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OM HØYTTALEREN DIN

> Funksjoner

> Tekniske spesifikasjoner

> Inkludert i boksen

Funksjoner
Spotify & Forhåndsinnstillt nettradio
Høyttaleren lar deg lagre din favorittmusikk 
fra Spotify1 og nettradio som syv forskjellige 
forhåndsinnstillinger. Opprett en rekke stemninger i 
standby, klar til øyeblikkelig avspilling ved et trykk på 
knotten.

Spotify Connect, Chromecast built-in, 
AirPlay & Nettradiostøtte
Din høyttaler støtter tilgang til Spotify Connect2, 
Chromecast built-in, AirPlay, og tusenvis av 
nettradiokanaler.

Multi-rom-avspilling
To eller flere Urbanears Connected Speakers kan 
grupperes til et multi-rom-system. Spill forskjellige 
ting i hvert rom eller synkroniser høyttalerne i Multi 
Mode for å spille den samme musikken i hvert 
eneste rom i huset.

1 Lagring av forhåndsinnstilte kanaler fra Spotify krever en 
Spotify Premium-konto.

2 Spotify Connect krever en Spotify Premium-konto.

Tekniske 
spesifikasjoner

Inkludert i boksen
• 1x Lotsen, Urbanears Connected Speaker
• 1x strømadapter
• 1x hurtigveiledning, juridisk og sikkerhet

SPL frekvensrekkevidde 

60 Hz–20 kHz (±3 dB)

Forsterker  
To Class-D

Drivere  
En 1˝ neodymium dome 

diskanthøyttalere, en 4˝ bass

Lydutgangseffekt 
20 W

Inngangsspenning  
100–240 V, 50–60 Hz

Makspunkt for 
strømforbruk
36 W

Strømbruk ved nettverk 
standby
1.6 W

Vekt 

2,2 kg (inkludert adapter)

Størrelse 

Bredde   172 mm

Høyde    193 mm

Lengde   115 mm

Lydgrensesnitt

Wi-Fi®

WPA2, 802.11b/g/n/ac 2,4 

GHz/5 GHz med variasjon

Bluetooth®

Klassisk + Lavenergi  4,2 

AVRCP + A2DP

AUX
3.5 mm stereokontakt



BRUKE HØYTTALEREN 

> Grensesnitt

> Første oppsett

> Urbanears Connected-appen

> Bruke knottene

> Justere Equalizer-innstillingene

Grensesnitt
Knotter
01. VOLUME-knott
02. SOURCE-knott

Gruppeindikatorer
03. SOLO
04. MULTI

Source-indikatorer
05.  – Wi-Fi®-strømming
06. Forhåndsinnstilte 1–7 – Wi-Fi®-strømming
07.  - trådløs Bluetooth®-tilkobling
08. AUX – fysisk inngang

Innganger og utganger
09. AC hovedinngang
10.  AUX 3,5 mm lydinngang

Første oppsett
For å mest mulig ut av høyttaleren og aktivere 
strømming fra nettskyen, må den konfigureres først. 
Dette vil også sikre at den holdes oppdatert med de 
siste programvareoppdateringene og -funksjoner.

Hva du trenger for å komme i gang
• Lotsen, Urbanears Connected Speaker
• Strømuttak
• Fungerende Wi-Fi®-tilkobling med tilgang til 

raskt Internett for strømmetjenester
• Smarttelefon med minst Android 4.03 eller iOS 

9.0
• Urbanears Connected-appen (tilgjengelig på 

App Store og Google Play)

Steg for første oppsett
01. Plugg ledningen fra strømadapteren til 

strømkontakten på bunnen av høyttaleren 
din og plugg så strømadapteren inn i et 
strømuttak.

Merk: I noen regioner er flere plugger for adapteren inkludert. 
Bruk pluggen som er anvendelig for din region og koble den 
kun til riktig nettspenning, som vist på strømadapteren.

02. Når høyttaleren starter opp, vil SOLO- og 
MULTI-indikatorlysene lyse konstant. Når 
det er klart til oppsett vil en ring av lys rundt 
SOURCE-knotten blinke. 

03. Bruk smarttelefonen din for å søke etter 
Urbanears Connected-appen på Google 
Play eller i App Store for å laste den ned. Start 
appen og følg instruksjonene for å fullføre 
oppsettet av høyttaleren.

Merk: For å sette opp ytterligere høyttalere i samme Wi-Fi®-
nettverk, gjenta stegene over for hver høyttaler som legges til. 
I Urbanears Connected-appen klikk meny-knappen, og klikk 
«Sett opp ny høyttaler» og følg instruksjonene.

