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FCC compliance information
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 product does not contain any user serviceable components. Any unaothorized product changes or modifications will invalidate
warranty and all applicable regulatory certifications and approvals, including authority to operate this device.
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 to.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.
The product comply with the FCC 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 fas as
possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.
Industry Canada notice
This equipment complies with Canadian RSS-210. 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.
Le présent appareil est conforme aux CNR-210 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.
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 54705725 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: Le guide d’utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des instructions précises sur les restrictions
susmentionnées, notamment : (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une
utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes
canaux; (ii) le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doit se
conformer à la limite de p.i.r.e.; (iii) le gain maximal d’antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5 725-5 825 MHz) doit se
conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l’exploitation point à point et non point à point, selon le cas. (iv) De plus, les utilisateurs
devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils
ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des
dommages aux dispositifs LAN-EL.
The product comply 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.
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Tärkeitä turvallisuusohjeita
1. Tutustu näihin ohjeisiin ja pidä ne tallessa.

8. Käytä vain takalevyssä määriteltyä virtalähdettä.

2. Noudata kaikkia varoituksia.

9. Älä pidä laitetta avotulen esim. kynttilän
läheisyydessä.

3. VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi
älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tämä ei
ole ulkokäyttöön tarkoitettu tuote vaan ainoastaan
sisäkäyttöön tarkoitettu.
4. Puhdista vain kuivalla liinalla.
5. Älä peitä tai tuki takalevyn jäähdytysaukkoja,
noudata valmistajan asennusohjeita.
6. Älä asenna lämmönlähteiden, kuten
lämmityspatterin, lieden tai vahvistimen läheisyyteen.

10. Mikäli laite tarvitsee vaihto-osia tai komponentteja,
huolehdi että ne ovat valmistajan hyväksymiä tai
muuten alkuperäisiä vastaavia. Ei vastaavien osien
käyttö voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muuhun
vahinkoon.
11. Suositeltu käyttölämpötila on 5 – 40 Celsiusastetta.
12. VAROITUS: Vaikka laite on OFF tilassa on se
kuitenkin kytkettynä sähköverkkoon.

7. Käytä vain valmistajan hyväksymiä oheislaitteita ja
lisävarusteita.

CAUTION
RISK OF
ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

This equipment is a Class II or
double insulated Electrical
appliance. It has been
designed in such away that it
does not require a safety
connection to electrical earth.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN
Tämä laite tulee kierrättää, ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kun laite on elinkaarensa päässä tulee se toimittaa sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen, esim.
asuinkuntasi jäteasemalle. Jos tuote on käyttökelpoinen harkitse sen myymistä tai lahjoittamista. Kierättämällä vähennät ympäristön kuormitusta.
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Wi-Fi SOUNDAROUND tuoteperhe koostuu seinäasennettavasta käyttöpaneelista,
sekä vapaasti sijoitettavista aktiivikaiuttimista SA 30W ja SA 50W.
Käyttöpaneeli on tarkoitettu ensisijaisesti uudisrakennuksiin ja ammattimaisesti
asennettavaksi, SA 30W ja SA 50W puolestaan ovat vapaasti sijoitettavia,
siirrettäviä tuotteita.
POWERED BY

CC-1203FIN-01
64460139
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1. Käyttöpaneeli
ETUPANEELI
WIFI PAINIKE
WPS PAINIKE

WPS

4”

BLUETOOTH PAINIKE

AUDIO-IN

ÄÄNENVOIMAKKUUS
PAINIKEET

AUDIO-IN

JÄÄHDYTYSAUKOT
AUDIO-IN
LIITÄNTÄ

GRILLMUTE
PAINIKE

2. Asennus ja virransyöttö
Perusasennus
1
WPS

1

Wi-Fi SOUNDAROUND käyttöpaneeli

2

Virtalähde

3

8 Ohmin kaiutin

4”

AUDIO-IN

AUDIO-IN

˜ 120V/230V
AC/N

VCD GND R+ R- L+ L-

AC/L

2
3

V+ V+

6

V-

V-

Käyttöpaneeli on asennettu
EISSOUND asennuskoteloon
(Ref. 18214)
125 x 75 x 35 mm
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Virtalähde vaatimukset
Käyttöpaneeli tarvitsee ulkoisen virtalähteen. Mitä tahansa 24Vdc, 15Vdc, 12Vdc
virtalähdettä voidaan käyttää kunhan huomioidaan tarvittava antoteho, kaiutinimpedanssi
sekä käyttöpaneelien määrä.

