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OM DENNE HØJTTALER 

> Funktioner

> Teknisk specifikation

> Indeholdt i æsken

Funktioner
Spotify & Internet Radio kanaler
Din højttaler lader dig gemme din yndlingsmusik 
fra Spotify1 og internet radio som syv forskellige 
kanaler. Hav et udvalg af moods-playlister på 
hånden, så du kan afspille dem bare ved et tryk på 
en knap. 

Spotify Connect, Chromecast built-in, 
AirPlay & Internet Radio support

Din højttaler understøtter adgang til Spotify 
Connect2, Chromecast built-in, AirPlay, og tusindvis 
af stationer fra internettet. 

Multiroom-afspilning
To eller flere Urbanears Connected Speaker 
kan grupperes som et multiroom-system. Afspil 
noget forskelligt i hvert rum, eller synkroniser dine 
højttalere i Multi Mode for at afspille den samme 
musik i hvert rum i dit hjem. 

1 For at kunne gemme Spotify kanaler, kræves der en Spotify 
Premium konto.
2 Spotify Connect kræver en Spotify Premium konto. 

Teknisk 
specifikation

Indeholdt i æsken
• 1x Stammen, Urbanears Connected Speaker
• 1x strømkabel
• 1x hurtigguide, lovmæssig og sikkerheds-

Spotifyfolder

SPL frekvensområde 
50 Hz–20 kHz  (±3 dB)

Forstærkere  
3 Klasse D

Drivere  
To 3/4˝ neodymium dome-
tweeters, en 4˝ woofer

Udgangseffekt for audio 
36 W

Indgangsspænding  
100–240 V, 50–60 Hz

Maks. strømforbrug
60 W

Strømforbrug ved 
netværks-standby
1.6 W

Vægt 
3.6 kg

Størrelse 
Bredde  210 mm
Højde    210 mm
Længde   142 mm

USB-udgang til 
opladning 
5 VDC, 1 A 

Audio-betjeningsflader

Wi-Fi
WPA2, 802.11b/g/n/ac 2,4 
GHz/5 GHz med diversitet

Bluetooth
Klassisk + lavenergi 4,2 
AVRCP + A2DP

AUX
3,5 mm stereo-jackstik



BRUG AF DIN HØJTTALER 

> Betjeningsflader

> Førstegangs-opsætning

> Urbanears Connected Appen

> Brug af knapperne

> Juster equalizer-indstillinger

Betjeningsflader
Knapper

01. VOLUME-knap
02. SOURCE-knap

Grupperingsindikatorer

03. SOLO
04. MULTI

Kildeindikatorer

05.  - Wi-Fi streaming
06. Kanaler 1-7 - Wi-Fi streaming
07.  - Bluetooth trådløs forbindelse
08. AUX - fysisk indgang

Indgange og udgange

09. Vekselstrømsindgang
10.  AUX 3,5 mm audio-indgang
11. USB 1 A, 5 VDC strømudgang

Førstegangs-
opsætning
For at få mest ud af din højttaler og aktivere cloud-
streaming, skal den først konfigureres. Det sikre 
også, at den holdes opdateret med den seneste 
software og funktioner.

Hvad du har brug for, for at komme i 
gang:

• Stammen, Urbanears Connected Speaker
• Stikkontakt
• En fungerende Wi-Fi forbindelse med adgang 

til hurtigt internet til streamingtjenester
• Smartphone med mindst Android 4.03 eller 

iOS 9.0
• Urbanears Connected Appen (tilgængelig på 

App Store og Google Play)

Trin i forbindelse med første 
opsætning:

01. Tilslut den ene ende af strømkablet til strøm-
jackstikket i bunden af din højttaler, og den 
anden ende til en stikkontakt. 

 
Bemærk: I visse regioner kan der medfølge flere forskellige 
strømkabler. Brug det strømkabel, der passer til din region. 
Tilslut udelukkende den korrekte spænding, som vist i bunden 
af din højttaler.

02. Mens din højttaler booter, så lyser SOLO og 
MULTI indikatorerne kontinuerligt. Når den 
er klar til opsætning, så blinker lysringene 
omkring SOURCE-knappen kontinuerligt.

