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KAIUTTIMESI TIEDOT 

> Ominaisuudet

> Tekniset tiedot

> Pakkaus sisältää

Ominaisuudet
Spotifyn ja Internet-radion 
esiasetukset
Voit kuunnella suosikkimusiikkiasi kaiuttimesi kautta 
Spotify-sovellusta käyttämällä1 ja Internet-radion 
seitsemään eri esiasetukseen. Pidä mielentilojen 
koko kirjo käden ulottuvilla, vain napin painalluksen 
päässä.

Spotify Connect -sovelluksen, 
Chromecast built-in -toiminnon, 
AirPlayn ja Internet-radion tukeminen

Kaiuttimesi tukee pääsyä Spotify Connect 
-palveluun2 , Chromecast built-in, AirPlay ja tuhansia 
Internet-radioasemia.

Monihuonetoiminto

Kaksi tai useampi Urbanears Connected Speaker 
voidaan ryhmitellä yhteen monihuonejärjestelmäksi. 
Toista mitä haluat kussakin eri tilassa, tai synkronoi 
kaiuttimesi Multi Mode -tilassa ja soita samaa 
musiikkia kotisi jokaisessa huoneessa.

1 Spotify-esiasetusten tallentamiseen tarvitaan Spotify 
Premium -tili.
2 Spotify Connect -palveluun tarvitaan Spotify Premium -tili. 

Tekniset tiedot

Pakkaus sisältää
• 1 × Stammen, Urbanears Connected Speaker
• 1 × virtajohto
• 1 × pikaopas, turvallisuus- ja lakisääteiset 

tiedot, Spotify-lehtinen

Äänenpainetason 
taajuusalue 
De 50 Hz – 20 kHz (±3 dB)

Vahvistimet  
3 D-luokka

Ajurit  
Kaksi 3/4-tuumaista 
neodyymikupuista 
diskanttikaiutinta, yksi 
4-tuumainen bassokaiutin

Audiovirtalähde 
36 W

Tulojännite  
100–240 V, 50–60 Hz

Virrankulutus enimmillään
60 W

Verkon lepotilan 
virrankulutus
1.6 W

Paino 
3.6 kg

Koko 
Leveys   210 mm
Korkeus   210 mm
Pituus    142 mm

USB-ulostulo lataamista 
varten 
5 VCC, 1 A 

Audioliitännät

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

Bluetooth
Klassinen + 
matalaenergiainen 
 4,2 AVRCP + A2DP

AUX
3.5 mm:n stereojakki



KAIUTTIMESI KÄYTTÄMINEN 

> Liitännät

> Asennus ensimmäisellä käyttökerralla

> Urbanears Connected -sovellus

> Nuppien käyttö

> Taajuuskorjaina-setusten säätäminen

Liitännät
Nupit:

01. VOLUME-nuppi
02. SOURCE-nuppi

Ryhmittelyn merkkivalot:

03. SOLO
04. MULTI

Lähteen merkkivalot:

05.   – Wi-Fi-suoratoisto
06. Esiasetukset 1–7 – Wi-Fi-suoratoisto
07.    – langaton Bluetooth-yhteys
08.  AUX – fyysinen sisääntulo

Sisääntulot ja ulostulo:

09. Vaihtovirtaverkon sisääntulo
10.  AUX 3,5 mm audio-sisääntulo
11. USB 1 A, 5 V tasavirran ulostulo

Asennus 
ensimmäisellä 
käyttökerralla
Konfiguroi kaiuttimesi ensin, jotta saisit siitä kaiken 
irti ja voisit aktivoida suoratoiston pilvestä. Näin 
kaiuttimesi myös pysyy ajan tasalla viimeisimmistä 
ohjelmistopäivityksistä ja -toiminnoista.

Tarvitset nämä päästäksesi alkuun

• Stammen, Urbanears Connected Speaker
• Virtalähteen
• Toimivan Wi-Fi-yhteyden nopealla Internet-

yhteydellä suoratoistopalveluita käyttääksesi
• Älypuhelimen, jossa on vähintäänkin Android 

4.03 tai iOS 9.0
• Urbanears Connected -sovelluksen (saatavilla 

App Storesta ja Google Playstä).

Ensimmäisen käyttökerran 
asennusvaiheet

01. Liitä virtajohdon toinen pää kaiuttimesi 
pohjassa olevaan virtajakkiin ja toinen pää 
pistorasiaan. 

 
Huom. Pakkauksessa saattaa olla useampia virtajohtoja 
sijainnista riippuen. Käytä paikallisesti soveltuvaa 
virtajohtoa ja -pistoketta. Kytke ainoastaan soveltuvaan 
verkkojännitteeseen (ks. kaiuttimesi pohja).

02. SOLO- ja MULTI-merkkivalot palavat 
yhtäjaksoisesti kaiuttimesi käynnistyessä. 
SOURCE-nuppia ympäröivät valot vilkkuvat 
yhtäjaksoisesti, kun kaiutin on valmis 
asennettavaksi.

03. Etsi Urbanears Connected -sovellus 
älypuhelimellasi Google Playstä tai App 
Storesta ja lataa se. Käynnistä sovellus ja 
viimeistele kaiuttimen asennus sovelluksen 
ohjeita seuraamalla.