Hvis høyttaleren din ikke kommer rett fra 

emballasjen, følg instruksjonene i Gå inn i Oppsett-

modus manuelt.

Urbanears 
Connected-appen
Urbanears Connected-appen hjelper deg 
med oppsettet første gang og gir deg tilgang til 
høyttalerens funksjonalitet. Appen er kompatibel 
med iOS og Android smarttelefoner, og kan lastes 
ned gratis på Google Play eller i App Store.

Med Urbanears Connected-appen kan du:

• Sette opp, endre og spille av 
forhåndsinnstillinger

• Velg en lydkilde
• Administrere Multi Mode-grupper
• Se igjennom og koble til tusenvis av 

nettradiokanaler
• Sjekk ut hvilken sang eller andre media som 

spilles av akkurat nå
• Justere Equalizer-innstillingene
• Justere individuelle og multi-rom 

voluminnstillinger
• Angi nytt navn på høyttaler
• Justere strømmekvaliteten

Bruke knottene
Etter første oppsett kan du bruke høyttaleren med å 
trykke og vri de to knottene på toppanelet. Den kan 
også brukes ved å ta i bruk Urbanears Connected-
appen, Spotify, og andre musikkapper.

Velg en lydkilde 

  

Vri SOURCE-knotten til et valg og trykk en gang for 
å aktivere. Indikatorlyset ved siden av valget vil lyse. 

Spill av / Pause 

Trykk på SOURCE-knappen en gang for å spille av 
musikk eller sette musikken på pause.1

Neste sang

Dobbeltklikk SOURCE-knotten for å hoppe til neste 
sang.2

Forrige sang

Klikk tre ganger på SOURCE-knotten for å hoppe til 
forrige sang.3

Lagre en forhåndsinnstilling 

  
Mens man spiller musikk via Spotify Connect eller 
nettradio, vri SOURCE-knotten til et tall. Trykk og 

hold i 3 sekunder. Se Administrere forhåndsinnstilte. 

Øk volum

Vri VOLUME-knotten med klokken (+) for å øke 
volumet. 

Senk volum

Vri VOLUME-knotten mot klokken (-) for å senke 
volumet.

Bytt mellom solo-modus og multi-
modus 

Trykk på VOLUME-knotten for å bytte mellom Solo 
Mode og Multi Mode. Indikatorlyset viser hvilket 

modus høyttaleren din er i. Se  Solo Mode og Multi 

Mode. 

1 Støttes ikke for AUX-kilder.
2 Støttes ikke for AUX-kilder.
3 Støttes ikke for AUX-kilder.

Justere Equalizer-
innstillingene
Equalizer kan justeres inne i fra Urbanears 
Connected-appen. Finjustér høyttalerens treble/
bassbalanse for å komplimentere forskjellige typer 
musikk og finn din optimale lydkvalitet.
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AVSPILLING VIA WI-FI® 

> Avspilling via Spotify Connect

> Avspilling via Chromecast built-in

> Avspilling via AirPlay

> Spiller nettradio

Det er flere måter å spille av via Wi-Fi®. Når noen 
av følgende Wi-Fi®-kilder er aktive, vil source-
indikatoren ved siden av  være opplyst, med 
mindre når en forhåndsinnstilt spiller av.

Avspilling via 
Spotify Connect
Spotify Connect lar deg kontrollere høyttaleren 
direkte fra Spotify-appen.

01. Spill musikk.
02. Velg høyttaleren din fra “Devices Available”-

menyen.

Merk: Spotify Connect krever en Spotify Premium-konto.

Avspilling via 
Chromecast 
built-in
Urbanears Connected-appen kommer med 
Chromecast built-in, som lar deg strømme musikk/
sanger/podcaster/spillelister til høyttaleren fra dine 
favorittapper.

01. Tast på Cast-knappen i musikkappen, så velg 
høyttaleren fra menyen.

Merk: Tjenestevilkår og retningslinjer for personvern til 
Google må aksepteres i Urbanears Connected-appen før 
førstegangsbruk.

Avspilling via 
AirPlay
AirPlay lar deg strømme enhver lydkilde til 
høyttaleren fra iOS-enheten eller Apple-
datamaskinen din.

01. Hvis appen har AirPlay-knappen integrert, 
klikk på knappen og velg høyttaleren din fra 
menyen.

02. For å strømme lyd til høyttaleren fra en iOS-
enhet, velg høyttaleren i “Kontrollsenter” på 
enheten din.

Spiller nettradio
Høyttaleren din har en integrert nettradio-tjeneste 
som gir deg tilgang til tusenvis av radiokanaler over 
hele verden.

