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Kenmerken
Spotify & Internetradio 
voorinstellingen
Je speaker laat je je favoriete muziek opslaan van 
Spotify1 en internetradio als zeven verschillende 
voorinstellingen. Houd een selectie van 
stemmingen paraat, klaar om direct te gaan spelen 
na een druk op de knop.

Spotify Connect, Chromecast built-in, 
AirPlay & Internetradio ondersteuning
Je speaker ondersteunt toegang tot Spotify 
Connect2, Chromecast built-in, AirPlay en 
duizenden internetradiostations.

Afspelen in meerdere kamers
Twee of meer Urbanears Connected Speakers 
kunnen samengevoegd worden tot een multi-room 
systeem. Speel iets anders af in elke ruimte, of 
synchroniseer je speakers om dezelfde muziek in 
elke kamer van je huis Multi Mode af te spelen.

1 Om Spotify-voorinstellingen op te slaan heb je een Spotify 
Premium-account nodig.
2 Spotify Connect vraagt om een Spotify Premium-account. 

Technische 
specificatie
Frequentiebereik:
35 Hz–19 kHz (±3 dB)

Versterkers:
3 Class-D

Drivers:
Twee 2.5˝ full-range, één 5.25˝ 
woofer

Geluidsvermogen:
60 W

Inputvoltage:
100–240 V, 50–60 Hz

Max. piek 
stroomconsumptie:
100 W

Stroomconsumptie in 
standby:
1,6 W

Gewicht:
6,6 kg

Formaat:

Breedte:  301 mm
Hoogte:  301 mm
Lengte:  213 mm

USB-output om op te 
laden:
5 VDC, 1 A

Audio interfaces:

Wi-Fi®:
WPA2, 802.11b/g/n/ac 2.4 
GHz/5 GHz met diversity

Bluetooth®:
Classic + Low Energy 4.2 
AVRCP + A2DP

AUX:
3,5 mm stereo jack

De doos bestaat 
uit
• 1x Baggen, Urbanears Connected Speaker
• 1x stroomkabel
• 1 x snelstartgids, wettelijke 

veiligheidsvoorschriften, Spotify leaflet



JE SPEAKER GEBRUIKEN 

> Interfaces

> Eerste keer instellen

> De Urbanears Connected app

> De knoppen bedienen

> Aanpassen equalizer-instellingen

Interfaces
Knoppen:

01. VOLUME-knop
02. SOURCE-knop

Groepsindicatoren:

03. SOLO
04. MULTI

Indicatorlampjes voor bronnen:

05.  - Wi-Fi® streaming
06. Voorinstellingen 1-7 - Wi-Fi® streaming
07.  - Bluetooth® draadloze verbinding
08. AUX - fysieke input

Inputs en output:

09. AC input
10. AUX 3,5 mm audio input
11. USB 1 A, 5 VDC stroom output

Eerste keer 
instellen
Om het meeste uit je speaker te halen en cloud 
streaming in te schakelen, moet de speaker eerst 
geconfigureerd worden. Dat zorgt er ook voor dat hij 
altijd bijgewerkt is met de laatste software updates.

Wat je nodig hebt om te beginnen:

• Baggen, Urbanears Connected Speaker
• Stopcontact
• Werkende Wi-Fi®-verbinding met toegang tot 

snel internet voor streamingdiensten
• Smartphone met tenminste Android 4.03 of 

iOS 9.0
• De Urbanears Connected app (beschikbaar in 

de App Store en Google Play)

Stappen voor de allereerste setup:

01. Steek één uiteinde van de stroomkabel in de 
stroomaansluiting onderaan je speaker en 
steek het andere uiteinde in een stopcontact. 

 
Let op: In sommige regio’s kunnen meerdere stroomkabels 
meegeleverd zijn. Gebruik de stroomkabel en stekker die in 
jouw regio van toepassing zijn. Verbind alleen met de juiste 
netspanning, zoals weergegeven aan de onderkant van je 
speaker.

02. Als je speaker aan het opstarten is, lichten de 
SOLO- en MULTI-indicatorlampjes continu op. 
Als hij klaar is om in te stellen knippert de ring 
van licht rondom de SOURCE-knop continu.

03. Gebruik je smartphone om naar de Urbanears 
Connected app te zoeken in Google Play of de 
App Store en download hem. Start de app op 
en volg de instructies om het instellen van de 
speaker af te ronden.

 
Let op: Om extra speakers voor hetzelfde Wi-Fi®-netwerk in 
te stellen, herhaal dan de bovenstaande stappen voor elke 
speaker die je wil toevoegen. In de Urbanears Connected app, 
tik op de menuknop en vervolgens op “Settings” en volg de 
instructies.

Als je speaker niet nieuw uit de doos komt, volg 

dan de instructies die je kunt vinden in  Schakel 

handmatig de setup modus in.