 
Huom. Toista edellä mainitut vaiheet jokaisen kaiuttimen 
kohdalla, kun haluat liittää useampia kaiuttimia samaan Wi-Fi-
verkkoon. Napauta Urbanears Connected -sovelluksen 
valikkopainiketta, valitse sitten ”Asenna uusi kaiutin” ja seuraa 
ohjeita.

Seuraa Siirry asennustilaan manuaalisesti -kohdan 
ohjeita, ellei kaiuttimesi ole upouusi. .

Urbanears 
Connected 
-sovellus
Urbanears Connected -sovellus auttaa sinua 
pääsemään alkuun ensimmäisellä käyttökerralla. 
Sen avulla pääset myös käsiksi kaikkiin kaiuttimesi 
ominaisuuksiin. 

Sovellus on yhteensopiva iOS- ja Android-
älypuhelinten kanssa ja voit ladata sen ilmaiseksi 
Google Playstä tai App Storesta.
Urbanears Connected -sovelluksella voit:

• Asettaa, muokata ja toistaa esiasetuksiasi
• Valita äänilähteen
• Hallinnoida Multi Mode -ryhmiä
• Selata ja yhdistää tuhansiin Internet-radioasemiin
• Katsoa, mitä kappaletta tai mitä muuta mediaa 

parhaillaan toistetaan
• Säätää taajuuskorjainasetuksia
• Säätää yksittäisen laitteen tai monihuonetilan 

ääniasetuksia
• Vaihtaa kaiuttimesi nimeä
• Säätää suoratoiston laatua.

Nuppien käyttö
Ensimmäisellä käyttökerralla suoritetun asennuksen 
jälkeen voit hallita kaiutintasi helposti painamalla ja 
kääntämällä kahta kaiuttimen yläpaneelissa olevaa 
nuppia. Voit hallita kaiutinta myös Urbanears Connected 
-sovellusta, Spotifyta ja muita musiikkisovelluksia 
käyttämällä.

Valitse äänilähde 

Käännä SOURCE-nuppia valintasi kohdalle 
ja aktivoi painamalla. Valintasi vieressä oleva 
merkkivalo syttyy. 

Toista/pysäytä  

Soita tai pysäytä musiikki painamalla SOURCE-
nuppia kerran.1

Seuraava kappale  

Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla 
SOURCE-nuppia nopeasti kaksi kertaa.2

Edellinen kappale 

Palaa edelliseen kappaleeseen painamalla 
SOURCE-nuppia nopeasti kolme kertaa.3

Tallenna esiasetus 

Käännä SOURCE-nuppi valitsemasi numeron 
kohdalle toistaessasi musiikkia Spotify Connect 
-palvelun kautta tai Internet-radiosta. Paina ja 
pidä nuppia pohjassa 3 sekunnin ajan. Katso 

Esiasetusten hallinnointi. 

Äänenvoimakkuuden lisääminen  

Lisää äänenvoimakkuutta kääntämällä VOLUME-
nuppia myötäpäivään (+).

Äänenvoimakkuuden hiljentäminen  

Hiljennä äänenvoimakkuutta kääntämällä VOLUME-
nuppia vastapäivään (-).

Liiku Solo Mode- ja Multi Mode -tilojen välillä 

Liiku Solo mode ja multi mode -tilojen välillä 
painamalla VOLUME-nuppia kerran. Merkkivalo 
osoittaa kaiuttimen senhetkisen tilan. Katso  ja . 

1 Toiminto ei ole käytettävissä AUX-lähteistä toistettaessa.
2 Toiminto ei ole käytettävissä AUX-lähteistä toistettaessa.
3 Toiminto ei ole käytettävissä AUX-lähteistä toistettaessa.
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Taajuuskorjaina-
setusten 
säätäminen
Voit säätää taajuuskorjainta Urbanears 
Connected -sovelluksessa. Korosta erilaisia 
musiikkityylejä hienosäätämällä kaiuttimesi 
diskantti-/bassotasapainoa, ja löydä omaa korvaasi 
miellyttävät soundit.



TOISTO WI-FI-VERKON KAUTTA

> Toisto Spotify Connect -palvelun kautta

> Toisto Chromecast built-in -toiminnon kautta

> Toisto AirPlayn kautta

> Internet-radion toistaminen

Wi-Fi-verkon kautta voidaan toistaa usealla eri 
tavalla.   -ikonin viereinen lähteen merkkivalo 
syttyy, kun jokin seuraavista Wi-Fi-lähteistä on 
aktiivinen, poikkeuksena esiasetuksen toistaminen.

Toisto Spotify 
Connect -palvelun 
kautta
Spotify Connect -palvelun avulla voit hallinnoida 
kaiutintasi Spotify-sovelluksessa.

01. Aloita toistamalla musiikkia.
02. Valitse kaiuttimesi “Käytettävissä olevat 

laitteet” -valikosta.

Huom. Spotify Connect -palvelun käyttämiseen tarvitaan 
Spotify Premium -tili.

Toisto 
Chromecast built-
in -toiminnon 
kautta
Chromecast built-in -toiminto sisältyy Urbanears 
Connected -sovellukseen. Sen avulla voit 
suoratoistaa musiikkia/kappaleita/podcasteja/
soittolistoja kaiuttimeesi suosikkisovellustasi 
käyttämällä.