03. Brug din smartphone til at søge efter 
Urbanears Connected appen på Google Play 
eller i App Store og download den. Start appen 
og følg anvisningerne i appen for at afslutte 
højttaleropsætningen.

 
Bemærk: For at opsætte ekstra højttalere på det samme Wi-
Fi netværk, så gentag trinnene herover for hver højttaler, der 
skal tilføjes. Tryk på menuknappen i Urbanears Connected 
appen, og tryk herefter på “Set Up New Speaker” og følg 
anvisningerne.

Hvis din højttaler ikke er helt ny og lige pakket ud, 

så følg anvisningerne i  Accéder manuellement au 

mode configuration.

Urbanears 
Connected Appen
Urbanears Connected Appen hjælper dig med 
opsætningen første gang, og giver dig adgang til din 
højttalers fulde kapacitet. Appen er kompatibel med 
iOS og Android smartphones, og kan downloades 
gratis på Google Play eller i App Store.

Med Urbanears Connected appen kan du:

• Indstille, ændre og afspille dine kanaler
• Vælg en audio-kilde
• Styre Multi Mode grupper
• Gennemse og forbinde til tusindvis af stationer på 

internet radio
• Tjekke hvilken sang eller andet medie, der lige nu 

afspilles
• Justere equalizer-indstillinger
• Justere individuelle og multi-room 

volumenindstillinger
• Navngive din højttaler
• Justere streaming-kvalitet

Brug af 
knapperne
Efter den indledende opsætning, kan du betjene din 
højttaler ved simpelthen at trykke på og dreje de to 
knapper på det øverste panel. Den kan også betjenes 
via Urbanears Connected appen Spotify og andre 
musik-apps.

Vælg en lyd-kilde 

Drej SOURCE-knappen til et valg, og tryk en gang for 
at aktivere. Indikatorlyset ved siden af dit valg bliver helt 
oplyst.

Play/Pause  

Tryk på SOURCE-knappen en gang for at afspille 
eller midlertidigt afbryde din musik.1

Næste nummer  

Dobbeltklik på SOURCE-knappen for at springe til 
det næste nummer.2

Foregående nummer 

Klik tre gange på SOURCE-knappen for at springe 
tilbage til det foregående nummer.3

Gem en kanal 

Mens der afspilles musik via Spotify Connect eller 
internet radio, så drej SOURCE-knappen til et 
nummervalg Tryk og hold nede i 3 sekunder. Se 

Gestion de vos préréglages. 

Skru op for volumen  

Drej VOLUME knappen med urets retning (+) for at 
skrue op for volumen. 

Skru ned for volumen  

Drej VOLUME knappen mod urets retning (-) for at 
skrue ned for volumen.

Skift mellem Solo Mode og Multi Mode 

Tryk på VOLUME knappen Solo Mode og Multi 
Mode. Indikatorlyset viser hvilken mode din højttaler 

er i lige nu. Se  Solo Mode et Multi Mode. 

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

Juster equalizer-
indstillinger
Equalizeren kan justeres inde fra Urbanears 
Connected appen. Finjuster din højttalers diskant-/
basbalance for at tilpasse forskellige musiktyper og 
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find dit perfekte lydniveau.



AFSPILNING VIA WI-FI

> Afspilning via Spotify Connect

> Afspilning via Chromecast built-in

> Afspilning via AirPlay

> Afspilning af Internet Radio

Der er flere måder at afspille via Wi-Fi. Når en 
af Wi-Fi kilderne er aktive, så vil der være lys i 
kildeindikatoren , undtagen når en kanal afspilles. 

Afspilning via 
Spotify Connect
Spotify Connect gør din i stand til at styre din 
højttaler inde fra Spotify appen.

01. Begynd med at afspille noget musik.
02. Vælg din højttaler fra “Devices Available” 

menuen.

Bemærk: Spotify Connect Kræver en Spotify Premium konto.

Afspilning via 
Chromecast 
built-in
Urbanears Connected appen kommer med 
Chromecast built-in, hvilket gør dig i stand til at 
streame musik/podcasts/afspilningslister til din 
højttaler fra dine yndlingsapps.

