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Wireless Speaker

Alkuun pääseminen / Komme i gang

Älä lataa paikoissa, joissa laitteeseen saattaa roiskua vettä. Toimitettu verkkovirtalaite ja tämän laitteen liitännät (USB/DC IN) eivät ole veden- tai pölynkestäviä.
Ikke lad på et sted hvor det kan sprute vann på enheten. Den medfølgende vekselstrømadapteren og kontaktene til denne enheten (USB / DC IN) er verken vanntette eller støvsikre.

1

Käyttöohjeet
Bruksanvisning

2 Lataa sisäinen akku ensimmäisen kerran.

Asenna ”Sony | Music Center”.
Installer "Sony | Music Center".

3 Sulje suojus tiukasti.

Lad opp det innebygde batteriet for første gang.

Lukk hetten skikkelig.

Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ylläpitämiseksi.
Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde vanntettheten.
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Sony Music Center

SRS-XB402M

”Sony | Music Center” mahdollistaa seuraavat:
• Amazon Alexan asettaminen
• Äänenlaadun asettaminen ja taajuuskorjaimen säätäminen
• Valojen asettaminen (valotilan vaihtaminen)
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"Sony | Music Center" muliggjør det følgende:
• Innstilling av Amazon Alexa
• Lydkvalitetsinnstilling og equalizerjustering
• Lysinnstilling (endre enhetens lysmodus)

Suojus /
Hette

Huomautus / Merknad
”Sony | Music Center” on käytettävissä
tällä laitteella vain Wi-Fi-yhteyden
kautta.

*1 Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun laite sammuu.
Tiden som kreves for å lade opp det tomme innebygde batteriet til full kapasitet når enheten er slått av.

På denne enheten er
"Sony | Music Center" bare tilgjengelig
gjennom Wi-Fi-tilkobling.

*2 Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität laitteen seinäpistorasiaan, CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin
kuluttua.
Dersom det innebygde batteriet er fulladet når du kobler enheten til et strømuttak, vil CHARGE-indikatoren lyse oransje og deretter slå seg av
etter ca. 1 minutt.

Asennus / Oppsett

1

Varmista, että sinulla on Amazon-tili, jotta voit käyttää
Amazon Alexaa.
Påse at du har en Amazon-konto slik at du kan bruke
Amazon Alexa.

2 Aseta laite mahdollisimman lähelle langatonta LAN-

Voit luoda Amazon-tilin Amazon-verkkosivustolla.
Gå til Amazons nettside for å opprette en Amazon-konto.

reititintä.
Plasser enheten så nær en trådløs LAN-ruter som
mulig.

 Muodosta langaton älypuhelin-/iPhone-yhteys langattomaan LAN-reitittimeen.
Opprett en trådløs tilkobling fra smarttelefonen/iPhone til den trådløse LAN-ruteren.
 Kirjoita muistiin yhdistetyn langattoman LAN-reitittimen SSID-tunnus ja salasana
(salausavain).
Joillakin langattomilla LAN-reitittimillä on useita SSID-tunnuksia.
Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla langattoman LAN-reitittimen mukana toimitetut
käyttöohjeet.
Skriv ned SSID-en og passordet (krypteringsnøkkelen) til den tilkoblede trådløse
LAN-ruteren.
Noen trådløse LAN-rutere har flere SSID-er.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med den trådløse
LAN-ruteren.

3 Ota Wi-Fi® käyttöön sovelluksessa.

4 Ota Amazon Alexa käyttöön sovelluksessa.

Sett opp Wi-Fi® med appen.

Sett opp Amazon Alexa med appen.

 Kytke laite päälle.

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

Slå på enheten.

Velg [

 Avaa ”Sony | Music Center” napauttamalla ja valitse ”SRS-XB402M”.

Settings] – [Amazon Alexa] fra [SRS-XB402M]-menyen i "Sony | Music Center".

 Noudata sovelluksen ohjeita ottaaksesi Amazon Alexan käyttöön laitteellasi.