01. Napauta Cast-painiketta 
musiikkisovelluksessa ja valitse sitten 
kaiuttimesi valikosta.

Huom. Google-palveluehdot ja -tietosuojakäytäntö 
täytyy hyväksyä Urbanears Connected -sovelluksessa 
ensimmäisellä käyttökerralla.

Toisto AirPlayn 
kautta
AirPlayn avulla voit suoratoistaa kaiuttimeesi 
mistä tahansa äänilähteestä iOS-laitetta tai Apple-
tietokonettasi käyttäen.

01. Jos sovelluksessa on AirPlay-painike, napauta 
sitä ja valitse kaiuttimesi listalta.

02. Valitse kaiuttimesi laitteesi “Ohjauskeskus” 
-valikosta suoratoistaaksesi kaiuttimeesi mitä 
tahansa ääntä iOS-laitetta käyttämällä.

Internet-radion 
toistaminen
Kaiuttimessasi on sisäänrakennettu Internet-
radiopalvelu, jonka kautta voit kuunnella tuhansia 
radioasemia ympäri maailmaa.

01. Avaa Urbanears Connected -sovellus ja 
napauta suoratoistoon valitsemaasi kaiutinta.

02. Pyyhkäise “Cloud”-ikoniin lähdevalikossa.
03. Napauta “Internet Radio”ta ja valitse 

haluamasi radioasema.



TOISTO BLUETOOTH-YHTEYDEN KAUTTA

> Bluetooth-laiteparin muodostaminen

> Toisto Bluetooth-yhteyden kautta

Aloita muodostamalla pari Bluetooth-
yhteensopivasta laitteesta ja kaiuttimestasi.

Bluetooth-
laiteparin 
muodostaminen
01. Käännä SOURCE-nuppi  -ikonin kohdalle, 

paina ja pidä nuppia pohjassa 3 sekunnin ajan. 
-ikonin vieressä oleva merkkivalo vilkkuu 

hitaasti, kun kaiuttimesi on löydettävissä.
02. Laita laitteesi (älypuhelin, tabletti tai 

tietokone) Bluetooth-yhteys päälle.
03. Valitse kaiuttimesi käytettävissä olevien 

Bluetooth-laitteiden listalta ja hyväksy 
parinmuodostus. 
Laitteiden parinmuodostus onnistui ja ne ovat 
yhteydessä toisiinsa, kun kaiuttimesi  

 -merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti ja kuulet 
vahvistusäänen.

Huom. Bluetooth-parinmuodostus voidaan aloittaa myös 
Urbanears Connected -sovelluksessa.

Toisto Bluetooth-
yhteyden kautta
Kun muodostat parin kaiuttimesi ja Bluetooth-
laitteen välillä, pari tallennetaan ja voit yhdistää 
laitteet milloin tahansa uudelleen. Kaiuttimesi 
pystyy tallentamaan jopa 8 laiteparia.

01. Käännä SOURCE-nuppi   -ikonin kohdalle ja 
paina kerran. 

02. Kaiuttimesi yhdistyy viimeisimpään 
Bluetooth-laitepariin. Jos se ei ole 
käytettävissä, yrittää kaiutin muodostaa parin 
tätä ennen käyttämääsi laitteeseen.



TOISTO AUX-SISÄÄNTULON KAUTTA

Käytä AUX-sisääntuloa yhdistääksesi audiolaitteita 
suoraan kaiuttimeesi. Voit yhdistää audiolaitteita, 
joissa on yhteensopiva 3,5 mm:n AUX-
ulostuloliitäntä, kuten esimerkiksi MP3-soittimia, 
älypuhelimia ja tabletteja.

01. Kytke AUX-kaapelin yksi pää kaiuttimesi 
pohjassa olevaan AUX-sisääntuloon.

02. Kytke AUX-kaapelin toinen pää audiolaitteesi 
AUX-ulostuloporttiin.

03. Käännä SOURCE-nuppi AUX:n kohdalle ja 
aktivoi painamalla kerran.

Huom. Toistettaessa musiikkia AUX:n kautta onnistuu 
seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen siirtyminen 
ainoastaan yhdistetyn laitteen painikkeita käyttämällä.



ESIASETUSTEN HALLINNOINTI

> Spotify-esiasetusten lisääminen

> Internet-radion esiasetusten lisääminen

Voit tallentaa jopa seitsemän Spotify-
suosikkisoittolistaasi sekä Internet-radioasemia 
kaiuttimesi esiasetuksiin nopeaa suoratoistoa 
varten. Valitse yksittäinen esiasetus kääntämällä 
SOURCE-nuppi esiasetusta vastaavan numeron 
kohdalle. Aloita toisto painamalla nuppia.

Voit lisätä ja hallinnoida esiasetuksia kaiuttimesi 
SOURCE-nuppia tai Urbanears Connected 
-sovellusta käyttämällä.
Tallenna uusi esiasetus nykyisen esiasetuksen 
päälle, kun haluat muokata yksittäisiä esiasetuksia.

Spotify-
esiasetusten 
lisääminen
Spotify-esiasetuksen tallentaminen vaatii Spotify 
Premium -tilin.