01. Tryk på Cast-knappen inde fra musikappen, 
og vælg så din højttaler fra menuen.

Bemærk: Google Servicevilkårene og privatlivspolitikken skal 
accepteres i Urbanears Connected appen før den bruges 
første gang.

Afspilning via 
AirPlay
AirPlay lader dig streame enhver lydkilde til din 
højttaler fra din iOS enhed eller Apple computer.

01. Hvis appen har AirPlay knappen, så tryk på 
den og vælg din højttaler fra menuen.

02. For at kunne streame lyd til din højttaler 
fra en iOS enhed, så vælg din højttaler in 
“Kontrolcenter” på din enhed.

Afspilning af 
Internet Radio
Din højttaler har en indbygget internet radioservice, 
som giver dig adgang til tusindvis af radiostationer 
verden over.

01. Åbn Urbanears Connected appen og tryk på 
den højttaler, du vil streame til.

02. Swipe til “Cloud” i kildemenuen.
03. Tryk på “Internet Radio” og vælg en station til 

afspilning.



AFSPILNING VIA BLUETOOTH

> Bluetooth parring

> Afspilning via Bluetooth

For at spille musik fra en Bluetooth kompatibel 
enhed, så begynd med at parre enheden med din 
højttaler.

Bluetooth parring
01. Drej SOURCE-knappen til  , tryk den ned og 

hold den i 3 sekunder. 
Indikatoren ved siden af    blinker langsomt, 
når din højttaler bliver tilgængelig.Activez 
Bluetooth sur votre appareil (smartphone, 
tablette ou ordinateur).

02. Vælg din højttaler på listen af tilgængelige 
Bluetooth enheder og accept parring. 
Enhederne er parret og forbundet hvis  

 indikatoren på din højttaler lyser 
kontinuerligt, og du hører en bekræftelseslyd.

Bemærk: Bluetooth parring kan også gøres via Urbanears 
Connected appen.

Afspilning via 
Bluetooth
Når din højttaler en gang er blevet parret med en 
Bluetooth enhed, så er parringen gemt, og du kan 
forbinde igen til enhver tid. Din højttaler kan gemme 
op til 8 enhedsparringer.

01. Drej SOURCE-knappen til   og tryk en gang.
01. Din højttaler forbinder til den sidst tilsluttede 

Bluetooth enhed. Hvis den ikke er tilgængelig, 
så vil den prøve på 



AFSPILNING VIA AUX-INDGANG

Brud AUX-indgangen til at tilslutte audio-enheder 
direkte til din højttaler. Audio-enheder med en 
kompatibel 3,5 mm AUX-udgang kan tilsluttes, 
såsom MP3-afspillere, smartphones og tablets.

01. Sæt den ene ende af AUX-kablet ind i AUX-
indgangen i bunden af din højttaler.

02. Sæt den anden ende af AUX-kablet i AUX-
udgangen på din audio-enhed.

03. Drej SOURCE-knappen til AUX, og tryk så en 
gang for at aktivere.

Bemærk: Når du spiller musik via AUX, så kan du kun springe 
til det næste eller forrige nummer ved hjælp af kontrollerne på 
din tilsluttede enhed.



STYRING AF DINE KANALER

> Tilføjelse af Spotify-kanaler

> Tilføjelse af Internet Radio kanaler

Du kan gemme op til syv af dine yndlings-
Spotifyafspilningslister og stationer fra internet 
radio som kanaler til umiddelbar streaming. Vælg 
individuelle kanaler ved at dreje SOURCE-knappen 
til et nummer, og tryk for at afspille.

Kanaler kan tilføjes og styres ved hjælp af SOURCE-
knappen på din højttaler, eller inde fra Urbanears 
Connected appen.

Rediger individuelle kanaler ved at simpelthen at 
gemme en ny kanal over en nuværende.

Tilføjelse af 
Spotify-kanaler
For at kunne gemme en Spotify kanal, kræver det 
en Spotify Premium konto.

01. Åbn Spotify appen.
02. Vælg din højttaler fra menuen “Devices 

Available” i Spotify afspilleren.
03. Vælg og afspil din valgte afspilningsliste.
04. Drej SOURCE-knappen til en kanalposition 

(1-7) mens radiostationen spiller.
05. Tryk SOURCE-knappen ned og hold den inde 

i 3 sekunder indtil kanalindikatorlyset blinker 
og du hører en bekræftelseslyd.