De Urbanears 
Connected app
De Urbanears Connected app helpt je om de 
speaker voor de eerste keer in te stellen en geeft 
je toegang tot alle mogelijkheden van je speaker. 
De app is compatibel met iOS- en Android-
smartphones en is gratis te downloaden bij Google 
Play of in de App Store.

Met de Urbanears Connected app kan je:

• je voorinstellingen maken, aanpassen en afspelen;
• een geluidsbron selecteren;
• Multi Mode groepen beheren;
• door duizenden internetradiostations bladeren en 

je ermee verbinden;
• kijken welk nummer of welke mediabron aan het 

spelen is;
• equalizer-instellingen aanpassen;
• individuele en multi-room volume-instellingen 

aanpassen;
• je speaker een andere naam geven;
• de streamingkwaliteit aanpassen.

De knoppen 
bedienen
Na de eerste setup kan je je speaker gebruiken door 
eenvoudigweg de twee knoppen aan het bovenpaneel 
in te drukken en eraan te draaien. Je kan hem ook 
bedienen door de Urbanears Connected app, Spotify 
en andere muziekapps te gebruiken.

Selecteer een geluidsbron 

  
Zet de SOURCE-knop op je gewenste selectie 
en druk die eenmaal in om te activeren. Het 
indicatorlampje naast je gekozen selectie zal 
volledig branden. 

Afspelen/pauzeren  

Druk eenmaal op de SOURCE-knop om de muziek 
af te spelen of te pauzeren.1

Volgende nummer  

Dubbelklik op de SOURCE-knop om naar het 
volgende nummer te gaan.2

Vorige nummer 

Klik drie keer op de SOURCE-knop om naar het 
vorige nummer te gaan.3

Sla een voorinstelling op 

  
Als je muziek afspeelt via Spotify Connect of 
internetradio, zet de SOURCE-knop dan op een 
nummerselectie. Druk in en houd 3 seconden vast. 

Bekijk Het beheren van je voorinstellingen. 

Volume verhogen  

Draai de VOLUME-knop met de klok mee (+) om 
het volume te verhogen. 

Volume verlagen  

Draai de VOLUME-knop tegen de klok in (-) om het 
volume te verlagen.

Wissel tussen Solo-modus en Multi-modus 

Druk de VOLUME-knop eenmaal in om te 
wisselen tussen Solo Mode en Multi Mode. Het 
indicatorlampje geeft aan in welke modus je 

speaker staat. Zie Solo Mode en Multi Mode. 

1 Niet ondersteund voor AUX-bronnen.
2 Niet ondersteund voor AUX-bronnen.
3 Niet ondersteund voor AUX-bronnen.

Aanpassen 
equalizer-
instellingen

01
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06

07
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De equalizer kan binnen in de Urbanears 
Connected app aangepast worden. Finetune de 
balans van de treble/bass van je speaker voor 
verschillende soorten muziek en ontdek je ideale 
luisterervaring.



AFSPELEN VIA WI-FI®
 

> Afspelen via Spotify Connect

> Afspelen via Chromecast built-in

> Afspelen via AirPlay

> Internetradio afspelen

Er zijn meerdere manieren om via Wi-Fi® af te 
spelen. Als één of meer van de volgende Wi-Fi®-
bronnen actief zijn, licht de bronindicator naast  
op, behalve als een voorinstelling aan het afspelen 
is.

Afspelen via 
Spotify Connect
Spotify Connect laat je je speaker vanuit de Spotify 
app bedienen.

01. Start met muziek afspelen.
02. Selecteer je speaker uit het “Beschikbare 

apparaten”-menu.

Let op: voor Spotify Connect heb je een Spotify Premium-
account nodig.

Afspelen via 
Chromecast 
built-in
De Urbanears Connected app is voorzien van 
Chromecast built-in, zodat je muziek/geluiden/
podcasts/afspeellijsten naar je speaker kan 
streamen vanaf je favoriete apps.

01. Tik op de Cast-knop in de muziekapp en 
selecteer je speaker in het menu.

Let op: De Google gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid 
moeten in de Urbanears Connected app geaccepteerd 
worden voor het eerste gebruik.

Afspelen via 
AirPlay
AirPlay laat je elke geluidsbron naar je speaker 
streamen via je iOS-apparaat of Apple computer.

02. Als de AirPlay-button in de app is 
geïntegreerd, tik dan op de button en 
selecteer de speaker uit het menu.

03. Om welk geluid dan ook vanaf een 
iOS-apparaat naar je speaker te 
streamen, selecteer je je speaker in de 
“Controlecentrum” van je device.

Internetradio 
afspelen
Je speaker beschikt over een embedded 
internetradioservice waarmee je toegang krijgt tot 
duizenden radiostations ter wereld.

01. Open de Urbanears Connected app en tik op 
de speaker waarnaar je wilt streamen.

02. Swipe naar “Cloud” in het bronmenu.
03. Tik op “Internet Radio” en selecteer een 

station om af te spelen.