01. Åpne Urbanears Connected-appen og klikk 
på høyttaleren du ønsker å strømme til.

02. Sveip til “Cloud” i source-menyen.
03. Klikk på “Internet Radio” og velg en stasjon å 

avspille.



AVSPILLING VIA BLUETOOTH®

> Bluetooth®-paring

> Avspilling via Bluetooth®

For å spille av musikk fra en Bluetooth®-kompatibel 
enhet, start ved å pare enheten med høyttaleren

Bluetooth®-paring
01. Bytt SOURCE-knotten til , og trykk og hold i 

3 sekunder. 
Indikatoren ved siden av  blinker sakte når 
høyttaleren blir synlig.

02. Aktiver Bluetooth® på enheten din 
(smarttelefon, nettbrett eller datamaskin).

03. Velg høyttaleren fra listen over tilgjengelige 
Bluetooth®-enheter og godta paring. 
Enhetene dine er paret og tilkoblet når  

-indikatoren på høyttaleren lyser konstant 
og du hører en lyd som bekreftelse.

Merk: Bluetooth®-paring kan også initieres via Urbanears 
Connected-appen.

Avspilling via 
Bluetooth®

Når høyttaleren er paret med en Bluetooth®-enhet, 
er paringen lagret og du kan koble til på nytt. Din 
høyttaler kan lagre 8 enhetsparinger.

01. Skru SOURCE-knotten til  og trykk en gang.
02. Høyttaleren kobler til den siste parede 

Bluetooth®-enheten. Hvis den ikke er 
tilgjengelig vil den koble til den nest siste.



SPILLE VIA AUX-INNGANG

Bruk AUX-inngangen for å koble til lydenheter 
direkte til høyttaleren. Lydenheter med en 
kompatibel 3,5 mm AUX-utgangsplugg kan kobles 
til, som MP3-spillere, smarttelefoner og nettbrett.

01. Sett inn den ene enden av AUX-ledningen i 
AUX-inngangen nederst på høyttaleren.

02. Sett inn den andre enden av AUX-ledningen i 
AUX-utgangsporten på lydenheten.

03. Skru SOURCE-knotten til AUX, så trykk en 
gang for å aktivere.

Merk: Når du spiller musikk via AUX, kan det å hoppe til neste 
eller forrige sang kun gjøres ved å bruke kontrollerne på din 
tilkoblede enhet.



ADMINISTRERE FORHÅNDSINNSTILTE

> Legge til Spotify forhåndsinnstilling

> Legge til forhåndsinnstilt nettradio

Høyttaleren kan lagre opptil syv av dine 
favorittspillelister fra Spotify og nettradiokanalene 
som forhåndsinnstillinger for direkte avspilling. Velg 
individuelle forhåndsinnstillinger ved å vri SOURCE-
knotten til et tall og trykke på det for å spille av.

Forhåndsinnstillinger kan legges til og administreres 
ved å bruke SOURCE-knotten på høyttaleren din 
eller inne ifra Urbanears Connected-appen.

For å endre individuelle forhåndsinnstilte kanaler, 
kan du lagre en ny forhåndsinnstilt over en 
nåværende.

Legge til Spotify 
forhåndsinnstill-
ing
Lagre en Spotify forhåndsinnstilt krever en Spotify 
Premium-konto.

01. Åpne Spotify-appen.
02. Velg din høyttaler fra “Devices Available”-

menyen i Spotify-avspilleren.
03. Velg og avspill din valgte spilleliste.
04. Når musikken spiller, bytt SOURCE-knotten til 

en forhåndsinnstilt posisjon (1–7).
05. Trykk og hold SOURCE-knotten i 3 sekunder 

til forhåndsinnstilt posisjon-lyset blinker og du 
hører en lyd som bekreftelse.

Legge til 
forhåndsinnstilt 
nettradio
01. Åpne Urbanears Connected-appen.
02. Velg høyttaleren din på hjem-skjermen.
03. Sveip til «Nettsky» i source-menyen, klikk på 

«Nettradio».
04. Velg en kanal og klikk på den for å begynne å 

spille.
05. Når radiokanalen spiller, vri SOURCE-knotten 

til en forhåndsinnstilt posisjon (1–7).
06. Trykk og hold SOURCE-knotten i 3 sekunder 

til forhåndsinnstilt posisjon-lyset blinker og du 
hører en lyd som bekreftelse.