Tilføjelse af 
Internet Radio 
kanaler
01. Åbn Urbanears Connected appen.
02. Vælg din højttaler på startsiden.
03. Swipe til ”Cloud” i kildemenuen, og tryk 

herefter på ”Internet Radio”.
04. Vælg en station og tryk på den for at begynde 

afspilning.
05. Drej SOURCE-knappen til en kanalposition 

(1-7) mens radiostationen spiller.
06. Tryk SOURCE-knappen ned og hold den inde 

i 3 sekunder indtil kanalindikatorlyset blinker 
og du hører en bekræftelseslyd.



SOLO MODE OG MULTI MODE

> Indstilling af din højttaler til Multi Mode eller Solo 

Mode

> Afspilning Multi Mode via Spotify Connect

> Afspilning Multi Mode via Chromecast built-in

> Afspilning Multi Mode via AirPlay

> Afspilning Multi Mode via Bluetooth

> Afspilning i Multi Mode via AUX

Flere Urbanears Connected Speaker kan tilføjes 
det samme Wi-Fi netværk og udgøre et multiroom-
system. Afspil hver enkelt højttaler i Solo Mode, 
eller grupper op til fem højttalere i Multi Mode for 
synkroniseret afspilning. Multi Mode kan styres i 
din højttalers øverste panel, eller i selve Urbanears 
Connected appen.

Indstilling af din 
højttaler til Multi 
Mode eller Solo 
Mode
01. For at skifte fra Solo Mode til Multi Mode på 

din højttaler, skal du trykke på VOLUME-
knappen. 
Indikatoren under MULTI vil lyse op, når den 
er valgt.

02. Gentag det for hver enkelt højttaler, som du vil 
tilføje til Multi Mode gruppen.

03. For at fjerne en højttaler fra gruppen, skal du 
trykke på VOLUME-knappen igen. 
Din højttaler vil skifte til Solo Mode og forlade 
Multi Mode gruppen.

Bemærk: I Solo Mode er din højttaler oplistet som en enkelt 
højttaler med sit navn i “Devices Available” menuen på AirPlay 
og Spotify. I Multi Mode er dine højttalere oplistet som “Multi” 
i “Devices Available” menuen. Selvom det kun er en højttaler, 
der er indstillet til Multi Mode, vil den stadig være oplistet med 
navnet “Multi” på AirPlay og Spotify.

Afspilning Multi 
Mode via Spotify 
Connect
Spotify Connect lader dig afspille musik Multi Mode 
indefra Spotify appen.

01. Indstil alle de højttalere, du vil afspille som en 
gruppe til Multi Mode.

02. Afspil musik og vælg gruppen kaldet “Multi” 
fra “Devices Available” menuen.

Bemærk: Spotify Connect Kræver en Spotify Premium konto.

Afspilning 
Multi Mode via 
Chromecast 
built-in
Opsætning af din højttaler til multi-room afspilning 
ved hjælp af Chromecast built-in gøres indefra 
Google Home appen.
Med denne app kan du gruppe dine Urbanears 
Connected Speaker med hinanden og med andre 
Chromecast built-in enheder.

Bemærk: Når din højttaler afspiller via Chromecast built-in, er 

der lys i dens SOLO-indikator.

Afspilning Multi 
Mode via AirPlay
AirPlay kan bruges, når der afspilles fra en iOS 
enhed via Wi-Fi.

01. Indstil alle de højttalere, du vil afspille som en 
gruppe til Multi Mode.

02. Tryk på AirPlay symbolet i “Kontrolcenter” 
menuen, og vælg så gruppen kaldet “Multi”.

Afspilning af 
Internet Radio i 
Multi Mode
Vælg en internet radiostation for at afspille på alle 
højttalerne i din Multi Mode gruppe.

01. Indstil alle de højttalere, du vil afspille som en 
gruppe til Multi Mode.

02. Inde i Urbanears Connected appen vælger du 
en af højtalerne i din Multi Mode gruppe, og 
herefter vælger du en internet radiostation til 
afspilning.