AFSPELEN VIA BLUETOOTH®

> Bluetooth® koppelen

> Afspelen via Bluetooth®

Om muziek af te spelen vanaf een Bluetooth®-
compatibel apparaat, begin dan door het apparaat 
te koppelen aan je speaker.

Bluetooth® 
koppelen
01. Zet de SOURCE-knop naar ,  druk in en houd 

gedurende 3 seconden vast. 
De indicator naast  knippert langzaam als je 
speaker traceerbaar wordt.

02. Schakel Bluetooth® in op je device 
(smartphone, tablet of computer).

03. Selecteer je speaker uit de lijst met 
beschikbare Bluetooth®-apparaten en 
accepteer de koppeling. 
Je apparaten zijn succesvol gekoppeld en 
verbonden als de   indicator op je speaker 
voortdurend oplicht en je een bevestigend 
geluid hoort.

Let op: Bluetooth® koppelen kan ook via de Urbanears 
Connected app geregeld worden.

Afspelen via 
Bluetooth®

Als je speaker gekoppeld is aan een Bluetooth®-
apparaat, wordt de koppeling opgeslagen en kan 
je altijd opnieuw verbinden. Je speaker kan tot 8 
apparaatkoppelingen opslaan.

01. Zet de SOURCE-knop op    en druk één keer.
01. Je speaker verbindt met het laatst gekoppelde 

Bluetooth®-apparaat. Als het niet beschikbaar 
is, probeert hij verbinding te maken met het 
een-na-laatste apparaat.



AFSPELEN VIA AUX-INPUT

Gebruik de AUX-input om audio-apparaten direct 
met je speaker te verbinden. Audio-apparaten 
met een compatibele 3,5 mm AUX-outputplug 
kunnen verbonden worden zoals mp3-spelers, 
smartphones en tablets.

01. Steek een uiteinde van de AUX-kabel in de 
AUX-input aan de onderkant van je speaker.

02. Steek het andere uiteinde van de AUX-kabel 
in de AUX-outputpoort van je audio-apparaat.

03. Zet de SOURCE-knop in AUX, druk die 
daarna in om te activeren.

Let op: Als je muziek afspeelt via AUX kan je alleen 
naar het volgende of vorige nummer springen als je de 
bedieningsknoppen van je verbonden apparaat gebruikt.



HET BEHEREN VAN JE 
VOORINSTELLINGEN

> Toevoegen Spotify-instellingen

> Voorkeursinstellingen internetradio toevoegen

Je speaker kan tot zeven van je favoriete 
Spotify-afspeellijsten en internetradiostations 
als voorinstelling opslaan om direct te kunnen 
streamen. Selecteer individuele voorinstellingen 
door de SOURCE-knop naar een nummer te 
draaien en de knop in te drukken om af te spelen. 

Voorinstellingen kunnen worden toegevoegd en 
beheerd door de SOURCE-knop op je speaker te 
gebruiken, of vanuit de Urbanears Connected app.
Om individuele voorinstellingen aan te passen, 
sla dan eenvoudig een nieuwe instelling over een 
bestaande instelling op.

Toevoegen 
Spotify-
instellingen
Voor het opslaan van een Spotify-instelling is een 
Spotify Premium-account benodigd.

01. Open de Spotify app.
02. Selecteer je speaker uit het “Beschikbare 

apparaten”-menu in de Spotify-speler.
03. Selecteer en speel je gekozen afspeellijst af.
04. Als je muziek aan het spelen is, zet de 

SOURCE-knop dan in een vooringestelde 
positie (1-7).

05. Druk en houd de SOURCE-knop gedurende 
3 seconden vast totdat de ingestelde positie-
indicator knippert en je een bevestigend 
geluid hoort.

Voorkeursinstel-
lingen internetra-
dio toevoegen
01. Open de Urbanears Connected app.
02. Selecteer je speaker op het home-scherm.
03. Swipe naar “Cloud” in het bronmenu en tik op 

“Internet Radio”.
04. Kies een station en tik erop om te beginnen 

met afspelen.
05. Als het radiostation aan het spelen is, zet de 

SOURCE-knop in een vooringestelde positie 
(1-7).

06. Druk en houd de SOURCE-knop gedurende 
3 seconden vast totdat de ingestelde positie-
indicator knippert en je een bevestigend 
geluid hoort.



SOLO MODE EN MULTI MODE

> Je speaker instellen op Multi Mode of Solo Mode

> Afspelen in Multi Mode via Spotify Connect

> Afspelen in Multi Mode via Chromecast built-in

> Afspelen in Multi Mode via AirPlay

> Afspelen in Multi Mode via Bluetooth®

> Afspelen in Multi Mode via AUX

Meerdere Urbanears Connected Speakers kunnen 
aan hetzelfde Wi-Fi® netwerk worden toegevoegd 
om een multi-room systeem te creëren. Speel elke 
speaker individueel af in Solo Mode of groepeer 
tot maximaal vijf speakers samen in Multi Mode 
voor gesynchroniseerd afspelen. Multi Mode kun je 
beheren op het bovenste gedeelte van je speaker of 
vanuit de Urbanears Connected-app.