01. Avaa Spotify-sovellus.
02. Valitse kaiuttimesi Spotify-sovelluksen 

“Käytettävissä olevat laitteet” -valikosta.
03. Valitse ja kuuntele haluamaasi soittolistaa.
04. Käännä SOURCE-nuppi esiasetusasentoon 

(1–7) musiikin soidessa.
05. Paina ja pidä SOURCE-nuppia pohjassa 3 

sekunnin ajan, kunnes esiasetusasennon 
merkkivalo vilkkuu ja kuulet vahvistusäänen.

Internet-radion 
esiasetusten 
lisääminen
01. Avaa Urbanears Connected -sovellus.
02. Valitse kaiuttimesi kotinäytöltä.
03. Pyyhkäise lähdevalikossa ”Pilveen” ja 

napauta sitten ”Internet-radio” päälle.
04. Valitse radioasema ja aloita toisto 

napauttamalla.
05. Käännä SOURCE-nuppi esiasetusasentoon 

(1–7) radion soidessa.
06. Paina ja pidä SOURCE-nuppia pohjassa 3 

sekunnin ajan, kunnes esiasetusasennon 
merkkivalo vilkkuu ja kuulet vahvistusäänen.



SOLO MODE JA MULTI MODE

> Kaiuttimen asettaminen Multi Mode- tai Solo 

Mode -tilaan

> Toisto Multi Mode -tilassa Spotify Connect 

-palvelun kautta

> Toisto Multi Mode -tilassa Chromecast built-in 

-toiminnon kautta

> Toisto Multi Mode -tilassa AirPlayn kautta

> Toisto Multi Mode -tilassa Bluetooth-yhteyden 

kautta

> Toisto Multi Mode -tilassa AUX-sisääntulon 

kautta

Samaan Wi-Fi-verkkoon voidaan lisätä useita 
Urbanears Connected Speaker -kaiuttimia 
monihuonejärjestelmän muodostamiseksi. Toista 
kustakin yksittäisestä kaiuttimesta Solo Mode 
-tilassa tai ryhmittele jopa viisi kaiutinta yhteen Multi 
Mode -tilassa ja nauti synkronoidusta toistosta. 
Voit hallinnoida Multi Mode -tilaa kaiuttimesi 
yläpaneelissa tai Urbanears Connected -sovellusta 
käyttäen.

Kaiuttimen 
asettaminen Multi 
Mode- tai Solo 
Mode -tilaan
01. Paina VOLUME-nuppia, kun haluat vaihtaa 

kaiuttimesi Solo Mode -tilasta Multi Mode 
-tilaan. 
MULTI-tilan alla oleva merkkivalo syttyy, kun 
tila on valittu.

02. Toista sama kaikissa muissa kaiuttimissa, 
jotka haluat lisätä Multi Mode -ryhmään.

03. Paina VOLUME-nuppia uudelleen 
poistaaksesi kaiuttimen ryhmästä. 
Kaiuttimesi vaihtuu Solo Mode -tilaan ja 
irrotetaan Multi Mode -ryhmästä.

Huom. Solo Mode -tilassa kaiuttimesi on listattu 
“Käytettävissä olevat laitteet” -valikkoon yksittäisenä 
kaiuttimena sille annetulla nimellä AirPlayssä ja Spotifyssa. 
Multi Mode -tilassa kaiuttimesi on listattu “Käytettävissä 
olevat laitteet” -valikkoon “Multi”-nimisinä. Vaikka ainoastaan 
yksi kaiutin olisi asetettu Multi Mode -tilaan, on se silti listattu 
“Multi”-nimisenä AirPlayssä ja Spotifyssa.

Toisto Multi Mode 
-tilassa Spotify 
Connect -palvelun 
kautta
Spotify Connect -palvelun avulla voit toistaa 
musiikkia Multi Mode -tilassa Spotify-sovelluksen 
kautta.

01. Aseta kaikki ryhmään valitsemasi kaiuttimet 
Multi Mode -tilaan.

02. Soita musiikkia ja valitse “Käytettävissä olevat 
laitteet” -valikosta “Multi”-niminen ryhmä.

Huom. Spotify Connect -palvelun käyttämiseen tarvitaan 
Spotify Premium -tili.

Toisto Multi 
Mode -tilassa 
Chromecast built-
in -toiminnon 
kautta
Käytä Google Home -sovellusta, kun haluat asettaa 
kaiuttimesi monihuonetilaan ja toistaa Chromecast 
built-in -toiminnon kautta.
Sovelluksessa voit ryhmitellä Urbanears Connected 
Speaker -kaiuttimiasi yhteen tai yhdistää niitä 
muihin Chromecast built-in -laitteisiin.

Huom. SOLO-merkkivalo syttyy, kun kaiutin toistaa 

Chromecast built-in -toiminnon kautta.

Toisto Multi Mode 
-tilassa AirPlayn 
kautta
AirPlaytä voidaan käyttää toistettaessa iOS-
laitteesta Wi-Fi-yhteyden kautta.