ANTOTEHO/KÄYTTÖJÄNNITE/KAIUTINIMPEDANSSI
Impedanssi
4 ohmia

8 ohmia

16 ohmia

Virta

24Vdc

----

25+25W

15+15W

Lähteen

15Vdc

16+16W

10+10W

5,5+5,5W

Jännite

12Vdc

10+10W

6+6W

3,5+3,5W

VIRRANKULUTUS
Impedanssi
4 ohmia

8 ohmia

16 ohmia

Virta

24Vdc

----

60W

44W

Lähteen

15Vdc

45W

27W

18W

Jännite

12Vdc

30W

18W

14W

2.1 ASENNUSOHJE
2.1.1 Huom
On suositeltavaa sijoittaa reititin keskeiseen paikkaan jotta Wi-Fi verkko olisi mahdollisimman
voimakas kaikkialla tilassa.
Sijoitettaessa langattomia laitteita, on hyvä huomioida että jotkin seinämateriaalit
vaimentavat Wi-Fi signaalia enemmän kuin toiset ja voivat haitata järjestelmän toimivuutta.
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MATERIAALI

VAIMENNUS

Puu

Pieni

Muovi

Pieni

Lasi

Pieni

Vesi

Keskisuuri

Tiili

Keskisuuri

Marmori

Keskisuuri

Rappaus

Suuri

Raudoitettu elementti

Suuri

Metalli

Erittäin suuri

Häiriöitä langattomien laitteiden toiminnassa ilmenee kun samassa Wi-Fi verkossa on useita
laitteita kilpailemassa siirtokapasiteetista. Seuraavat laitteet voivat aiheuttaa ongelmia : 2.4
GHz tai DECT langattomat puhelimet, langattomat videolinkit jotka toimivat 2.4GHz tai
5GHz taajuudella, mikroaaltouunit, langattomat valvontakamerat, 2.4 GHz itkuhälyttimet,
autotallin oven avaajat ym.…
Reitittimen minimivaatimukset: Wi-Fi 802.11, WPA2-PSK (AES), 5GHz toiminta suositeltu.
Älypuhelimen/tabletin käyttöjärjestelmä: ANDROID 4.1 / iOS 7.0 tai uudempi.

2.1.2 Käyttöpaneelin sijainti
Valitse sijainti ja noudata asennusohjeita.

8

FI

Ohjekirja

SOUNDAROUND Controller

FI

Asenna EISSOUND uppoasennuskotelo tai tee seuraavien mittojen mukainen
aukko seinään.

155mm

140mm.

80m

m.

.

81,5mm.

75mm.

123mm.
Syvyys: 41mm.

Aukon syvyys: 35mm.

Betoniseinä asennus uppoasennuskoteloa käyttäen

Levyseinä asennus

2.1.3 Johdotus
Työnnä kotelon sisään virtajohdot, kaiutinjohdot ja Ethernet kaapeli, mikäli
et käytä WiFi:ä. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi suosittelemme
Ethernet liitäntää.

Uppoasennuskotelo

Elektroniikkayksikkö

Kehys

9
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2.1.4 Liitännät ja ohjelmointikytkimet
• Kytke johdot käyttöpaneelin liittimiin.
• Mikäli käytät Ethernet liitäntää kytke se käyttöpaneeliin.
• Käytä ohjelmointikytkimiä asettaaksesi äänenvoimakkuustaso 			
		(maksimi,keskitaso,minimi) ja mono/stereo valinta.