SOLO MODE OG MULTI MODE

> Sette høyttaleren til Multi Mode eller Solo Mode

> Avspilling i Multi Mode via Spotify Connect

> Avspilling i Multi Mode via Chromecast built-in

> Avspilling i Multi Mode via AirPlay

> Avspilling i Multi Mode via Bluetooth®

> Avspilling i Multi Mode via AUX

Flere Urbanears Connected Speakers kan legges 
til samme Wi-Fi®-nettverk for å danne et multi-rom 
system. Spill hver høyttaler individuelt i Solo Mode, 
eller gruppér opptil fem høyttalere sammen i Multi 
Mode for synkronisert avspilling. Multi Mode kan 
styres fra høyttalerens toppanel, eller fra Urbanears 
Connected-appen.

Sette høyttaleren 
til Multi Mode 
eller Solo Mode
01. For å bytte fra Solo Mode til Multi Mode på 

høyttaleren, trykk på VOLUME-knotten. 
Indikatorlyset under MULTI vil lyse når valgt.

02. Gjenta for hver høyttaler du ønsker å legge til 
Multi Mode-gruppen.

03. For å fjerne en høyttaler fra gruppen, trykk på 
VOLUME-knotten igjen. 
Høyttaleren din vil bytte til Solo Mode og 
forlate Multi Mode-gruppen.

Merk: I Solo Mode er høyttaleren din oppgitt som en enkelt 
høyttaler med oppgitt navn i “Devices Available”-menyen på 
AirPlay og Spotify. I Multi Mode, er høyttalerne dine oppgitt 
som “Multi” i “Devices Available”-menyen. Selv om kun en 
høyttaler er satt til Multi Mode, vil den listes med navnet “Multi” 
på AirPlay og Spotify.

Avspilling i Multi 
Mode via Spotify 
Connect
Spotify Connect lar deg spille musikk i Multi Mode 
direkte fra Spotify-appen.

01. Sett alle spillerne som du ønsker å spille som 
en gruppe til Multi Mode.

02. Avspill musikk og velg gruppen som kalles 
“Multi” fra “Devices Available”-menyen.

Merk: Spotify Connect krever en Spotify Premium-konto.

Avspilling i 
Multi Mode via 
Chromecast 
built-in
Å sette opp høyttaleren for multi-rom-avspilling ved 
å bruke Chromecast built-in, gjøres inne i Google 
Home-appen.

Med denne appen kan du gruppere Urbanears 
Connected Speakerene sammen, og med andre 
Chromecast built-in-enheter.

Merk: Når høyttaleren spiller av via Chromecast built-in er 
SOLO-indikatoren opplyst.

Avspilling i Multi 
Mode via AirPlay
AirPlay kan brukes ved avspilling fra en iOS-enhet 
via Wi-Fi®.

01. Sett alle spillerne som du ønsker å spille som 
en gruppe til Multi Mode.

02. Klikk på AirPlay-symbolet i “Kontrollsenter”-
menyen, deretter velg gruppen som kalles 
“Multi”.

Avspiller nettradio 
i Multi Mode
Velg en nettradiokanal å spille på alle høyttalerne i 
Multi Mode-gruppen.

01. Sett alle spillerne som du ønsker å spille som 
en gruppe til Multi Mode.

02. Inni Urbanears Connected-appen, velg en av 
høyttalerne i Multi Mode-gruppen og velg en 
nettradiokanal å spille.

Avspilling i 
Multi Mode via 
Bluetooth®

Koble til en Bluetooth®-kilde til en høyttaler og spill 
den av på alle høyttalerne i Multi Mode-gruppen.

01. Sett alle spillerne som du ønsker å spille som 
en gruppe til Multi Mode.

02. Vri SOURCE-knotten på en av høyttalerne 
i Multi Mode-gruppen til , så trykk for å 
aktivere.

03. Koble til telefonen eller andre kompatible 
enheter til høyttaleren via Bluetooth® og spill 

av. Se Avspilling via Bluetooth®.

Avspilling i Multi 
Mode via AUX
Koble til en AUX-kilde, som en CD-spiller, telefon 
eller vinylavspiller til en av høyttalerne for å spille 
den på alle høyttalerne i Multi Mode-gruppen.

04. Sett alle spillerne som du ønsker å spille som 
en gruppe til Multi Mode.

05. Koble en AUX-kilde til en av høyttalerne i Multi 
Mode-gruppen.

06. Vri SOURCE-knotten til AUX, trykk for å 

aktivere. Se Spille via AUX-inngang.