Je speaker 
instellen op Multi 
Mode of Solo 
Mode
01. Om te switchen van Solo Mode naar 

Multi Mode op je speaker, druk dan op de 
VOLUME-knop. 
De indicator onder MULTI licht op indien 
geselecteerd.

02. Herhaal voor elke extra speaker die je aan de 
Multi Mode-groep wil toevoegen.

03. Om een speaker uit de groep te verwijderen, 
druk dan nogmaals op de VOLUME-knop. 
Je speaker switcht dan naar Solo Mode en zal 
de Multi Mode-groep verlaten.

Let op: In Solo Mode wordt je speaker weergegeven als een 
enkele speaker met de gegeven naam in het “Beschikbare 
apparaten”-menu op AirPlay en Spotify. In Multi Mode worden 
je speakers als “Multi” weergegeven in het “Beschikbare 
apparaten”-menu. Zelfs als maar één speaker is ingesteld op 
Multi Mode, zal hij nog steeds weergegeven worden met de 
naam “Multi” op AirPlay en Spotify.

Afspelen in Multi 
Mode via Spotify 
Connect
Spotify Connect laat je muziek afspelen in Multi 
Mode vanuit de Spotify app.

01. Zet alle speakers die je als groep wilt laten 
afspelen op Multi Mode.

02. Speel muziek af en selecteer de groep met de 
naam “Multi” uit het “Beschikbare apparaten” 
menu.

Let op: voor Spotify Connect heb je een Spotify Premium-
account nodig.

Afspelen in 
Multi Mode via 
Chromecast 
built-in
Je speaker instellen voor afspelen in meerdere 
ruimtes door Chromecast built-in te gebruiken, doe 
je via de Google Home app. 

Met deze app kan je je Urbanears Connected 
Speakers groeperen en combineren met andere 
Chromecast built-in-apparaten.

Let op: Als je speaker speelt via Chromecast built-in dan is de 

SOLO-indicator verlicht.

Afspelen in Multi 
Mode via AirPlay
AirPlay kan gebruikt worden als je afspeelt van een 
iOS-apparaat via Wi-Fi®.

01. Zet alle speakers die je als groep wilt laten 
afspelen op Multi Mode.

02. Tik op het AirPlay-symbool in het 
“Controlecentrum” menu en selecteer daarna 
de groep genaamd “Multi”.

Internetradio 
afspelen in Multi 
Mode
Kies een internetradiostation om op alle speakers in 
je Multi Mode-groep af te spelen.

01. Zet alle speakers die je als groep wilt laten 
afspelen op Multi Mode.

02. Binnen in de Urbanears Connected 
app selecteer je een van de speakers in 
je Multi Mode-groep en selecteer een 
internetradiostation om af te spelen.

Afspelen in 
Multi Mode via 
Bluetooth®

Verbind een Bluetooth®-bron met een speaker en 
speel af op alle speakers in je Multi Mode-groep.

01. Zet alle speakers die je als groep wilt laten 
afspelen op Multi Mode.

02. Zet de SOURCE-knop op een van de 
speakers in je Multi Mode-groep op  en druk 
die daarna in om te activeren.

03. Verbind je telefoon of een ander compatibel 
apparaat met deze speaker via Bluetooth® en 

speel af. Bekijk Afspelen via Bluetooth®.

Afspelen in Multi 
Mode via AUX
Verbind met een AUX-bron zoals een cd-speler, 
telefoon of vinylspeler met één speaker om af te 
spelen op alle speakers in je Multi Mode-groep.

01. Zet alle speakers die je als groep wilt laten 
afspelen op Multi Mode.

02. Verbind een AUX-bron met één van de 
speakers in je Multi Mode-groep.

03. Zet de SOURCE-knop in AUX, druk die 

daarna in om te activeren. Bekijk Afspelen via 

AUX-input.



ONDERHOUD & ONDERSTEUNING

> Onderhoud

> Je speaker schoonmaken

> Over je Wi-Fi® verbinding

> Een USB-device opladen of van stroom voorzien

> Schakel handmatig de setup modus in

> Zet de fabrieksinstellingen van je speaker terug

Onderhoud
Laat het onderhoud aan je speaker uitvoeren 
door gekwalificeerd personeel. Onderhoud is 
benodigd als je speaker op wat voor manier dan 
ook beschadigd is of het niet meer doet. Ga op 
zoek naar gekwalificeerd onderhoud in het geval 
van schade aan de stroomkabel of stekker van je 
speaker, schade veroorzaakt door vloeistoffen of 
de blootstelling aan regen of vocht, schade door 
andere objecten of als je speaker is gevallen.

Je speaker 
schoonmaken
Voordat je je speaker gaat schoonmaken, haal de 
stekker dan eerst uit het stopcontact. Gebruik een 
droge en pluisvrije doek en veeg daarmee rustig 
over het oppervlak. 