TAKAPANEELI
JÄÄHDYTYSAUKKO

LIITTIMET
VDC
= DC käyttäjännite (12-24 Vdc)
GND
= Maa
R+ / R- = Oikea kaiutinlähtö
L+ / L- = Vasen kaiutinlähtö

OHJELMOINTIKYTKIMET
On

123
On

123
On

123
On

123
On

123

Maksimi äänenvoimakkuus
Keskitason äänenvoimakkuus
Minimi äänenvoimakkuus
Stereo

ETHERNET
RJ45 liitin

Mono

2.1.5 Käyttöpaneelin asennus
Aseta käyttöpaneeli asennuspaikkaan ja kiinnitä ruuveilla.

Kiinnitä kehys käyttöpaneeliin.
Huomaa kehyksen oikea asento:
jäähdytysaukot on oltava alapuolella,
EI yläpuolella.

10
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2.1.6 Kytke virta
Kytke virtalähde verkkoon. 3 Lediä vilkkuu samanaikaisesti 40 sekunnin ajan.
Odota kunnes ledit vilkkuvat valkoisina.
2.1.7 Lähiverkko asetukset
Liittääksesi käyttopaneeli lähiverkkoon, seuraa kappaleen 4 ohjeita.

3. Led Näyttö
Musiikki optiot

TILA

Wi-Fi

LED

UUDELLEEN
KÄYNNISTYS

STATUS

Valkoinen vilkkuu hitaasti

Uudelleen käynnistys (40s)

Etsii Wi-Fi verkkoa

Valkoinen vilkkuu nopeasti

Yhdistää Wi-Fi verkkoon

Palaa valkoisena

Yhdistetty Wi-Fi verkkoon (audio OFF)

Palaa vihreänä

SPOTIFY Streaming

Palaa sinisenä

Wi-Fi streaming (audio ON)

Sininen vikkuu hitaasti

BT

Odottaa viimeistä yhdistettyä BT
laitetta (60s)

Sininen vilkkuu nopeasti

BT yhdistäminen

Palaa sinisenä

BT yhdistetty

Punainen vilkkuu hitaasti

AUDIOIN

Uudelleen käynnistys (40s)

Palaa punaisena

Uudelleen käynnistys (40s)
AUDIO-IN liitäntä käytössä
(audio ON)
11
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LED Ilmaisin
Standby tila: Ledit sammuvat kun laitetta ei ole käytetty kahteen minuuttiin.
Äänenvoimakkuus - / + : Ledi vilkkuu kun äänenvoimakkuutta säädetään.
Palauta tehdasasetukset: Kaikki ledit vilkkuvat yhtäaikaisesti (valkoista, sinistä ja punaista).
Ohjelmistopäivitys: Wi-Fi led vilkkuu eri väreissä.
Mute: Led vilkkuu hitaasti, ääni vaimenee mutta streamaus jatkuu.

4. Käyttöönotto
4.1 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
• Wi-Fi Reititin 802.11n, WPA2-PSK salaus (AES).
• Monihuonekäyttöön suositellaan 5 Ghz:in multimedia reititintä (nopeus> 600 Mbps).
• Parhaan toiminnan takaamiseksi, reititin tulee sijoittaa keskeiselle paikalle huoneistoa/laitteistoa.
• Älypuhelin/Tabletti vaatimukset: ANDROID 4.1 tai uudempi, iOS 7.0 tai uudempi.

4.2 SOVELLUKSEN LATAAMINEN
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APPLE KÄYTTÄJÄT

ANDROID KÄYTTÄJÄT

Lataa ALLPLAY JUKEBOX
APP Apple App Store:sta.