VEDLIKEHOLD OG STØTTE

> Vedlikehold

> Rense høyttaleren

> Om din Wi-Fi®-tilkobling

> Gå inn i Oppsett-modus manuelt

> Nullstill høyttaleren din til fabrikk-innstillinger

Vedlikehold
Henvis all service på høyttalerne dine til kvalifisert 
servicepersonell. Service er nødvendig når 
høyttaleren er blitt skadet eller ikke opererer 
normalt. Søk kvalifisert service i tilfelle skade på 
høyttalerens strømledning eller -plugg, skade 
forårsaket av væske eller eksponering mot regn 
eller fuktighet, skade fra ukjente objekter, eller hvis 
høyttaleren er mistet.

Rense høyttaleren
Før du renser høyttaleren din må du alltid koble den 
fra stikkontakten i veggen. Bruk en tørr, lofri klut til å 
tørke forsiktig av overflaten.

Aldri bruk såpe, vaskemidler eller sprayrens!

Om din Wi-Fi®-
tilkobling
Trådløst Internett kan oppleve radioforstyrrelser 
avhengig av miljømessige forhold (som ytelsen 
til den trådløse routeren, avstand, hindringer, 
forstyrrelser fra andre trådløse enheter osv.).

Avhengig av den trådløse routeren som brukes, kan 
nettverksytelsen oppføre seg noe forskjellig.

For detaljert informasjon om nettverk med en 
trådløs router eller modell, henviser vi til den aktuelle 
håndboken det gjelder.

Gå inn i Oppsett-
modus manuelt
Når høyttaleren er ny ut av pakken vil den gå 
inn i oppsett-modus automatisk når du kobler 
til strøm. Hvis du flytter eller endrer Wi-Fi®-
nettverksinnstillingene må du sette høyttaleren i 
oppsett-modus manuelt.

01. Vri SOURCE-knotten til .
02. Trykk og hold til lysringen rund den blinker 

konstant for å fjerne alle tidligere Wi-Fi®-
nettverkstilkoblinger.

03. Fortsett med oppsettet Første oppsett.

Nullstill 
høyttaleren 
din til fabrikk-
innstillinger
Nullstilling fjerner alle tilpassede innstillinger, 
forhåndsinnstillinger, Wi-Fi®-innstillinger, og 
Bluetooth®-paringer fra høyttaleren.

01. Trykk og hold VOLUM- og SOURCE-
knottene på samme tid i 7 sekunder til både 
SOLO og MULTI-indikatorene lyser.

02. Høyttaleren vil nullstilles til 
fabrikkinnstillingene etter ca. 1 minutt. Den 
blir gjenopprettet til oppsett-modus og er klar 

til å konfigureres. See Første oppsett.



FEILSØKING

> Høyttaleren slår seg ikke på

> Høyttaleren din kan ikke finnes i Urbanears 

Connected-appen

> Det er ingen lyd

> Høyttaleren kan ikke koble til et nytt Wi-Fi®-

nettverk

> Høyttaleren kan ikke koble til eller pares til en 

Bluetooth®-enhet

> Du vil bli bedt om en PIN-kode når du parer 

Bluetooth®-enheter

> Lyden kuttes når det avspilles i Multi Mode

> Høyttaleren svarer ikke

> Du har ikke tilgang til et Wi-Fi®-nettverk

> Du har ingen smarttelefon eller nettbrett

Høyttaleren slår 
seg ikke på
Pass på at høyttaleren er koblet til en stikkontakt 

som fungerer. Se Første oppsett.

Høyttaleren din 
kan ikke finnes 
i Urbanears 
Connected-appen
Hvis høyttaleren din ikke er synlig i Urbanears 
Connected-appen må du sikre at:

• Høyttaleren din er ferdig med oppstart. Under 
oppstart er både SOLO og MULTI indikatorene 
opplyst.

• Mobilenheten er tilkoblet samme Wi-Fi®-
nettverk som høyttaleren.

Hvis høyttaleren fremdeles ikke viser i Urbanears 
Connected-appen:

01. Sett høyttaleren i oppsett-modus manuelt. Se 

Gå inn i Oppsett-modus manuelt.

Det er ingen lyd
Hvis høyttaleren din er på men du ikke hører lyd, må 
du sjekke at:

• Volumet ikke er for lavt eller dempet på 

lydkilden og høyttaleren. Se Bruke knottene.

• Den riktige lydkilden er valgt. Se Bruke 

knottene.