Afspilning 
Multi Mode via 
Bluetooth
Tilslut en Bluetooth kilde til en højttaler, og afspil den 
på alle højttalerne i din Multi Mode gruppe.

01. Indstil alle de højttalere, du vil afspille som en 
gruppe til Multi Mode.

02. Drej SOURCE-knappen på en højttalerne i din 
Multi Mode gruppe til  , og tryk for at aktivere.

01. Tilslut din mobil eller en anden kompatibel 
enhed til denne højttaler via Bluetooth og 

afspil. Se Afspilning via Bluetooth.

Afspilning i Multi 
Mode via AUX
Tilslut en AUX-kilde, såsom en CD-afspiller, 
mobiltelefon eller pladespiller til en højttaler for 
at afspille den på alle højttalerne i din Multi Mode 
gruppe

01. Indstil alle de højttalere, du vil afspille som en 
gruppe til Multi Mode.

02. Tilslut en AUX-kilde til en af højttalerne i din 
Multi Mode gruppe.

03. Drej dens SOURCE-knap til AUX, og tryk på 

den for at aktivere. Se Afspilning via AUX-

indgang.



VEDLIGEHOLDELSES-& SUPPORT

> Vedligeholdelse

> Rengøring af din højttaler

> Om din Wi-Fi forbindelse

> Opladning eller strøm til en USB-enhed

> Gå manuelt ind i opsætnings-mode

> Nulstilling af din højttaler

Vedligeholdelse
Henvend dig til autoriseret servicepersonale 
med hensyn til service af din højttaler. Service er 
nødvendig, når din højttaler er blevet beskadiget 
på en eller anden måde, eller stopper med at 
fungere normalt. Søg autoriseret service i tilfælde af 
skade på højttalerens strømkabel eller -stik, skade 
som følge af væske eller regn eller fugt, skade fra 
fremmedlegemer eller hvis din højttaler har været 
faldet på gulvet.

Rengøring af din 
højttaler
Træk altid stikket ud af væggen før du rengør din 
højttaler. Brug en tør, fnugfri klud til blidt at aftørre 
overfladen.
Brug aldrig sæbe, rengøringsmidler eller aerosol-
rensere!

Om din Wi-Fi 
forbindelse
På grund af sin natur kan et trådløst LAN opleve 
radiointerferens afhængigt af de lokale forhold 
(såsom trådløs router-ydelse, afstand, obstruktion, 
interferens med andre trådløse enheder, etc.)
Visse netværksoperationer kan opføre sig 
anderledes, alt afhængigt af hastigheden på den 
trådløse router.

Se enhedens dokumentation mht. detaljerede 
oplysninger om netværk med en trådløs router eller 
modem.

Opladning eller 
strøm til en USB-
enhed
USB-udgangen i bunden på dine højttalere kan 
bruges til at oplade eller sætte strøm til din mobil 
eller MP3-afspiller.

01. Sæt et USB Type A-kabel i USB 5VDC-
udgangen i bunden af din højttaler.

02. Sæt den anden ende af kablet ind i USB-
stikket på din enhed.

Gå manuelt ind i 
opsætnings-mode
Når din højttaler lige er pakket ud, vil den automatisk 
gå ind i opsætnings-mode, når den tilsluttes 
strøm. Indstil din højttaler manuelt i opsætnings-
mode, hvis du flytter eller ændrer på Wi-Fi 
netværksindstillingerne.

01. Drej SOURCE-knappen til  .
02. Tryk og hold den inde indtil lysringen omkring 

den blinker kontinuerligt, for at slette alle 
tidligere Wi-Fi netværksforbindelser.

03. Fortsæt med opsætningen. Se Førstegangs-
opsætning.

Nulstilling af din 
højttaler
Nulstilling sletter alle brugertilpassede indstillinger, 
kanaler, Wi-Fi indstillinger og Bluetooth parringer fra 
din højttaler.

01. Tryk og hold VOLUME og SOURCE-
knapperne nede på samme tid i 7 sekunder, 
indtil SOLO og MULTI indikatorerne lyser op.