Lataa ALLPLAY JUKEBOX APP
Google Play Store:sta.
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4.3 WI-FI SOUNDAROUND KÄYTTÖPANEELIN
LIITTÄMINEN WIFI-VERKKOON
4.3.1 Internet Selaimella
Paina käyttöpaneelin Wi-Fi painiketta 8 sekunnin ajan. Paneelin kolme merkkivaloa alkavat
vilkkumaan, odota kunnes WiFi-merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.
Mene puhelimen/tabletin Wi-Fi asetuksiin ja etsi verkkoa S-AROUND IWW
(+ 6 merkkiä, jotka ovat käyttöpaneelin MAC osoite). Odota noin minuutti kunnes
SOUNDAROUND käyttöpaneeli on valittavissa. Valitse SOUNDAROUND. Wi-Fi merkkivalo
vilkkuu nopeasti , käyttöpaneeli on valmis verkkoasetuksien määrittämiseen.
Puhelin/tabletti käynnistää automaattisesti selaimen ja siirtyy sisäänkirjautumissivulle.
Mikäli sisäänkirjautumissivu ei aukea automaattisesti, käynnistä laitteesi selain (safari,
google chrome) ja kirjoita hakukenttään IP osoite:
172.19.42.1 Paina enter.

172.19.42.1

172.19.42.1

Device Name
Please give your devide a name to identify it on the
network. Example: Kitchen, Bedroom.
* must be completed

* Devide Name

powered by

S-AROUND IWW...

Next

Seuraavaksi
sinua pyydetään
nimeämään
käyttöpaneeli
esim. Keittiö,
makuuhuone…
sitten valitse next.

Wireless Network Settings
Choose the wireless network you would like to use,
and enter a password if one is required.
* must be completed

* Network Name

* Password

Workshop

•••••••

Show Password

Seuraavaksi valitse
Wi-Fi verkkosi,
syötä tunnussana
ja valise Next ja
sitten Connect.

DHCP

powered by

Next
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172.19.42.1

Connecting
Connecting, please wait...

172.19.42.1

You’re connected!
Your network connection may be lost shortly.
Please make sure that you have the Qualcomm®
AllPlayTM Jukebox app installed on your mobile
device to begin streaming music.

Kun käyttöpaneeli on liitetty verkkoosi,
palaa Wi-Fi merkkivalo valkoisena.
Puhelimesi/tablettisi katkaisee
yhteyden käyttöpaneelista ja palaa
aiempaan verkkoon.

powered by

powered by

Huom: Jos reitittimesi ei avaa IP osoitetta automaattisesti, kytke DHCP pois päältä ja
syötä IP osoite manuaalisesti. Sitten anna tarvittaessa tunnussana ja valitse “CONNECT”.
Käyttöpaneeli tallentaa yhteyden ja yhdistää jatkossa automaattisesti.
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4.3.2 WPS Painiketta käyttämällä
Varmista että reitittimessäsi on WPS toiminto.
Paina käyttöpaneelin Wi-Fi painiketta 8 sekunnin ajan. Paneelin kolme merkkivaloa
alkavat vilkkumaan, odota kunnes Wi-Fi merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.
• Paina käyttöpaneelissa olevan reiän sisällä olevaa WPS painiketta ohuella ei
metallisella esineellä. Wi-Fi merkkivalo vilkkuu nopeasti, käyttöpaneeli on valmis
verkkoasetuksien määrittämiseen.
• Paina reitittimesi WPS painiketta. Yhteyden tulisi muodustua automaattisesti mutta
voit tarkistaa tilan paneelin merkkivaloista tarvittaessa.
• Kun käyttöpaneeli on liitetty verkkoosi, palaa Wi-Fi merkkivalo valkoisena.
• Käyttöpaneeli käynnistyy tehdasasetuksiinsa (SOUNDAROUND CONTROLLER).
Muuttaaksesi paneelin nimen avaa sovelluksen asetukset menu.

4.3.3 Sovelluksella
iOS Käyttäjät
Ei käytettävissä.
ANDROID Käyttäjät
Paina käyttöpaneelin Wi-Fi painiketta 8 sekunnin ajan. Paneelin kolme merkkivaloa
alkavat vilkkumaan, odota kunnes Wi-Fi merkkivalo vilkkuu hitaasti valkoisena.
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Käynnistä ALLPLAY JUKEBOX sovellus, valitse “Select a player” menu ja paina “+”
painiketta lisätäksesi käyttöpaneelin verkkoon.