• Tiltenkt lydkilde er tilkoblet. Se Avspilling via 

Bluetooth® eller Spille via AUX-inngang.
• Din høyttaler er tilkoblet et Wi-Fi®-nettverk 

når den spilles av via Spotify, AirPlay, eller 

Chromecast built-in. Se Første oppsett.

Høyttaleren kan 
ikke koble til 
et nytt Wi-Fi®-
nettverk
Hvis du flytter eller endrer Wi-Fi®-nettverket, må du 
rekonfigurere høyttaleren til å bruke det nye Wi-Fi®-
nettverket.

01. Vri SOURCE-knotten til .
02. Trykk og hold til lysringen rund den blinker 

konstant for å fjerne alle tidligere Wi-Fi®-
nettverkstilkoblinger.

03. Velg et Wi-Fi®-nettverk på nytt fra Urbanears 
Connected-appen.

Høyttaleren kan 
ikke koble til 
eller pares til en 
Bluetooth®-enhet
Når du parer høyttaleren med en Bluetooth®-enhet, 
må du sikre at:

• Bluetooth® er aktivert på enheten din 
(smarttelefon, nettbrett, datamaskin).

• Enheten og høyttaleren er ca. 10 meter fra 
hverandre, uhindret av vegger eller dører.

Du vil bli bedt 
om en PIN-kode 
når du parer 
Bluetooth®-
enheter
I de fleste tilfeller vil en PIN-kode (passord) ikke 
være nødvendig. Hvis en PIN-kode kreves, oppgi: 
0000.

Lyden kuttes når 
det avspilles i 
Multi Mode
Hvis Wi-Fi®-båndbredden er for lav for at Multi 
Mode spiller normal kvalitet, kan lyden begynne å 
falle ut. Juster strømmekvaliteten for å kompensere 
for den lave Wi-Fi®-båndbredden.

01. Åpne Urbanears Connected-appen og klikk 
på meny-tasten.

02. Velg Innstillinger og deretter “Kvalitet på multi-
strømming”.

03. Sett “Kvalitet på multi-strømming” til “Lav”.

Høyttaleren 
svarer ikke
I det sjeldne tilfellet at høyttaleren ikke svarer på 
grunn av et problem med programvaren, må du 
gjøre følgende:

01. Koble høyttaleren fra stikkontakten på 
veggen.

02. Vent i 15 sekunder og plugg den inn på nytt.
03. Vent på at høyttaleren skal starte.

Hvis høyttaleren ikke svarer etter oppstart er fullført:

04. Nullstill høyttaleren til fabrikkinnstillingene. Se 

Nullstill høyttaleren din til fabrikk-innstillinger.

05. Gjennomfør første oppsett på nytt. Se Første 

oppsett.

Du har ikke 
tilgang til et 
Wi-Fi®-nettverk
For å spille av høyttaleren din når det ikke er 
tilgjengelige Wi-Fi®-nettverk:

• Velg en kompatibel enhet for høyttaleren 

ved å bruke Bluetooth®. Se Avspilling via 

Bluetooth®. 
• Velg en kompatibel enhet for høyttaleren ved å 

bruke en ledning. Se Spille via AUX-inngang. 

Du har ingen 
smarttelefon eller 
nettbrett
For å spille av høyttaleren uten å bruke smarttelefon 
eller nettbrett:

• Velg en kompatibel enhet for høyttaleren 

ved å bruke Bluetooth®. Se Avspilling via 

Bluetooth®.
• Velg en kompatibel enhet for høyttaleren ved å 

bruke en ledning. Se Spille via AUX-inngang.
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Legal notice 
© 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® wordmark 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 built in are trademarks of Google LLC.

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

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other 
countries and is used under license.

Siri and macOS 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. The Spotify Software is subject 
to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-
licenses.

“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.

All other trademarks are the property of their respective owners and may not 
be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific 
region, and for more detailed information about Zound Industries and partner 
& license information, please visit the website: www.urbanears.com

The user is recommended to visit the Website regularly for up-to-date 
information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

Caution / Avis

 
This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle 
is intended to alert the user to the presence of non-insulated “dangerous 
voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to 
constitute a risk of electric shock. 

Le symbole représentant un éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral 
a pour but d’avertir l’utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non-
isolée à l’intérieur du produit qui peut être suffisamment importante pour 
constituer un risque d’électrocution. 

Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) 
as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified 
personnel.