01. Aseta kaikki ryhmään valitsemasi kaiuttimet 
Multi Mode -tilaan.

02. Napauta “Ohjauskeskus” -valikon AirPlay-
symbolia ja valitse sitten “Multi”-niminen 
ryhmä.

Internet-radion 
toistaminen Multi 
Mode -tilassa
Valitse Internet-radioasema, jota haluat toistaa 
kaikissa Multi Mode -ryhmässä olevissa 
kaiuttimissa.

01. Aseta kaikki ryhmään valitsemasi kaiuttimet 
Multi Mode -tilaan.

02. Valitse yksi Multi Mode -ryhmän kaiuttimista 
Urbanears Connected -sovelluksessa. Valitse 
sen jälkeen haluamasi Internet-radioasema.

Toisto Multi Mode 
-tilassa Bluetooth-
yhteyden kautta
Yhdistä Bluetooth-lähde yhteen kaiuttimista ja toista 
kaikissa Multi Mode -ryhmäsi kaiuttimissa.

01. Aseta kaikki ryhmään valitsemasi kaiuttimet 
Multi Mode -tilaan.

02. Käännä yhden Multi Mode -ryhmääsi 
kuuluvan kaiuttimen SOURCE-nuppi  -ikonin 
kohdalle ja aktivoi painamalla.

03. Yhdistä puhelimesi tai muu yhteensopiva laite 
kaiuttimeen Bluetooth-yhteyden kautta ja 

aloita toisto. Katso Toisto Bluetooth-yhteyden 

kautta.

Toisto Multi Mode 
-tilassa AUX-
sisääntulon kautta
Voit toistaa kaikissa Multi Mode -ryhmäsi 
kaiuttimissa kytkemällä AUX-lähteen, kuten 
esimerkiksi CD-soittimen, puhelimen tai 
vinyylisoittimen, yhteen ryhmäsi kaiuttimista.

01. Aseta kaikki ryhmään valitsemasi kaiuttimet 
Multi Mode -tilaan.

02. Kytke AUX-lähde yhteen Multi Mode -ryhmäsi 
kaiuttimista.

03. Käännä kaiuttimen SOURCE-nuppi AUX:n 

kohdalle ja aktivoi painamalla. Katso Toisto 

AUX-sisääntulon kautta.



HUOLTO JA TUKI

> Huolto

> Kaiuttimen puhdistaminen

> Wi-Fi-yhteytesi tiedot

> USB-laitteen lataaminen tai virransaanti

> Siirry asennustilaan manuaalisesti

> Palauta kaiuttimesi tehdasasetukset

Huolto
Käänny aina ammattitaitoisen huoltohenkilöstön 
puoleen kaiuttimesi huoltoa koskevissa asioissa. 
Kaiuttimesi tarvitsee huoltoa, jos se on jollain 
tapaa vahingoittunut tai ei enää toimi normaalisti. 
Turvaudu ammattilaisen apuun, jos kaiuttimen 
virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut; jos 
vauriot johtuvat nesteelle, sateelle tai kosteudelle 
altistumisesta; jos vaurio on vierasesineen 
aiheuttama; tai jos kaiuttimesi on pudonnut.

Kaiuttimen 
puhdistaminen
Irrota kaiutin aina pistorasiasta ennen sen 
puhdistamista. Käytä kuivaa, nukkaamatonta liinaa 
ja pyyhi kaiuttimen pinta hellävaraisesti.
Älä koskaan käytä saippuaa, pesuaineita tai 
aerosoli-puhdistusaineita!

Wi-Fi-yhteytesi 
tiedot
WLAN-yhteydelle on tyypillistä, että se saattaa 
aiheuttaa radiohäiriötä ympäröivistä olosuhteista 
riippuen (kuten esimerkiksi langattoman reitittimen 
toiminta, etäisyys, esteet, muista langattomista 
laitteista johtuvat häiriöt jne.)
Käytössä olevasta langattomasta reitittimestä 
riippuen saattaa joidenkin verkko-operaattoreiden 
toiminnassa olla eroja.
Katso lisätietoja verkkoyhteydestä langattoman 
reitittimen tai modeemin kanssa kyseisen laitteen 
dokumentaatiosta.

USB-laitteen 
lataaminen tai 
virransaanti
Voit käyttää kaiuttimesi pohjassa olevaa USB-
ulostuloliitintä puhelimesi tai MP3-soittimesi 
lataamiseen tai niiden virranlähteenä.

01. Kytke A-tyypin USB-kaapeli kaiuttimesi 
pohjassa olevaan USB 5VDC 
-ulostuloaukkoon.

02. Kytke kaapelin toinen pää laitteesi USB-
liittimeen.

Siirry 
asennustilaan 
manuaalisesti
Upouusi kaiuttimesi siirtyy asennustilaan 
automaattisesti, kun liität sen virtalähteeseen. Aseta 
kaiuttimesi asennustilaan manuaalisesti, kun haluat 
siirtää tai muuttaa Wi-Fi-verkkoasetuksia.

01. Käännä SOURCE-nuppi   -ikonin kohdalle.
02. Tyhjennä kaikki aikaisemmat Wi-Fi-

verkkoyhteydet painamalla nuppia ja pitämällä 
sitä pohjassa, kunnes ympäröivät valot 
vilkkuvat yhtäjaksoisesti.