02. Din højttaler vil blive nulstillet til 
fabriksindstillingerne efter ca. 1 minut. Se  

Førstegangs-opsætning.



FEJLFINDING

> Din højttaler tænder ikke

> Din højttaler kan ikke ses i Urbanears Connected 

appen

> Der er ingen lyd

> Støj når der oplades via USB og afspilles via AUX 

fra den samme enhed

> Din højttaler kan ikke forbinde til et nyt Wi-Fi 

netværk

> Din højttaler kan ikke forbinde til eller parres med 

en Bluetooth enhed

> Du bliver bedt om en pin-kode, når du parrer 

Bluetooth enheder

> Lyden forsvinder, når der afspilles i Multi Mode

> Din højttaler svarer ikke

> Du har ikke adgang til et Wi-Fi netværk

> Du har ikke en smartphone eller tablet

Din højttaler 
tænder ikke
Sørg for, at din højttaler er tilsluttet en fungerende 
stikkontakt ved hjælp af dens strømkabel. Se 

Førstegangs-opsætning.

Din højttaler 
kan ikke ses 
i Urbanears 
Connected appen
Hvis din højttaler ikke kan ses i Urbanears 
Connected app, så sørg for at:

• Din højttaler er færdig med at starte op. Under 
opstart er både SOLO og MULTI indikatorerne 
oplyst.

• Den mobile enhed er tilsluttet samme Wi-Fi 
netværk som din højttaler.

Hvis din højttaler stadig ikke kan ses i Urbanears 
Connected appen:

01. Sæt din højttaler opsætningsmode manuelt. 

Se Gå manuelt ind i opsætnings-mode.

Der er ingen lyd
Hvis din højttaler er tændt, men du ikke kan høre 
nogen lyd, så sørg for, at:

• Volumen ikke er for lav eller slået fra på din 

lydkilde eller højttaler. Se Brug af knapperne.

• Den korrekte audio-kilde er valgt. Se Brug af 

knapperne.
• Den tiltænkte lydkilde er forbundet. Se  

Afspilning via Bluetooth eller Afspilning via 

AUX-indgang.
• Din højttaler er forbundet til et Wi-Fi netværk, 

når der afspilles via Spotify, AirPlay eller 

Chromecast built-in. Se Førstegangs-

opsætning.

Støj når der 
oplades via USB 
og afspilles via 
AUX fra den 
samme enhed
På visse enheder kan normal støj på USB-
porten medføre interferens, når der afspilles via 
AUX-indgangen. Hvis dette sker, så prøv en af 
løsningerne herunder.

• Frakobl AUX og forbind via Wi-Fi eller 
Bluetooth.

• Brug en anden afspilningsenhed.
• Brug en separat oplader til afspilningsenheden
• Køb evt. et USB Type A støjfilter.

Din højttaler kan 
ikke forbinde til et 
nyt Wi-Fi netværk
Hvis du flytter eller ændrer dit Wi-Fi netværk, så 
konfigurer højttaleren igen til at bruge det nye Wi-Fi 
netværk.

01. Drej SOURCE-knappen til  .
02. Tryk og hold den inde indtil lysringen omkring 

den blinker kontinuerligt, for at slette alle 
tidligere Wi-Fi netværksforbindelser.

03. Vælg et Wi-Fi netværk inde fra Urbanears 
Connected appen.

Din højttaler kan 
ikke forbinde til 
eller parres med 
en Bluetooth 
enhed
Når du parrer din højttaler med en Bluetooth enhed, 
så sørg for at:

• Bluetooth er aktiveret på din enhed 
(smartphone, tablet, computer).

• Enheden og højttaleren er indenfor 10 meter af 
hinanden, uden forhindringer i form af vægge 
eller døre.

Du bliver bedt 
om en pin-
kode, når du 
parrer Bluetooth 
enheder
I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt med en 
pin-kode (adgangskode). Hvis du bliver bedt om en 
kode, så indtast: 0000.

Lyden forsvinder, 
når der afspilles i 
Multi Mode
Hvis Wi-Fi båndbredden er for lav Multi Mode til 
at afspille i normal kvalitet, så kan lyden begynde 
at forsvinde. Juster streaming-kvaliteten for at 
kompensere for den lave Wi-Fi båndbredde.