Cancel

Select a P...

AllPlay Players

+

No AllPlay players
found.

Avaa sovellus ja
mene kohtaan
“Select a player”.

Please select one player to
set up.
S-AROUND IWW af1edf_AJ

Connecting to player...

Paina “+” painiketta
lisätäksesi
käyttöpaneelin
Pause All

Wi-Fi Network

Choose Name

Please choose or enter a
name for your player

Select your Wi-Fi
network

JAZZTEL_VCPj

WPA2_CCMP

Show password

Valitse Wi-Fi verkkosi
ja anna tunnussanasi.
Valitse Next.

Custom Name
Living Room
Bedroom
Kitchen
Office

Next
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4.3.4 Ethernet yhteys
Jos käyttöpaneeli on liitetty ethernet verkkoon, palaa Wi-Fi merkkivalo valkoisena.
• Käyttöpaneeli käynnistyy tehdasasetuksiinsa (SOUNDAROUND
CONTROLLER). Muuttaaksesi paneelin nimen avaa sovelluksen
asetukset menu.

5. Musiikin toisto
Varmista että puhelimesi, tablettisi ja äänilähteet ovat kytkeytyneenä samaan
Wi-Fi verkkoon.
5.1 WI-FI TILA
Käyttöpaneeli on automaattisesti Wi-Fi tilassa ja Wi-Fi merkkivalo palaa valkoisena.
Valitaksesi Wi-Fi tilan paina paneelin Wi-Fi painiketta.
Käynnistä ALLPLAY JUKEBOX sovellus puhelimellasi tai tabletillasi, muutaman sekunnin
kuluttua näet listan verkkoon liitetyistä käyttöpaneeleista (olohuone, makuuhuone, keittiö,
tms.).
Valitse alue missä haluat musiikkia toistettavan. Sovellus näyttää käytettävissä olevat
äänilähteet. Wi-Fi tilassa vaihtoehdot ovat:
A. Laitteellesi tallennettu musiikki
B. Verkkoon kytketyt äänilähteet
C. Suoratoistopalvelut
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A. Laitteellesi tallennettu musiikki
Soita musiikkia joka on tallennettu laitteellesi.
B. Verkkoon kytketyt äänilähteet
Sovellus löytää DLNA serverit lähiverkossasi. Se voi olla NAS (verkkokovalevy), tietokone
DLNA serveritoiminnolla (windows 7 >). Windows:ille ja OSX:lle on olemassa useita DLNA
ohjelmistoja: Serviio, Plex, EyeConnect, DivxPlayer.
C. Suoratoistopalvelut
Toista musiikkia toisen sovelluksen kautta, käyttöpaneeli ja ALLPLAY JUKEBOX
mahdollistaa mm. Spotify:n, Rhapsody:n, Napster:in käytön. Mene kohtaan Music Service,
valitse ja käynnistä haluamasi sovellus. Suoratoistopalvelut voivat vaatia rekisteröitymisen ja
voivat olla maksullisia. Sportify:tä käytettäessä merkkivalo palaa vihreänä.
• Internet Radio: Qualcomm® AllPlay™ Radio, powered by Tunein Radio. Tämä
sovellus tuo ulottuvillesi yli 100,000 internet radioasemaa.
Huom: Suoratoistopalveluiden sovellukset (esimerkiksi Spotify) toimivat eri tavalla eri
käyttöjärjestelmissä, laitteissa ja tuotemerkeissä. Tämän seurauksena eri laitteiden
toimivuudessa Jukebox App sovelluksessa voi olla eroja.
5.1.1 Tapoja toistaa musiikkia Wi-Fi tilassa
Sovellus mahdollistaa seuravat tavat:
5.1.2 “Party” tila
Musiikkia voidaan toistaa ja lisätä useista älypuhelimista ja tableteista yhteiseen soittolistaan
joka toistetaan halutussa huoneessa tai useissa huoneissa jotka ovat ryhmitetty yhteen
(Multiroom tila)
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5.1.3 Monikäyttäjä - Multizone tila
Yksi käyttäjä voi toistaa eri musiikkia eri huoneissa samalta älypuhelimelta/tabletilta.
Usea käyttäjä voi toistaa ja lisätä musiikkiraitoja eri huoneissa.
5.1.4 Multiroom tila
Multiroom mode means you have more than one room/area (several Controllers)
and they are grouped together.
Huom:
1. Kaikki käyttöpaneelit ja/tai kaiuttimet ovat oltava samassa Wi-Fi verkossa.
2. Verkon nopeus vaikuttaa suuresti Multiroom tilan tomivuuteen. Mikäli käytetään
useampaa kuin kahta käyttöpaneelia, suosittelemme 5GHz multimedia reititintä.
Luodaksesi ryhmän, avaa sovellus ja mene kohtaan “Select a Player”. Paina“Group”
painiketta halutun huoneen kohdalla. Lisää ryhmään halutut huoneet, ja valitse “done”.