Trykk for å starte "Sony | Music Center", og velg "SRS-XB402M".
N
 oudata sovelluksen ohjeita ottaaksesi Wi-Fin käyttöön laitteellasi. Käytä laitteella
samaa Wi-Fi-yhteyttä, jota käytät älypuhelimella/iPhonella.
Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, LINK-merkkivaloon syttyy vihreä valo.

Følg anvisningene i appen for å koble enheten til Amazon Alexa.

Følg anvisningene i appen for å koble enheten til Wi-Fi. Enheten må kobles til den
samme Wi-Fi-tilkoblingen som smarttelefonen/iPhone.
Når en Wi-Fi-tilkobling er etablert, vil LINK-indikatoren lyse grønt.

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

 Älypuhelimen/iPhonen BLUETOOTH®-toiminto on kytkettävä päälle etukäteen.
Du må slå på BLUETOOTH®-funksjonen på smarttelefonen/iPhone.

Det kan være at denne enheten automatisk oppdaterer den innebygde programvaren når Wi-Fi er satt
opp.
Vent til oppdateringen er fullført og enheten har startet på nytt før du setter opp Amazon Alexa.
Statusindikatorene blinker eller lyser i blått i henhold til oppdateringens fremdrift.
Når oppdateringen er fullført (alle de fire indikatorene lyser), starter enheten på nytt. Mens
oppdateringen pågår, må du ikke slå av enheten, uansett grunn.

Käyttö / Slik gjør du det

Alexa on Amazonin pilvipohjainen äänipalvelu, jonka ansiosta SRS-XB402M voi hyödyntää älykästä ääniohjausta. / Alexa er Amazons nettskybaserte taletjeneste som gir deg intelligent talekontroll over SRS-XB402M.

Spotify Connect / Spotify Connect

Valot / Lys
Valotilan vaihtaminen / Endre lysmodus

Puhu Amazon Alexalle. / Snakk til Amazon Alexa.
Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia tuetuista suoratoistopalveluista tai säätää laitteen äänenvoimakkuutta puhumalla.
Saat lisätietoja käytettävästä sisällöstä ja puhumistavoista ”Sony | Music Center” ‑palvelusta.
Du kan be Alexa om å spille musikk fra støttede strømmetjenester, og du kan justere lydnivået med stemmen. Se i
"Sony | Music Center" hvis du ønsker mer informasjon om hva som kan kontrolleres med stemmen, og hvordan du bør
snakke.
Jotta voit käyttää tätä toimintoa, Amazon-tili on yhdistettävä laitteeseen.
Voit aloittaa keskustelun yksinkertaisesti sanomalla ”Alexa” tai pitämällä  (toisto) ‑painikkeen
painettuna noin 3 sekunnin ajan.
For å bruke denne funksjonen må du koble Amazon-kontoen din til enheten.
Du kan starte en samtale ved å si "Alexa" eller ved å trykke og holde nede  (spill av)-knappen i
ca. 3 sekunder.
Huomautus / Merknad
• Amazon Alexa ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
Amazon Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land/regioner.
• Varmista, että Wi-Fi-yhteys on muodostettu, ennen kuin käytät ”Sony | Music Center” ‑palvelua.
Før du bruker "Sony | Music Center", må du forsikre deg om at det er opprettet en Wi-Fi-tilkobling.

Säädä äänenvoimakkuutta. / Justere volumet.

Käytä puhelinta, tablettia tai tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä.
Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som en fjernkontroll for
Spotify.
Katso tarkemmat tiedot osoitteesta spotify.com/connect.
Gå til spotify.com/connect for å lære hvordan.

Aina, kun painat LIGHT-painiketta / BATTERY-painiketta, valo vaihtuu 9 tilan välillä:
RAVE, CHILL, RANDOM FLASH OFF, HOT, COOL, STROBE, CALM CYAN, CALM DAYLIGHT ja OFF (pois).
Hver gang du trykker på LIGHT-knappen / BATTERY-knappen, endres lyset i 9 moduser:
RAVE, CHILL, RANDOM FLASH OFF, HOT, COOL, STROBE, CALM CYAN, CALM DAYLIGHT og OFF (av).
Huomautus / Merknad
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden
kautta.
Denne funksjon er bare tilgjengelig mens enheten er koblet til gjennom en BLUETOOTH-tilkobling eller
en Wi-Fi-tilkobling.