Maak nooit gebruik van zeep, wasmiddelen of 
schoonmaakspray!

Over je Wi-Fi® 
verbinding
Het kan voorkomen dat er bij wireless LAN 
een radiostoring optreedt, afhankelijk van de 
omgevingsomstandigheden (zoals de prestaties, 
afstand of blokkering van de draadloze router of de 
inmenging van andere draadloze devices).

Afhankelijk van de gebruikte draadloze router 
kunnen sommige netwerktoepassingen anders 
werken.

Voor meer gedetailleerde informatie over werken 
op het netwerk met een draadloze router of 
draadloos modem, raadpleeg dan de betreffende 
documentatie.

Een USB-device 
opladen of van 
stroom voorzien
Met de USB-output connector aan de onderkant 
van je speaker kun je je telefoon of mp3-speler 
opladen of van stroom voorzien.

01. Steek een USB Type A kabel in de USB 5VDC 
output aan de onderkant van je speaker.

02. Steek het andere eind van de kabel in de 
USB-connector van je device.

Schakel 
handmatig de 
setup modus in
Als je speaker nieuw uit de verpakking komt, 
komt hij automatisch in de setup modus als hij 
wordt aangesloten op stroom. Als je de Wi-Fi®-
netwerkinstellingen verplaatst of wijzigt, zet dan 
handmatig je speaker in de setup modus.

01. Schakel de SOURCE-knop naar  .
02. Druk in en houd vast totdat de lichtringen 

eromheen constant knipperen om alle vorige 
Wi-Fi® netwerkverbindingen te wissen.

03. Ga door met instellen. Bekijk Eerste keer 

instellen.

Zet de fabrieksin-
stellingen van je 
speaker terug
Het terugzetten van de fabrieksinstellingen wist 
alle normale instellingen, voorkeursinstellingen, 
Wi-Fi®-instellingen en Bluetooth®-koppelingen van 
je speaker.

01. Druk en houd de VOLUME- en SOURCE-
knoppen tegelijkertijd gedurende 7 seconden 
vast totdat zowel de SOLO- als MULTI-
indicators verlicht zijn.

02. Je speaker wordt na ongeveer 1 minuut in 
de fabrieksinstellingen teruggezet. Hij is 
dan hersteld naar setup modus en klaar om 

geconfigureerd te worden. Bekijk Eerste keer 

instellen.



PROBLEEMOPLOSSING

> Je speaker gaat niet aan

> Je speaker kan niet worden gevonden in de 

Urbanears Connected app

> Er is geen geluid

> Geluid als je oplaadt via USB en afspeelt via AUX 

op hetzelfde apparaat

> Je speaker kan geen verbinding maken met een 

nieuw Wi-Fi®-netwerk

> Je speaker kan geen verbinding maken met 

of gekoppeld worden aan een Bluetooth®-

apparaat

> Je wordt om een pincode gevraagd als je 

Bluetooth®-apparaten wil koppelen

> De audio stopt tijdens het afspelen in Multi Mode

> Je speaker reageert niet

> Je hebt geen toegang tot een Wi-Fi®-netwerk

> Je hebt geen smartphone of tablet

Je speaker gaat 
niet aan
Zorg ervoor dat je speaker verbonden is met een 
werkend stopcontact via de stroomkabel. Bekijk 

Eerste keer instellen.

Je speaker kan 
niet worden 
gevonden in 
de Urbanears 
Connected app
Als je speaker niet zichtbaar is in de Urbanears 
Connected app, zorg er dan voor dat:

• Je speaker klaar is met opstarten. Tijdens 
het opstarten zowel de SOLO- als de MULTI-
indicators oplichten.

• Het mobiele apparaat verbonden is met 
hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als je speaker.

Als je je speaker nog steeds niet ziet in de 
Urbanears Connected app:

01. Zet je speaker dan handmatig in de setup-

modus. Zie Schakel handmatig de setup 

modus in.

Er is geen geluid
Als je speaker aanstaat maar je hoort geen geluid, 
verzeker jezelf er dan van dat:

• Het volume niet te laag of in mute staat, zowel 

bij je geluidsbron als bij de speaker. Bekijk De 

knoppen bedienen.

• De juiste audiobron geselecteerd is. Bekijk De 

knoppen bedienen.
• De bedoelde geluidsbron verbonden is. Bekijk  

Afspelen via Bluetooth® of  Afspelen via AUX-

input.
• Je speaker verbonden is met een Wi-Fi®-

netwerk als je afspeelt via Spotify, AirPlay 

of Chromecast built-in. Bekijk  Eerste keer 

instellen.

Geluid als je 
oplaadt via USB 
en afspeelt via 
AUX op hetzelfde 
apparaat
Op sommige apparaten kan het normale geluid van 
de USB-poort zorgen voor storing als de audio via 
de AUX-input wordt afgespeeld. Als dat gebeurt, 
probeer dan een van onderstaande oplossingen.