01. Åbn Urbanears Connected appen og tryk på 
menuknappen.

02. Tryk på  Indstillinger og herefter på “Kvalitet af 
Multi Streaming”.

03. Indstil “Kvalitet af Multi Streaming” til  “Lav”.

Din højttaler 
svarer ikke
I de sjældne tilfælde hvor din højttaler ikke svarer på 
grund af et software-problem, så gør følgende:

01. Tag din højttalers stik ud af stikkontakten i 
væggen.

02. Vent i 15 sekunder og sæt så stikket i igen.
03. Vent på at højttaleren starter op.

Hvis din højttaler stadig ikke svarer efter opstart er 
færdig:

04. Nulstil din højttaler til fabriksindstillingerne. Se 

Nulstilling af din højttaler.
05. Gentag førstegangsopsætningen. Se  

Førstegangs-opsætning.

Du har ikke 
adgang til et Wi-Fi 
netværk
For at afspille på din højttaler, når der ikke er noget 
Wi-Fi netværk tilgængeligt: 

• Tilslut en kompatibel enhed til din højttaler ved 

hjælp af Bluetooth. Se Afspilning via Bluetooth. 
• Tilslut en kompatibel enhed til din højttaler 

ved hjælp af et kabel. Se Afspilning via AUX-

indgang. 

Du har ikke en 
smartphone eller 
tablet
For at afspille på din højttaler uden at bruge en 
smartphone eller tablet:

• Tilslut en kompatibel enhed til din højttaler ved 

hjælp af Bluetooth. Se Afspilning via Bluetooth.
• Tilslut en kompatibel enhed til din højttaler 

ved hjælp af et kabel. Se Afspilning via AUX-

indgang.
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Juridisk 
meddelelse 
© 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 andre varemærker tilhører deres respektive ejere og må ikke anvendes 
uden tilladelse.

For yderligere juridisk information relateret til dette produkt og dets 
anvendelse i dit område og for mere detaljerede oplysninger om Zound 
Industries samt partner- & licensinformation besøg venligst hjemmesiden: 
http://www.urbanears.com

Vigtige 
sikkerheds-
instruktioner
01. Læs disse instruktioner
02. Behold disse instruktioner
03. Overhold alle advarsler
04. Følg alle instruktioner
05. Brug ikke denne enhed tæt ved vand
06. Rengør kun med tør klud
07. Bloker ingen ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med 

producentens anvisninger. 
08. Installer ikke tæt ved varmekilder såsom radiatorer, indblæsningsriste, 

ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer 
varme. 

09. Omgå ikke sikkerhedsfunktionen af hverken det polariserede stik eller 
stikket til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor et er bredere 
end det andet. Et stik til jordbindelse har to ben og et tredje jordben. 
Det brede ben eller jordbenet medfølger for din sikkerheds skyld. Hvis 
det medfølgende stik ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte en 
elektriker for at udskifte det forældede stik. 

10. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stik, 
stikdåser og der, hvor de udgår fra enheden. 

11. Brug kun tilbehør/ekstraudstyr anført af producenten. 
12. Brug kun med vogn, stativ, konsol eller bord, der anbefales af 

producenten eller sælges med enheden. Når der anvendes en vogn eller 
stativ, skal vognen/enheden flyttes forsigtigt for at undgå skade, hvis den 
vælter. 

13. Frakobl enheden under tordenvejr, eller når den ikke benyttes i længere 
tid. 

14. Overlad al reparation til kvalificeret personale. Reparation er påkrævet, 
når enheden er blevet beskadiget på nogen måde, såsom når el-
ledningen eller stikket er beskadiget, der er spildt væske eller der er faldet 
genstande ned i enheden, hvis enheden har været udsat for regn eller 
fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 

Advarsel
• Hold produktet og dets ekstraudstyr væk fra små børn. Dette er ikke et 

legetøj.
• Installer ikke produktet i et område, der hindrer adgang til stikket. 

Frakobling af stikket er den eneste måde fuldstændigt at fjerne strømmen 
til produktet, og stikket skal være let tilgængeligt på alle tidspunkter.