03. Jatka asennusta. Katso Asennus 

ensimmäisellä käyttökerralla.

Palauta 
kaiuttimesi 
tehdasasetukset
Tehdasasetusten palauttaminen tyhjentää 
kaiuttimestasi kaikki räätälöidyt asetukset, 
esiasetukset, Wi-Fi-asetukset ja Bluetooth-
laiteparit.

01. Paina ja pidä VOLUME- ja SOURCE-nuppeja 
pohjassa samanaikaisesti 7 sekunnin ajan, 
kunnes sekä SOLO- että MULTI-merkkivalot 
syttyvät.

02. Kaiuttimesi palautuu tehdasasetuksiin noin 
minuutin kuluttua. Tämän jälkeen se palautuu 
asennustilaan ja on valmis konfiguroitavaksi. 

Katso Asennus ensimmäisellä käyttökerralla.



VIANETSINTÄ

> Kaiutin ei mene päälle

> Kaiutin ei ole löydettävissä Urbanears 

Connected -sovelluksessa

> Ääntä ei kuulu

> USB:n kautta ladattaessa ja saman laitteen AUX-

sisääntulon kautta toistettaessa kuuluva ääni

> Kaiuttimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ei 

onnistui

> Kaiutinta ei voida yhdistää Bluetooth-laitteeseen 

tai parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ei 

onnistu

> Näyttöön ponnahtaa pin-koodi muodostaessasi 

paria Bluetooth-laitteisiin.

> Ääni pätkii Multi Mode -tilassa toistettaessa

> Kaiutin ei vastaa

> Wi-Fi-yhteyttä ei ole käytettävissä

> Älypuhelinta tai tablettia ei ole käytettävissä

Kaiutin ei mene 
päälle
Varmista, että kaiuttimesi on kytketty virtajohdolla 

toimivaan vaihtovirtapistokkeeseen. Katso Asennus 

ensimmäisellä käyttökerralla.

Kaiutin ei ole 
löydettävissä 
Urbanears 
Connected 
-sovelluksessa
Jos kaiuttimesi ei tule näkyviin Urbanears 
Connected -sovelluksessa, varmista, että:

• Kaiuttimesi on käynnistynyt kokonaan. Sekä 
SOLO- että MULTI-merkkivalot palavat 
käynnistyksen aikana.

• Mobiililaite on yhdistetty kaiuttimesi kanssa 
samaan Wi-Fi-verkkoon.

Jos kaiuttimesi ei edelleenkään tule näkyviin 
Urbanears Connected -sovelluksessa:

01. Aseta kaiuttimesi asennustilaan 

manuaalisesti. Katso Siirry asennustilaan 

manuaalisesti.

Ääntä ei kuulu
Jos kaiuttimesi on päällä, mutta ääntä ei kuulu, 
varmista, että:

• Äänilähteesi ja kaiuttimesi äänentaso ei ole 
liian hiljaisella tai kokonaan vaimennettu. Katso 

Nuppien käyttö.

• Oikea äänilähde on valittuna. Katso Nuppien 

käyttö.

• Haluttu äänilähde on yhdistetty. Katso Toisto 

Bluetooth-yhteyden kautta tai Toisto AUX-

sisääntulon kautta.
• Kaiuttimesi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon 

toistettaessa Spotifyn, AirPlayn tai 
Chromecast built-in -toiminnon kautta. Katso 

Asennus ensimmäisellä käyttökerralla.

USB:n kautta 
ladattaessa 
ja saman 
laitteen AUX-
sisääntulon kautta 
toistettaessa 
kuuluva ääni
Joissakin laitteissa saattaa normaali USB-portin 
ääni aiheuttaa häiriötä toistettaessa audiota AUX-
sisääntulon kautta. Jos näin käy, voit yrittää ratkaista 
asian seuraavilla tavoilla:

• Irrota AUX ja yhdistä käyttämällä Wi-Fi-
verkkoa tai Bluetooth-yhteyttä.

• Käytä muuta toistolaitetta.
• Käytä toistolaitteeseen erillistä laturia.
• Osta A-tyypin USB:hen valinnainen 

äänensuodatin.

Kaiuttimen 
yhdistäminen Wi-
Fi-verkkoon ei 
onnistui
Jos siirrät tai muutat Wi-Fi-verkkoasi, konfiguroi 
kaiuttimesi uudelleen käyttämään uutta Wi-Fi-
verkkoa.

01. Käännä SOURCE-nuppi   -ikonin kohdalle.
02. Tyhjennä kaikki aikaisemmat Wi-Fi-

verkkoyhteydet painamalla nuppia ja pitämällä 
sitä pohjassa, kunnes ympäröivät valot 
vilkkuvat yhtäjaksoisesti.

03. Valitse Wi-Fi-verkko uudelleen Urbanears 
Connected -sovelluksesta.

Kaiutinta ei 
voida yhdistää 
Bluetooth-
laitteeseen tai 
parinmuodostus 
Bluetooth-laitteen 
kanssa ei onnistu
Muodostaessasi paria kaiuttimestasi ja Bluetooth-
laitteesta varmista, että:

• Laitteesi Bluetooth-yhteys on päällä 
(älypuhelin, tabletti, tietokone).