Select a Player
Bedroom

Group
Group

Don’t Stop Me Now - Queen

Dining Room
[Nothing Playing]

Kitchen

Pause All

Select a Player
Bedroom
Dining Room

Group

Don’t Stop Me Now - Queen

Bedroom
Group

Group

[Nothing Playing]

Select the players that will play Don’t Stop Me Now

Dining Room
Kitchen

Clear All

Select All

Pause All
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5.2 Bluetooth Tila
SOUNDAROUND käyttöpaneelissa on Bluetooth vastaanotin johon voit yhdistää
älypuhelimesi tai muun Bluetooth äänilähteen. Ennen yhdistämistä varmista että laitteesi
tukee A2DP/ AVRCP protokollaa. Varmista että olet riittävän lähellä käyttöpaneelia kun yrität
yhdistämistä.
Käynnistääksesi BLUETOOTH tilan paina Bluetooth painiketta 4 sekunnin ajan. Kun
sininen merkkivalo vilkkuu voit yhdistää laitteesi. Käyttöpaneeli pysyy tässä tilassa minuutin,
mikäli et onnistu yhdistämään laitettasi tässä ajassa, palaa paneeli Wi-Fi tilaan ja joudut
käynnistämään Bluetooth tilan uudestaan.
Mene laitteesi Bluetooth asetuksiin ja valitse käyttöpaneeli laitteesi listalta (S-AROUND IWW
) ja yhdistä laitteesi. Tämä tarvitsee tehdä vain kerran kunkin laitteen kohdalla.
Kun yhteys syntyy sininen merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja palaa jatkuvasti kun Bluetooth
äänilähde on käytössä ja kantaman sisällä (n. 10m säteellä paneelista).
Nyt voit kuunnella musiikkiasi, tässä tilassa laite ohjaa suoraan kaikkia toimintoja, ei
JUKEBOX ALLPLAY sovellus. Käyttöpaneeli palaa Wi-Fi tilaan kun Bluetooth yhteys
katkaistaan tai laite on kantaman ulkopuolella.

5.2.1. BLUETOOTH äänilähteen edelleenohjaus
Kun Bluetooth äänilähde on kytkeytyneenä käyttöpaneeliin voit edelleenohjata musiikin
muihin huoneisiin jotka ovat samassa Wi-Fi verkossa.
TÄRKEÄÄ:
1. Suosittelemme käyttämään5GHz multimedia reititintä tämän ominaisuuden yhteydessä.
2. Suuri dataliikenne verkossa (video striimaus, suurten tiedostojen lataus ym.) voi 		
huonontaa järjestelmän suorituskykyä.
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3. Käyttöpaneeli ohjaa Bluetooth lähteen automaattisesti aiemmin luotuun ryhmään. 		
Varmista ALLPLAY JUKEBOX sovelluksesta onko aiemmin luotua ryhmää.
4. Mikäli Bluetooth lähteen haluaa ohjata eri ryhmään on se luotava (Multiroom tilassa)
ALLPLAY JUKEBOX sovelluksessa ennen Bluetooth tilan valintaa.