• Verbreek de AUX-verbinding en verbind via 
Wi-Fi® of Bluetooth®.

• Gebruik een ander afspeelapparaat.
• Gebruik een losse oplader vor het 

afspeelapparaat
• Koop een optioneel USB type A geluidsfilter.

Je speaker kan 
geen verbinding 
maken met een 
nieuw Wi-Fi®-
netwerk
Als je je Wi-Fi®-netwerk verplaatst of aanpast, 
configureer je speaker dan ook opnieuw om het 
nieuwe Wi-Fi®-netwerk te gebruiken.

01. Schakel de SOURCE-knop naar .
02. Druk in en houd vast totdat de lichtringen 

eromheen constant knipperen om alle vorige 
Wi-Fi® netwerkverbindingen te wissen.

03. Selecteer opnieuw een Wi-Fi®-netwerk vanuit 
de Urbanears Connected app.

Je speaker kan 
geen verbinding 
maken met 
of gekoppeld 
worden aan 
een Bluetooth®-
apparaat
Als je je speaker koppelt aan een Bluetooth®-
apparaat, zorg er dan voor dat:

• Bluetooth® is ingeschakeld op je apparaat 
(smartphone, tablet of computer).

• Het apparaat en de speaker zich binnen 
10 meter van elkaar bevinden, daarbij niet 
gehinderd door muren of deuren.

Je wordt om een 
pincode gevraagd 
als je Bluetooth®-
apparaten wil 
koppelen
In de meeste gevallen is een pincode (wachtwoord) 
niet nodig. Als er om een pincode wordt gevraagd, 
vul dan in: 0000.

De audio stopt 
tijdens het 
afspelen in Multi 
Mode
Als de Wi-Fi®-bandbreedte te laag is voor Multi 
Mode om op normale kwaliteit af te spelen, dan 
kan de audio ermee ophouden. Pas de streaming-
kwaliteit aan om de lage Wi-Fi®-bandbreedte te 
compenseren.

01. Open de Urbanears Connected-app en tik op 
de menuknop.

02. Tik op “Settings” en dan “Multi Streaming 
Quality”.

03. Zet de “Multi Streaming Quality” op “Low”.

Je speaker 
reageert niet
In het zeldzame geval dat je speaker niet reageert 
als gevolg van een softwareprobleem, doe dan het 
volgende:

01. Haal de stekker van je speaker uit het 
stopcontact.

02. Wacht 15 seconden en steek de stekker er 
vervolgens weer in.

03. Wacht totdat de speaker is opgestart.

Als je speaker nog steeds niet reageert nadat het 
opstarten gereed is:

04. Reset je speaker dan naar de 

fabrieksinstellingen. Zie Zet de 

fabrieksinstellingen van je speaker terug.

05. Doe de initiële setup opnieuw. Bekijk Eerste 

keer instellen.

Je hebt geen 
toegang tot een 
Wi-Fi®-netwerk
Om je speaker af te spelen als er geen Wi-Fi®-
netwerk beschikbaar is:
 
• Verbind je speaker met een compatibel 

apparaat door middel van Bluetooth®. Bekijk 

Afspelen via Bluetooth®. 
• Verbind je speaker met een compatibel 

apparaat door middel van een kabel. Bekijk 

Afspelen via AUX-input. 

Je hebt geen 
smartphone of 
tablet
Om de speaker te gebruiken zonder smartphone of 
tablet:

• Verbind je speaker met een compatibel 
apparaat door middel van Bluetooth®. Bekijk 

Afspelen via Bluetooth®.
• Verbind je speaker met een compatibel 

apparaat door middel van een kabel. Bekijk 

Afspelen via AUX-input.
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Juridische 
informatie 
©  Zound Industries International AB. All Rights Reserved. Zound Industries 
International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries”.

URBANEARS™ and the speaker product, packaging, logo and wordmark 
are intellectual properties of Zound Industries and may not be used without 
permission.

Wi-Fi®, the Wi-Fi logo and the Wi-Fi CERTIFIED™ logo is a certification mark 
of Wi-Fi Alliance® .

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned 
by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is 
under license. 

Android™, Google Play™, and Chromecast™ are trademarks of Google Inc.

Apple, AirPlay, iPod, iPhone, iPad, and the Apple and AirPlay logos are 
trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Spotify® and Spotify Connect logos™ are trademarks of the Spotify Group, 
registered in the U.S. and other countries.

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an 
electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, 
iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet 
Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of 
this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note 
that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless 
performance.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke 
eigenaren en mogen niet zonder hun toestemming worden gebruikt.

Voor meer juridische informatie met betrekking tot dit product en zijn gebruik 
in jouw specifieke regio en voor meer gedetailleerde informatie over Zound 
Industries en partner- en licentie-informatie, bezoek je de website:  
http://www.urbanears.com

Belangrijke veilig-
heidsinstructies
01. Lees deze instructies
02. Bewaar deze instructies
03. Sla acht op alle waarschuwingen
04. Volg alle instructies op
05. Gebruik dit apparaat niet in de omgeving van water
06. Alleen reinigen met een droge doek
07. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer volgens de instructies van 

de fabrikant.
08. Installeer niet in de omgeving van warmtebronnen zoals radiatoren, 

verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (waaronder 
versterkers) die warmte produceren.