• Laite ja kaiutin ovat 10 metrin säteellä 
toisistaan, eikä niiden välissä ole esteitä, kuten 
seiniä tai ovia.

Näyttöön 
ponnahtaa 
pin-koodi 
muodostaessasi 
paria Bluetooth-
laitteisiin.
Useimmiten pin-koodia (salasanaa) ei tarvita. Jos 
pin-koodia pyydetään, valitse: 0000.

Ääni pätkii Multi 
Mode -tilassa 
toistettaessa
Ääni saattaa pätkiä, jos Wi-Fi-laajakaista on liian 
hidas toistamaan Multi Mode -tilassa normaalisti. 
Kompensoi heikkoa Wi-Fi-yhteyttä suoratoiston 
laatua säätämällä.

01. Avaa Urbanears Connected -sovellus ja 
napauta valikkopainiketta.

02. Napauta Asetukset ja sitten 
“Monisuoratoiston laatu”.

03. Valitse suoratoiston laaduksi “Heikko”.

Kaiutin ei vastaa
Toimi seuraavasti sellaisessa harvinaislaatuisessa 
tilanteessa, jossa kaiutin ei vastaa ohjelmistovirheen 
vuoksi:

01. Irrota kaiuttimesi pistorasiasta.
02. Odota 15 sekuntia ja kytke takaisin 

pistorasiaan.
03. Odota kaiuttimen käynnistymistä.

Jos kaiutin ei käynnistymisen jälkeen edelleenkään 
vastaa:

04. Palauta kaiuttimesi tehdasasetukset. Katso 

Palauta kaiuttimesi tehdasasetukset.
05. Suorita ensimmäisen käyttökerran asennus 

uudelleen. Katso Asennus ensimmäisellä 

käyttökerralla.

Wi-Fi-yhteyttä ei 
ole käytettävissä
Kaiuttimen käyttö, kun Wi-Fi-yhteyttä ei ole 
käytettävissä: 
 
• Yhdistä yhteensopiva laite kaiuttimeesi 

Bluetooth-yhteyttä käyttämällä. Katso Toisto 

Bluetooth-yhteyden kautta. 
• Kytke yhteensopiva laite kaiuttimeesi 

kaapelilla. Katso Toisto AUX-sisääntulon 

kautta. 

Älypuhelinta tai 
tablettia ei ole 
käytettävissä
Kaiuttimen käyttö ilman älypuhelinta tai tablettia:

• Yhdistä yhteensopiva laite kaiuttimeesi 

Bluetooth-yhteyttä käyttämällä. Katso Toisto 

Bluetooth-yhteyden kautta.
• Kytke yhteensopiva laite kaiuttimeesi 

kaapelilla. Toisto AUX-sisääntulon kautta.
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Oikeudellinen 
ilmoitus 
© 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.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta, eikä niitä saa käyttää 
ilman lupaa.

Löydät lisää oikeudellisia tietoja tästä tuotteesta ja sen käytöstä omalla 
alueellasi sekä tarkempia Zound Industriesia, kumppaneita ja lisenssejä 
koskevia tietoja verkkosivustolta http://www.urbanears.com.

Tärkeitä 
turvaohjeita
01. Lue nämä ohjeet.
02. Säilytä nämä ohjeet.
03. Noudata kaikkia varoituksia.
04. Noudata kaikkia ohjeita.
05. Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
06. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
07. Älä tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
08. Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, 

lämpökanavien, liesien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan 
lukien vahvistimet) lähelle. 

09. Älä poista polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvaominaisuutta. 
Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on leveämpi 
kuin toinen. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kieltä sekä kolmas 
maadoituspiikki. Leveä kieli tai kolmas piikki ovat pistokkeessa 
turvallisuussyistä. Jos laitteen mukana toimitettu pistoke ei sovi 
pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasia. 

10. Suojaa virtajohto niin, ettei sen päältä kävellä tai ettei se joudu puristuksiin 
varsinkaan liittimien tai seinäpistorasioiden kohdalta tai siitä kohdasta, 
josta se on laitteessa kiinni. 

11. Käytä ainoastaan valmistajan erityisesti mainitsemia kiinnikkeitä/
lisävarusteita. 

12. Käytä ainoastaan valmistajan erityisesti mainitseman tai laitteen kanssa 
myytävän kärryn, telineen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kanssa. 
Jos käytetään kärryä tai telinettä, ole varovainen siirtäessäsi kärry-
laiteyhdistelmää välttääksesi kaatumisen aiheuttamat tapaturmat. 

13. Irrota laitteen pistoke sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana tai jos laite 
on käyttämättömänä pitkiä aikoja. 

14. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa suorittaa 
huoltotoimenpiteitä. Huoltoa tarvitaan silloin, kun laite on vaurioitunut 
millä tahansa tavalla, esimerkiksi niin, että virtajohto tai pistoke on 
vaurioitunut, laitteeseen on roiskunut nestettä, laitteeseen on pudonnut 
esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti 
tai laite on pudonnut. 

Varoitus
• Pidä tuote ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta. Tämä ei 

ole lelu.
• Älä sijoita tuotetta paikkaan, jossa virtaliittimeen ei pääse käsiksi. 