5.3 AUDIO-IN Tila
Voit kytkeä ulkoisen äänilähteen AUDIO-IN liitäntään (3.5mm jakki) käyttöpaneelin
etulevyssä. Käyttöpaneeli siirtyy automaattisesti AUDIO-IN tilaan.
Merkkivalo palaa punaisena.
AUDIO-IN tila voidaan valita myös ALLPLAY JUKEBOX sovelluksessa. Valitse Controller Input Mode - Line in.
Nyt voit kuunnella ulkoista lähdettä. Kaikki säädöt, kappalevalinnat, äänenvoimakkuus ym.
Tapahtuu äänilähteessä- ei JUKEBOX ALLPLAY sovelluksessa.
Tässä tilassa äänenvoimakkuuteen vaikuttaa sekä äänilähteen äänenvoimakkuus ja
käyttöpaneelin äänenvoimakkuus asetus. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on usein
tarpeen säätää molempia.
Käyttöpaneeli palaa Wi-Fi tilaan kun ulkoinen äänilähde irrotetaan.
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Huom:
1. Irrota ulkoinen äänilähde AUDIO-IN liitännästä kun et kuuntele sitä, näin vältetään 		
mahdolliset häiriöäänet
5.3.1 AUDIO-IN Äänilähteen edelleenohjaus
Kun ulkoinen äänilähde on kytkettynä käyttöpaneeliin voit edelleenohjata musiikin muihin
huoneisiin jotka ovat samassa Wi-Fi verkossa.
TÄRKEÄÄ:
1. Suosittelemme käyttämään5GHz multimedia reititintä tämän ominaisuuden yhteydessä.
2. Suuri dataliikenne verkossa (video striimaus, suurten tiedostojen lataus ym.) voi 		
huonontaa järjestelmän suorituskykyä.
3. Käyttöpaneeli ohjaa ulkoisen äänilähteen lähteen automaattisesti aiemmin luotuun 		
ryhmään. Varmista ALLPLAY JUKEBOX sovelluksesta onko aiemmin luotua ryhmää.
4. Mikäli ulkoisen äänilähteen lähteen haluaa ohjata eri ryhmään on se luotava (Multiroom
tilassa) ALLPLAY JUKEBOX sovelluksessa ennen AUDIO-IN tilan valintaa.
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6. Asetukset
Asetukset valikossa voit valita eri vaihtoehtoja:
SOITTIMET
Kun käyttäjä valitsee “Player” näet kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot:
1. Soittimen nimi
Käyttäjä voi nimetä käyttöpaneelin. Jos muutat nimeä myös Bluetooth yhdistäminen on
päivitettävä. Poista aiempi yhteys ja yhdistä laite käyttöpaneeliin uudestaan.
2. Ohjelmistopäivitys
Jos käynnistät päivityksen ei käyttöpaneelia voi käyttää muutamaan minuuttiin.
Varmista aina että käyttöpaneeli on päällä.
• Jos käyttöpaneeli ei päivityksen jälkeen poistu uudelleenkäynnistys tilasta (kaikki ledit
vilkkuvat kauemmin kuin 40s), paina WPS painiketta 6s ajan ja päästä painike
sitten ylös.
• Tämän jälkeen tehdasasetusten palautus on tehty. Odota 40s kunnes 			
uudelleenkäynnistys on valmis. Kun Wi-Fi led vilkkuu valkoisena pitäisi prosessin
olla valmis.
• Mene sovellukseen ja toista ohjelmistopäivitys.
3. Salasana
Salasana estää muita käyttäjiä tekemästä muutoksia asetuksiin.
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4. Uudelleenkäynnistys / Reset
Uudelleenkäynnistys:
Paina OK ja uufelleenkäynnistys alkaa. Odota 40s kunnes uudelleenkäynnistys on valmis ja
Wi-Wi led palaa valkoisena. Uudelleenkäynnistys EI poista käyttöpaneelin alkuasetuksia ja
lähiverkkoasetuksia.
Uudelleenkäynnistyksen aktivointi: Paina yhtäaikaa VOLUME+, VOLUME- ja MUTE
painikkeita.
Palauta tehdasasetukset:
Tämä paluttaa käyttöpaneelin tehdasasetuksiin. Myös lähiverkkoasetukset on tehtävä
uudelleen. Käyttöpaneeli ei näy soitinlistalla ennen tätä. Paina “Reset” ja “OK”. Prosessi
käynnistyy. Odota 40s kunnes prosessi on valmis ja Wi-Fi led vilkkuu valkoisena ja voit
aloittaa asetusten syöttämisen ( kappale 4 ).
Tehdasasetusten palauttamisen aktivointi: Paina WI-FI painiketta 8s ajan, kunnes
käyttöpaneeli aloittaa prosessin.
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7. UKK
1. Varmista että käyttöpaneeli on päällä ja odota
ainakin minuutin ajan yhdistämistä.