• For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må denne enhed 
ikke udsættes for regn eller fugt. Enheden må ikke udsættes for dryp 
eller stænk, og genstande med væske, såsom vaser, må ikke placeres på 
enheden.

• Tab ikke produktet.
• For at undgå risiko for overophedning må produktet ikke overdækkes.
• Lyt ikke for tæt på produktet.
• Lyt ikke i en længere periode ved et højt lydtryk.
• For at undgå skader må kropsdele eller genstande ikke indsættes i 

basporten.
• Stikket bruges som afbryder, og afbryderen skal være let at betjene. 
• Se venligst oplysningerne på ydersiden af bunden for elektronik- og 

sikkerhedsoplysninger, før du installerer eller betjener enheden.
 

 
Denne enhed er en klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk enhed. Den er 
designet på en sådan måde, at den ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til 
elektrisk jord.
 
Symbolet med et lyn med pilespids inde i en ligesidet trekant skal advare 
brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret ”farlig spænding” i produktet, som 
kan være af tilstrækkelig kraft til at udgøre en risiko for elektrisk stød. 

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION

Advarsel: For at reducere risikoen for elektrisk stød må låget (eller bagsiden) 
ikke fjernes, da der ikke er nogen dele indeni, der kan serviceres af brugeren. 
Overlad reparation til kvalificeret personale.

Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen 
af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i den medfølgende 
manual.

For fuld sikkerhedsinformation, besøg hjemmesiden: http://www.urbanears.
com

Installation og 
tilslutning
• Tilslut produktet i henhold til instruktionerne i manualen.
• Tilslut kun produktet til den korrekte spænding som vist på enheden.
• Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stik, 

stikdåser og det punkt, hvor de forlader enheden.
• Brug kun strømkabler af typen angivet i betjeningsvejledningen eller som 

er angivet på produktet. 
• Omgå ikke sikkerhedsfunktionen af hverken det polariserede stik eller 

stikket til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor et er bredere 
end det andet. Et stik til jordbindelse har to ben og et tredje jordben.

• Det brede ben eller jordbenet medfølger for din sikkerheds skyld. Hvis 
det medfølgende stik ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte en 
elektriker for at udskifte det forældede stik.

• Frakobl enheden under tordenvejr, eller når den ikke benyttes i længere 
tid.

• Installer ikke denne enhed i et lukket eller indbygget område, og 
oprethold gode ventilationsforhold. Ventilationen må ikke forhindres ved 
at dække ventilationsåbninger med genstande som aviser, duge, gardiner 
osv.

• Ingen åben ild, såsom tændte stearinlys, må anbringes på enheden.
• Anvendelsen af enheden i tropiske eller moderate klimaer. 

Rengøring & 
vedligeholdelse
Overlad al reparation til kvalificeret personale. Reparation er påkrævet, når 
enheden er blevet beskadiget på nogen måde, såsom at el-ledningen eller 
stikket er beskadiget, at der er spildt væske eller er faldet genstande ned 
i enheden, hvis enheden har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer 
normalt eller er blevet tabt.
Rengør kun med tør klud.

For mere detaljerede rengørings- og vedligeholdelsesinstruktioner, besøg 
hjemmesiden: http://www.urbanears.com

Bortskaffelses- 
og genbrugs-
information
Symbolet med den overstregede skraldespand på enheden (og alle 
medfølgende batterier og andet elektronisk tilbehør) angiver, at de ikke må 
bortskaffes som normalt husholdningsaffald. Smid ikke produktet, batterier 
og elektronisk tilbehør ud som usorteret husholdningsaffald. Produktet, 
batterier og elektronisk tilbehør skal afleveres til en genbrugsstation til 
genbrug eller korrekt bortskaffelse ved slutningen af deres levetid.

For mere information om bortskaffelse og genbrug, besøg hjemmesiden: 
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.

Overens-
stemmelses-
erklæring
 

Hermed erklærer Zound Industries International AB, at dette produkt 
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 
R&TTE 1999/5/EF og RoHS direktivet 2011/65/EU

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

Hjemmeside: http://www.urbanears.com
Brugeren anbefales at besøge hjemmesiden regelmæssigt for ajourført 
information.