Käyttö BLUETOOTH-kaiuttimena / Enheten kan også brukes som BLUETOOTH-høyttaler

1

Paina ja pidä alhaalla  (virta)/
noin 3 sekunnin ajan.
Trykk og hold nede  (strøm) /
ca. 3 sekunder.

PAIRING ‑painiketta
PAIRING-knappen i

Kun laite siirtyy parinmuodostustilaan, kuulet äänimerkin.
välkkyy hitaasti sinisenä.
Når enheten er satt i paremodus, begynner den å pipe.
blinker raskt i blått.

2 Muodosta BLUETOOTH-pari.

3 Kun yhteys on muodostettu, laitteesta kuuluu

Etabler en BLUETOOTH-paring.

merkkiääni ja (BLUETOOTH)-merkkivalo lakkaa
välkkymästä ja pysyy valaistuna.
Når det er opprettet en forbindelse, vil enheten pipe, og
(BLUETOOTH)-indikatoren slutter å blinke og forblir
tent.

Jos mallin nimeä ei löydy, valitse sen laitteen nimi, jolle asetit Wi-Fi-yhteyden.
Hvis modellnavnet ikke blir funnet, velger du navnet til enheten du satte opp for Wi-Fi.

(BLUETOOTH)-merkkivalo
(BLUETOOTH)-indikatoren

4 Aloita toisto.

Start avspillingen.

Tee haluamasi toiminto.
Utfør ønsket betjening.

x1
x2
x3

3

Usein kysyttyä / Vanlige spørsmål

Osat ja ohjaimet / Deler og kontroller

Käyttöopas / Hjelpeveiledning
Verkkoasiakirja pöytätietokoneelle/älypuhelimelle
Et nettdokument for pc/smarttelefon







 









Haluatko nollata* laitteen asetukset? / Ønsker du å tilbakestille*
enheten?
Paina ja pidä alhaalla
Trykk og hold nede

(mikrofonin mykistys) ‑painiketta noin 8 sekunnin ajan.
(demping av mikrofon)-knappen i ca. 8 sekunder.

* Tiedot, mukaan lukien Amazon Alexa ‑asetukset, säilytetään.




Informasjonen i Amazon Alexa-innstillingene bevares.
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  (virta) ‑painike, jossa on
merkkivalo / PAIRING ‑painike
 (strøm)-knapp med indikator /
PAIRING-knapp


(mikrofonin mykistys) ‑painike,
jossa on merkkivalo
(demping av mikrofon)-knapp
med indikator

  (toisto) ‑painike
 (spill av)-knapp


(BLUETOOTH) ‑merkkivalo
(BLUETOOTH)-indikator

 LINK-merkkivalo
LINK-indikator



− (äänenvoimakkuus) ‑painike
− (volum)-knapp

 LIGHT-painike*2 /
LIGHT-knapp*2 /



+ (äänenvoimakkuus) ‑painike
+ (volum)-knapp

 Suojus
Hette

 LIVE-painike, jossa on merkkivalo /
STANDARD ‑painike
LIVE-knapp med indikator /
STANDARD-knapp
 Tilojen merkkivalot*1
Statusindikatorer*1
 Sisäänrakennetut mikrofonit
Innebygde mikrofoner
 Valot
Lys

BATTERY‑painike
BATTERY-knapp

 DC IN 5V ‑liitin
DC IN 5V-kontakt
 CHARGE-merkkivalo
CHARGE-indikator
*1 Kertoo äänenvoimakkuuden tason, akun jäljellä olevan
lataustason ja muita tietoja.
Viser volumnivået, gjenværende batteri og annet.
*2 Tämä painike on käytössä vain, kun laite on yhdistetty
BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.
Denne knappen er bare aktivert mens enheten er
koblet til gjennom en BLUETOOTH-tilkobling eller en
Wi-Fi-tilkobling.

Säädä äänenvoimakkuutta.
Justere volumet.