09. Omzeil de beveiligingsdoeleinden van de gepolariseerde of geaarde 
stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, de ene is 
breder dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een 
derde pen voor de aarding. De bredere pen of de extra aarding zijn 
voorzien met het oog op jouw veiligheid. Als de geleverde stekker niet 
in je stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het onjuiste 
stopcontact te vervangen.

10. Zorg dat de stroomkabels veilig zijn en voorkom dat erop gelopen wordt 
of dat ze knikken, voornamelijk in de buurt van stekkers, contacten en 
waar ze het apparaat uitkomen.

11. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde toevoegingen/
accessoires.

12. Alleen te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde, of met 
het apparaat verkochte steekwagen, standaard, statief, beugel of tafel. 
Wees voorzichtig bij het gebruik van een wagen of rek om letsel vanwege 
kantelen bij het bewegen van de wagen/het apparaat te voorkomen.

13. Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of bij lange periodes 
zonder gebruik.

14. Raadpleeg voor elk onderhoud gekwalificeerd servicepersoneel. 
Onderhoud is vereist als het apparaat enige vorm van schade heeft, zoals 
beschadiging aan de stroomkabel of stekker, vloeistof in het apparaat, 
schade door vallende objecten of door blootstelling aan regen of vocht, 
ongewone werking of door vallen. 

Waarschuwing
• Houd het apparaat en de accessoires buiten bereik van kleine kinderen. 

Het is geen speelgoed.
• Niet installeren in een gebied waar toegang tot de stroomstekker 

belemmerd wordt. De enige manier om het apparaat volledig stroomvrij 
te maken, is de stekker uit het stopcontact halen; de stekker moet te allen 
tijde toegankelijk zijn.

• Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand 
en elektrische schokken te verminderen. Het apparaat dient niet 
blootgesteld te worden aan druppels of spetters en met water gevulde 
objecten, zoals vazen, dienen niet op het apparaat gezet te worden.

• Laat het apparaat niet vallen.
• Bedek het apparaat niet om risico op oververhitten te voorkomen.
• Luister niet te dicht bij het apparaat.
• Luister niet te lang naar een hoog geluidsdrukniveau.
• Steek geen lichaamsdelen of objecten in de baspoort, vanwege het risico 

op letsel.
• De stekker wordt gebruikt als stroomonderbreker, de stroomonderbreker 

moet altijd los te koppelen zijn. Kijk onderop het apparaat voor elektrische 
informatie en veiligheidsinformatie voor je het apparaat installeert of 
gebruikt.

 

 
Dit apparaat is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het 
is zodanig ontworpen dat het geen veiligheidsverbinding met elektrische 
aarding vereist.

Deze bliksem met het pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld 
om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 
‘gevaarlijke voltage’ aan de binnenzijde van het apparaat dat voldoende kan 
zijn om een risico op elektrische schok te vormen. 

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION

Waarschuwing: Om het risico op elektrische schok te verminderen; verwijder 
nooit de cover (of achterkant) aangezien er geen onderdelen in zitten die 
door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Raadpleeg voor onderhoud 
gekwalificeerd servicepersoneel.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker 
attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en 
onderhoudsinstructies in de meegeleverde handleiding.

Voor de complete veiligheidsinformatie bezoek je de website:  
http://www.urbanears.com

Installatie en aan-
sluiten
• Verbind het apparaat volgens de instructies in de handleiding.
• Sluit het apparaat alleen aan op bronnen met het juiste voltage zoals 

weergegeven op het apparaat.
• Zorg dat de stroomkabels veilig zijn en voorkom dat erop gelopen wordt 

of dat ze knikken, voornamelijk in de buurt van stekkers, contacten en 
waar ze het apparaat uitkomen.

• Gebruik alleen stroomkabels van het in de gebruiksaanwijzing 
gespecificeerde type of zoals aangegeven op het apparaat.

• Omzeil de beveiligingsdoeleinden van de gepolariseerde of geaarde 
stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, de ene is 
breder dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een 
derde pen voor de aarding.

• De bredere pen of de extra aarding zijn voorzien met het oog op jouw 
veiligheid. Als de geleverde stekker niet in je stopcontact past, raadpleeg 
dan een elektricien om het onjuiste stopcontact te vervangen.

• Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of bij lange periodes 
zonder gebruik.

• Installeer het apparaat niet in een nauwe of afgesloten ruimte en zorg dat 
er voldoende ventilatie is. De ventilatie mag niet worden belemmerd door 
de ventilatiegaten te bedekken, zoals met kranten, tafelkleden, gordijnen, 
etc.

• Bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, dienen niet op het 
apparaat geplaatst te worden.