Pistokkeen kytkeminen irti sähköverkosta on ainoa tapa katkaista 
virransyöttö laitteeseen kokonaan, ja pistokkeen on sijaittava niin, että 
siihen pääsee aina helposti käsiksi.

• Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle, jotta vältät tulipalon tai 
sähköiskun vaaran. Tätä laitetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille, eikä 
nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, saa sijoittaa laitteen päälle.

• Älä päästä tuotetta putoamaan.
• Älä peitä tuotetta, jotta se ei ylikuumene.
• Älä kuuntele liian lähellä tuotetta.
• Älä kuuntele pitkiä aikoja korkealla äänenpainetasolla.
• Älä kosketa bassoporttia kehonosilla tai esineillä, sillä sellaiseen sisältyy 

tapaturmavaara.
• Verkkoliitintä käytetään irtikytkentälaitteena, ja irtikytkentälaitteen tulee 

olla aina käyttövalmis. 
• Tutustu ulkoisessa pohjakotelossa oleviin sähkö- ja turvallisuustietoihin 

ennen laitteen asentamista tai käyttöä.
 

 
Tämä laite on suojausluokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se on 
suunniteltu niin, ettei se vaadi erillistä maadoitusturvakytkentää.

 
Tämä tasasivuisen kolmion sisällä oleva nuolipääsymbolilla varustettu salama 
on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää siitä, että tuotteen kotelon sisällä on 
eristämätöntä ”vaarallista jännitettä”, ja että kyseinen jännite saattaa olla 
riittävän suuri muodostamaan sähköiskun vaaran. 

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION

Varoitus: Jotta sähköiskun vaara voidaan välttää, älä poista kantta (tai 
takaosaa), sillä sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Ainoastaan 
valtuutettu henkilöstö saa suorittaa huoltotoimenpiteitä.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoituksena on ilmoittaa 
käyttäjälle, että laitteen mukana toimitettava tekstiaineisto sisältää tärkeitä 
käyttö- ja huolto-ohjeita.

Löydät täydelliset turvallisuusohjeet verkkosivustolta 
http://www.urbanears.com

Asennus ja kyt-
kentä
• Kytke tuote käyttöohjeiden mukaisesti.
• Liitä tuote ainoastaan asianmukaiseen verkkojännitteeseen laitteen 

merkintöjen mukaisesti.
• Suojaa virtajohto niin, ettei sen päältä kävellä tai ettei se joudu puristuksiin 

varsinkaan liittimien tai seinäpistorasioiden kohdalta tai siitä kohdasta, 
josta se on laitteessa kiinni.

• Käytä ainoastaan käyttöohjeissa mainittuja tai tuotteen merkintöjen 
mukaisia virtajohtotyyppejä. 

• Älä poista polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvaominaisuutta. 
Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on leveämpi 
kuin toinen. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas 
maadoituspiikki.

• Leveä kieli tai kolmas piikki ovat pistokkeessa turvallisuussyistä. 
Jos laitteen mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä 
sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasia.

• Irrota laitteen pistoke sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana tai jos laite 
on käyttämättömänä pitkiä aikoja.

• Älä asenna tätä laitetta ahtaisiin tai sisäänrakennettuihin tiloihin, ja säilytä 
avotiloissa hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilma-
aukkoja esim. sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

• Laitteen päälle ei saa sijoittaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
• Laitteen käyttö trooppisissa tai leudoissa ilmastoissa. 

Puhdistus ja 
huolto
Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa suorittaa huoltotoimenpiteitä. 
Huoltoa tarvitaan silloin, kun laite on vaurioitunut millä tahansa tavalla, 
esimerkiksi niin, että virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteeseen on 
roiskunut nestettä, laitteeseen on pudonnut esineitä, laite on altistunut 
sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.
Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
Tarkemmat puhdistus- ja huolto-ohjeet löydät verkkosivustolta 
http://www.urbanears.com

Hävitys- ja 
kierrätystiedot
Tuotteessa (sekä mahdollisesti mukana tulevissa akuissa ja muissa 
elektronisissa lisävarusteissa) oleva, rastilla yli vedetty pyörällisen roskasäiliön 
symboli tarkoittaa, että kyseisellä merkinnällä varustettuja esineitä ei tule 
hävittää normaalin talousjätteen mukana. Älä hävitä tuotetta, akkuja tai 
elektronisia lisävarusteita lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Tuote, 
akut sekä elektroniset lisävarusteet tulee toimittaa virallisesti hyväksyttyyn 
keräyspisteeseen, jotta ne kierrätetään tai hävitetään asianmukaisesti niiden 
elinkaaren lopussa.

Löydät lisätietoja hävityksestä ja kierrätyksestä verkkosivustolta  
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.

Vaatimusten
mukaisuus
vakuutus
 

Zound Industries International AB vakuuttaa täten, että tämä tuote on R&TTE-
direktiivin 1999/5/EY ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU keskeisten vaatimusten 
ja muiden keskeisten säännösten mukainen.

Lue vaatimustenmukaisuusvakuutus verkkosivustolla 
http://www.urbanears.com

Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Stockholm
Sweden
Verkkosivusto: http://www.urbanears.com

Suosittelemme käymään verkkosivustolla säännöllisesti tarkistamassa ajan 
tasalla olevat tiedot.
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