Avertissement : Afin de réduire le risque d’électrocution, ne pas retirer la 
protection (ou le panneau arrière), car aucune pièce intérieure ne peut être 
réparée par l’utilisateur. Confier toute réparation à un professionnel qualifié.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the 
user to the presence of important operating and maintenance instructions in 
the literature accompanying the appliance.

Le point d’exclamation contenu dans un triangle équilatéral, avertit l’utilisateur 
que la documentation fournie avec l’appareil contient des instructions 
d’utilisation et d’entretien importantes.

Viktige 
sikkerhets-
instruksjoner
01. Les disse instruksjonene
02. Oppbevar disse instruksjonene
03. Respekter alle advarsler
04. Følg alle instruksjoner
05. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann
06. Rengjør kun med en tørr klut
07. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til 

produsentens instruksjoner. 
08. Ikke installer nær varmekilder som radiatorer, varmerister, ovner eller 

andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. 
09. Ikke neglisjer sikkerhetshensikten for et polarisert eller jordet støpsel. 

Et polarisert støpsel (kun i USA) har to blader med ett bredere enn det 
andre. Et jordet støpsel har to pinner og en tredje jordingspinne. Det 
brede bladet eller den tredje pinnen er for din sikkerhet. Hvis støpselet 
ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å skifte det ut. 

10. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller klemt, spesielt i nærheten 
av støpseler, stikkontakt, og det punktet der det kommer ut fra apparatet. 

11. Bruk bare fester/tilbehør spesifisert av produsenten. 
12. Skal bare brukes med vogn, stativ, tripod, brakett eller bord som 

spesifisert av produsenten, eller som selges med apparatet. Utvis 
forsiktighet ved bruk av vogn eller stativ når vognen/apparatet flyttes på 
for å unngå at det tipper over. 

13. Trekk ut støpselet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre 
tid. 

14. Henvis alle reparasjoner til kvalifisert servicepersonale. Service er 
nødvendig hvis apparatet eventuelt har blitt skadet, for eksempel hvis 
strømledningen eller støpselet er skadet, væske har blitt sølt på det eller 
gjenstander har falt på apparatet, hvis apparatet vært utsatt for regn eller 
fuktighet, ikke fungerer normalt eller har falt på bakken.  

Advarsel
• Hold produktet og tilbehør vekk fra små barn. Dette er ikke et leketøy.
• Ikke installer produktet i et område som hindrer tilgang til 

strømadapteren. Frakobling av strømadapteren er den eneste måten 
å fjerne strømmen til produktet helt, og strømadapteren må være lett 
tilgjengelig til alle tider.

• For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må apparatet ikke 
utsettes for regn eller fuktighet. Apparatet skal ikke utsettes for drypp 
og sprut og gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, må ikke 
plasseres på apparatet.

• Ikke la produktet falle på bakken.
• Ikke dekk til produktet da dette kan forårsake overoppheting.
• Ikke lytt for tett på produktet.
• Ikke lytt med et høyt lydtrykknivå over en lengre tidsperiode.
• Ikke sett kroppsdeler eller gjenstander inn i bassporten grunnet risiko for 

skade.
• Den eksterne strømadapteren brukes som en frakoblingsenhet, 

frakoblingsenheten skal fortsatt være klar for å betjenes.
• Se informasjonen på undersiden av kabinettet for elektro- og 

sikkerhetsinformasjon før installasjon eller bruk av apparatet.
• Bruk kun den strømadapteren som er spesifisert i bruksanvisningen: 

Ekstern strømadaptermodell: DYS650-190200W-K, laget av: DYS.

Dette apparatet er et klasse II eller dobbeltisolert elektrisk apparat. Det har 
blitt utformet på en slik måte at ingen sikkerhetskobling til elektrisk jording er 
nødvendig.

Installasjon og 
tilkobling
• Koble produktet kun til riktig nettspenning som angitt på apparatet.
• Bruk kun strømadaptere spesifisert i bruksanvisningene eller som 

markert på produktet. 
• Ikke installer dette apparatet i et trangt eller innebygget rom, og ha gode 

ventilasjonsforhold i et åpent område. Ventilasjonen må ikke hindres ved 
å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, 
gardiner osv.

• Åpen ild, som tente stearinlys, må ikke settes på apparatet.

Avhending og 
resirkulering
Produktets søppelkassesymbol med kryss over (og batterier og eventuelt 
annet elektronisk tilbehør som måtte følge med) indikerer at de ikke skal 
kastes som vanlig husholdningsavfall. Ikke kast produktet, batterier og 
elektronisk tilbehør som usortert, kommunalt avfall. Produktet, batterier og 
elektronisk tilbehør skal returneres til et sertifisert retursted for gjenvinning 
eller korrekt avhending ved endt levetid.

