijzigen. Als uw
apparaat compatibel is met deze functie, selecteert u "Prioriteit voor stabiele verbinding (SBC)" in plaats van prioriteit
te geven aan de geluidskwaliteit. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat
geleverd zijn.
Selecteer "Prioriteit voor stabiele verbinding (SBC)" voor de kwaliteit van het draadloos afspelen van de luidspreker.
Installeer de nieuwste versie van "Sony | Music Center" op het apparaat. Als u de nieuwste versie van "Sony | Music
Center" niet kunt gebruiken of als u de luidspreker niet via BLUETOOTH kunt verbinden met een BLUETOOTH-
apparaat, verwijder dan "Sony | Music Center".
Bij het luisteren naar muziek, kiest u een A2DP BLUETOOTH-verbinding door het BLUETOOTH-apparaat te
bedienen.
Bij het ontvangen van een gesprek of opbellen, selecteert u een HFP- of HSP- BLUETOOTH-verbinding door het
BLUETOOTH-apparaat te bedienen.
Bij het ontvangen van een gesprek of opbellen, controleert u of de uitvoer van het BLUETOOTH-apparaat is
ingesteld op de luidspreker.

Verwant onderwerp

Koppelen en verbinden met BLUETOOTH®-apparaten
Luisteren naar muziek op een apparaat via BLUETOOTH-verbinding
De afspeelkwaliteit voor BLUETOOTH-audiostreaming selecteren (codec)
Over de indicatoren
Een oproep ontvangen
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Het geluidsniveau wordt laag tijdens het gebruik

Het geluid kan in de volgende gevallen stiller worden. Dit is geen storing.

Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is en de indicator CHARGE en  (voeding) traag knipperen terwijl
de luidspreker alleen door de ingebouwde batterij wordt gevoed.
Wanneer de batterij bijna leeg is doordat de luidspreker gedurende lange tijd bij een hoog volume werd gebruikt,
zelfs als de luidspreker via de netvoedingsadapter (bijgeleverd) of een USB-netvoedingsadapter (in de handel
verkrijgbaar) aangesloten is op een stopcontact, of aangesloten is op een opgestarte computer.

Als het geluid stiller wordt tijdens het gebruik, gaat u als volgt te werk.

Hint
Wanneer de resterende lading van de ingebouwde batterij minder dan 10% is, wordt het maximale volume van de luidspreker
automatisch gehalveerd (24) om het circuit te beschermen tegen extreme voltageschommelingen bij een hoog volume. In dat
geval kunt u de ingebouwde batterij nog steeds opladen, maar wordt het volumeniveau niet hersteld. Om het volume weer
normaal te maken, moet u de ingebouwde batterij opladen tot de resterende batterijlading 20% of meer bedraagt. Schakel
vervolgens de luidspreker uit en weer in en regel daarna het volume.

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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De luidspreker kan niet met een BLUETOOTH-apparaat worden gekoppeld

Plaats de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat op minder dan 1 m van elkaar.
Om de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de functie voor draadloze groepskoppeling te gebruiken,
koppelt u het apparaat met de luidspreker waarvan de indicator  (BLUETOOTH) blauw knippert.
Als de indicator  (BLUETOOTH) niet snel blauw knippert, blijft u de knop  (voeding)/knop  PAIRING
indrukken tot u een gesproken bericht hoort en de indicator  (BLUETOOTH) snel blauw begint te knipperen.
Wanneer de luidspreker geïnitialiseerd is, is het mogelijk dat een iPhone/iPod touch er geen verbinding mee kan
maken. Verwijder in dat geval de koppelingsinformatie van de iPhone/iPod touch en voer de koppeling opnieuw uit.
Controleer of het BLUETOOTH-apparaat ingeschakeld is en de BLUETOOTH-functie van het apparaat geactiveerd
is.
Als de luidspreker niet weergegeven wordt op het BLUETOOTH-apparaat, schakelt u het apparaat uit en daarna
weer in. Mogelijk verhelpt dit het probleem.