• Gebruik van het apparaat in tropische of gematigde klimaten. 

Reiniging en 
onderhoud
Raadpleeg voor elk onderhoud gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud 
is vereist als het apparaat enige vorm van schade heeft, zoals beschadiging 
aan de stroomkabel of stekker, vloeistof in het apparaat, schade door vallende 
objecten of door blootstelling aan regen of vocht, ongewone werking of door 
vallen.

Alleen reinigen met een droge doek.
Voor meer gedetailleerde informatie over reiniging en onderhoud bezoek je 
de website: http://www.urbanears.com

Informatie over 
afval en recycling
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat (en alle 
bijgevoegde batterijen en andere elektronische accessoires) geeft aan 
dat ze niet bij het gewone huisafval weggegooid mogen worden. Gooi het 
apparaat, batterijen en elektronische accessoires niet bij het gewone huisvuil. 
Je moet het apparaat, de batterijen en elektronische accessoires naar een 
gecertificeerd verzamelpunt voor recycling of de juiste afvallocatie brengen.

Voor meer informatie over afval en recycling bezoek je de website: http://
www.urbanears.com

FCC statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.
To comply with FCC’s and Industry Canada’s RF radiation exposure limits for 
general population/uncontrolled exposure, this device must be installed to 
provide a separation distance of at least 20cm from all persons.
This device must not be co-located or operating in conjunction with any other 
antenna or transmitter.
WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the 
equipment. 
High power radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz 
and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference 
with and/or damage this device. No configuration controls are provided for 
this wireless equipment allowing any change in the frequency of operations 
outside the FCC grant of authorization for US operation according to Part 
15.407 of the FCC rules.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in 
a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC statement
This device complies with RSS247 of Industry Canada. 
Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d’Industrie. 
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes :(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Radiation Exposure Statement: The product complies with the Canada 
portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are 
safe for intended operation as described in this manual. 
The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept 
as far as possible from the user body or set the device to lower output power if 
such function is available. 
Déclaration d’exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites 
d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada 
établies pour un environnement non contrôlé. 
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. 
La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l’appareil peut être 
conservé aussi loin que possible du corps de l’utilisateur ou que le dispositif 
est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est 
disponible. 
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to 
be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. 
Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to 
licensing.
Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant 
l’objet d’une licence, il doit être utilisé a l’intérieur et devrait être placé loin des 
fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son 
antenne d’émission) est installé à l’extérieur, il doit faire l’objet d’une licence.
Notice for 5 GHz devices 
Caution: (i) The device for operation in the band 5150 - 5250 MHz is only for 
indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel 
mobile satellite systems; (ii) the maximum antenna gain permitted for devices 
in the bands 5250 - 5350 MHz and 5470 - 5725 MHz shall comply with the 
e.i.r.p. limit: and (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the 
band 5725 - 5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-
to-point and non point-to-point operation as appropriate. (iv) Users should 
also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. 
priority users) of the bands 5250 - 5350 MHz and 5650 - 5850 MHz and that 
these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices. 
Exposure of humans to RF fields (RSS-102) 
The computers employ low gain integral antennas that do not emit RF field 
in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety 
Code 6, obtainable from Health Canada’s Web site at http://www.hc-sc.gc.ca/ 
The radiated energy from the antennas connected to the wireless adapters 
conforms to the IC limit of the RF exposure requirement regarding IC 
RSS-102, Issue 5 clause 4. SAR tests are conducted using recommended 
operating positions accepted by the FCC/ RSS with the device transmitting at 
its highest certified power level in all tested frequency band without distance 
attaching away from the body. Non-compliance with the above restrictions 
may result in violation of FCC RF exposure guidelines. 
Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d’exposition 
humaine aux radiofréquences (CNR-102)
L’ordinateur utilise des antennes intégrales à faible gain qui n’émettent pas 
un champ électromagnétique supérieur aux normes imposées par Santé 
Canada pour la population. Consultez le Code de sécurité 6 sur le site 
Internet de Santé Canada à l’adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/ 
L’énergie émise par les antennes reliées aux cartes sans fil respecte la limite 
d’exposition aux radiofréquences telle que définie par Industrie Canada dans 
la clause 4.1 du document CNR-102, version 5. Tests DAS sont effectués 
en utilisant les positions recommandées par la FCC/CNR avec le téléphone 
émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences 
testées sans distance attacher loin du corps. Non-respect des restrictions ci-
dessus peut entraîner une violation des directives de la FCC/CNR.

Conformiteitsver-
klaring
 

Hiermee verklaart Zound Industries International AB dat dit product voldoet 
aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 
R&TTE 1999/5/EC en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Ga voor de conformiteitsverklaring naar deze website: http://www.urbanears.
com

Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Stockholm, Zweden
Website: http://www.urbanears.com
De informatie wordt regelmatig bijgewerkt, daarom wordt de gebruiker 
geadviseerd om de website regelmatig te bezoeken.