For mer informasjon knyttet til avhending og resirkulering, kan du se nettsted: 
http://www.urbanears.com

FCC statement
Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the 
equipment.

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. This equipment complies 
with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 
To comply with FCC’s RF radiation exposure limits for general population/
uncontrolled exposure, this device must be installed to provide a separation 
distance of at least 20 cm 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 to this device 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.

Note: 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 est conforme à la norme RSS247 d’Industrie Canada.

This device complies with Industry Canada licence-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.

Cet appareil est conforme à la norme RSS sans licence d’Industrie Canada. 
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet 
appareil ne doit pas provoquer d’interférence et (2) cet appareil doit supporter 
les interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un 
fonctionnement inattendu.

This device complies with the RF exposure limits for an uncontrolled 
environment set forth by Industry Canada. Canadian information on RF 
exposure and compliance can be obtained from Industry Canada.

Cet appareil est conforme aux réglementations d’Industrie Canada 
concernant les limites d’expositions aux radiofréquences dans un 
environnement non contrôlé. Les informations sur l’exposition aux RF et de 
conformité pour le Canada peuvent être obtenues auprès d’Industrie Canada.

To comply with Industry Canada’s RF radiation exposure limits for general 
population/uncontrolled exposure, this device must be installed with a 
minimum distance of 20 cm from all persons.

Pour être conforme aux limites d’exposition aux radiations RF d’Industrie 
Canada pour la population générale/l’exposition non maîtrisée, cet appareil 
doit être installé à une distance minimale de 20 cm des personnes.

This Class B digital device complies with Canadian ICES-003. CAN ICES-3 
(B)/NMB-3(B)

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 au 
Canada. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Notice for 5 GHz devices
Caution: (i) This device operates in the band 5150–5250 MHz and is only for 
indoor use in order to reduce the risk of 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.

Avertissement concernant les 
appareils de 5 GHz
Mise en garde : (i) Tout appareil fonctionnant dans la bande de 5150 à 5250 
MHz est exclusivement destiné à une utilisation intérieure afin de réduire 
les interférences nuisibles éventuelles causées aux systèmes mobiles par 
satellite utilisant le même canal ; (ii) le gain d’antenne maximal autorisé pour 
les appareils dans les bandes de 5250 à 5350 MHz et de 5470 à 5725 MHz 
doit être conforme à la limite e.i.r.p. : et (iii) le gain d’antenne maximal autorisé 
pour les appareils dans la bande de 5725 à 5825 MHz doit répondre aux 
limites e.i.r.p. établies pour les opérations de point à point et celles qui ne le 
sont pas, le cas échéant. (iv) Les utilisateurs doivent également savoir que les 
radars de grande puissance sont attribués en tant qu’utilisa- teurs principaux 
(c’est-à-dire les utilisateurs prioritaires) des bandes de 5250 à 5350 MHz et 
de 5650 à 5850 MHz et que ces radars peuvent causer des interférences 
avec les appareils LE-LAN et/ou les endommager.

Ifetel
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) 
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo 
la que pueda causar su operación no deseada.

Anatel
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a 
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, 
e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

O USO PROLONGADO DESTE APARELHO EM ALTO VOLUME NAO E 
RECOMEDADO. Nos termos da Lei 11,291/06, o usuário fica advertido de 
que a utilização deste aparelho em volume superior à 85 decibéis poderá 
acarretar danos a seus sistema auditivo.

低功率電波輻射性
電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使
用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經
發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項
合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合
法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Ansvars-
fraskrivelse
Vær oppmerksom på at tilgjengeligheten av tjenester fra tredjeparter, blant 
annet Chromecast built in, AirPlay, Spotify, og denne enhetens kompatibilitet 
med disse tjenestene er underlagt den respektive rettighetshaverens 
samtykke, som kan trekkes tilbake, og levering av slike tjenester, som kan 
opphøre, noe som fører til at denne enheten ikke vil være kompatibel med 
slike tjenester fra tredjeparter, uten at dette medfører ansvar for Zound 
Industries.

Tilgjengeligheten av tjenester fra tredjeparter krever kanskje separate 
avtaler mellom deg og tredjepartene, og Zound Industries tar ikke ansvar for 
tilgjengeligheten av slike tjenester.

Samsvars-
erklæring
Zound Industries International AB erklærer herved at dette produktet er i 
samsvar med 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Samsvarserklæringen finner du på denne nettsiden:  
www.urbanears.com/doc
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