Verwant onderwerp

Koppelen en verbinden met BLUETOOTH®-apparaten
Over de indicatoren
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Kan de luidspreker niet verbinden met een BLUETOOTH-apparaat via One-touch
connection (NFC)

Als de schermvergrendeling geactiveerd is op de smartphone, kan er geen verbinding worden gemaakt. Schakel de
schermvergrendeling van de smartphone uit en raak het scherm opnieuw aan.
Houd het NFC-compatibele apparaat dicht bij de luidspreker tot het apparaat reageert. Als u geen verbinding kunt
maken, beweegt u het apparaat langzaam over de N-markering op de luidspreker.
Ga na of de BLUETOOTH-functie van het NFC-compatibele apparaat ingeschakeld is.
Controleer of de NFC-functie van het apparaat ingeschakeld is.
Als het apparaat is vastgemaakt aan een hoes, verwijdert u deze.
De gevoeligheid van de NFC-ontvangst varieert van apparaat tot apparaat. Als u de luidspreker herhaaldelijk niet
met het apparaat kunt verbinden via one-touch, dient u de verbinding met de luidspreker te maken / te verbreken
door bediening op het scherm.
Controleer of het apparaat compatibel is met NFC. Informatie hieromtrent vindt u op de ondersteuningswebsite van
de klant.
Om de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de functie voor draadloze groepskoppeling te gebruiken,
koppelt u het apparaat met de luidspreker waarvan de indicator  (BLUETOOTH) blauw knippert.

Verwant onderwerp
Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat via One-touch (NFC)

4-735-507-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

93



Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

Het lukt niet om een BLUETOOTH-apparaat te verbinden als de functie voor het
toevoegen van een luidspreker geactiveerd is op de luidspreker

Na het verbinden van twee SRS-XB41-luidsprekers, voert u de koppelingsprocedure uit tussen een BLUETOOTH-
apparaat en de luidspreker waarvan de indicator  (BLUETOOTH) blauw knippert.

Verwant onderwerp
Muziek draadloos beluisteren via twee luidsprekers (functie voor het toevoegen van een luidspreker)
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Kan niet verbinden met een luidspreker met de functie draadloze groepskoppeling

Na het verbinden van meerdere luidsprekers, voert u de koppelingsprocedure uit tussen een BLUETOOTH-apparaat
en de luidspreker waarvan de indicator  (BLUETOOTH) blauw knippert.

Verwant onderwerp
Genieten van draadloos afspelen met gebruik van meerdere luidsprekers (de functie draadloze groepskoppeling)
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Met de knop RESET

Als de luidspreker niet kan worden ingeschakeld of worden bediend ondanks dat deze is ingeschakeld, open dan de
afdekking aan de achterzijde en druk op de knop RESET met een speld of ander puntig voorwerp. De luidspreker wordt
gereset en uitgeschakeld.

Nadat u op de knop RESET hebt gedrukt, schakelt u de luidspreker in. Als de luidspreker niet ingeschakeld wordt, neemt
u contact op met uw Sony-verkoper.

Opmerking
De luidspreker kan niet gereset worden wanneer deze uitgeschakeld is.

De koppelingsinformatie wordt niet gewist als u op de knop RESET drukt. Dit is anders dan bij het initialiseren van de luidspreker.

Na het resetten van de luidspreker is het mogelijk dat de instellingen voor het volume, de functies en/of het geluid gewijzigd zijn.
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Help-gids

Draadloze luidspreker
SRS-XB41

De luidspreker initialiseren

Houd terwijl de luidspreker ingeschakeld is tegelijk de knop – (volume) en de knop  (voeding)/knop  PAIRING
langer dan 5 seconden ingedrukt tot de luidspreker uitgeschakeld wordt.

De luidspreker is geïnitialiseerd. Voor instellingen zoals volume enz. worden de fabrieksinstellingen hersteld en wordt
alle koppelingsinformatie verwijderd.
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