En saa yhdistettyä
SOUNDAROUND käyttöpaneelia
reitittimeeni

2. Käynnistä reititin uudelleen.
3. Jos äänilähde on jo yhdistetty johonkin Wi-Fi
verkkoon ja haluat yhteyden toiseen verkkoon,
palauta käyttöpaneelin tehdasasetukset.
4. Yritä yhdistää laitteesi selaimella tai WPS
painikkeella.
1. Varmista että älylaitteesi ja käyttöpaneelit ovat
samassa Wi-Fi verkossa.

Kaikki käyttöpaneelit eivät näy
ALLPLAY JUKEBOX sovelluksessa

2. Varmista että Wi-Fi Led palaa valkoisena. Jos
ledi vilkkuu käyttöpaneeli ei ole yhdistetty Wi-Fi
verkkoon. (kts. setup)
3. Käynnistä uudelleen (kts. kappale 6.4).
4. Sulje ja käynnistä uudelleen ALLPLAY JUKEBOX
sovellus.

Käyttöpaneeli ei vastaa
ALLPLAY JUKEBOX sovelluksen
komentoihin

Sulje ALLPLAY JUKEBOX sovellus. Käynnista
sovellus uudelleen, varmista että sovellus on aktiivinen. Toisinaan dataliikenteen takia käyttöpaneeli
tarvitsee aikaa vastatakseen komentoihin, ole hyvä
ja odota pari minuuttia.

En pysty toistamaan
joitakin kappaleita

Huomaa että järjestelmä ei tue WMA tiedostoja. Jotkin musiikkikaupat (esim. Apple Store)
rajoittavat tiedostojen käyttöä eikä niitä voi toistaa
ulkoisilla laitteilla.
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1. Varmista että palvelusi sovelluksessa (Spotify,
Napster, tms.) on uusin päivitys.

Jotkut suoratoistopalvelut eivät toimi

2. Varmista että palvelusi tukee ulkoisten
laitteistojen käyttöä. Esim. Spotify vaatii
Premium tilin jotta voit toistaa musiikkia Wi-Fi
verkon välityksellä.

En voi säätää äänenvoimakkuutta
joissain sovelluksissa

Jotkin sovellukset kuten Spotify voivat estää
ALLPLAY JUKEBOX sovelluksen äänenvoimakkuuden käytön. Sulje Spotify sovellus ja käytä vain
ALLPLAY JUKEBOX sovellusta.

Käyttäessäni suoratoistopalvelua toisto
katkeaa tai hyppää eteenpäin

Joskus vika on suoratoistopalvelussa itsessään.
Jos mahdollista kokeile toista palvelua. Mikäli
ongelma jatkuu yritä toistaa musiikkia joka on
tallennettu älylaitteellesi, jos se toimii normaalisti
on ongelma todennäköisesti Internetyhteydessä.
Tarkista yhteyden toimivuus ja nopeus.
Jos ongelma jatkuu voi vika olla Wi-Fi verkossa.
Tarkista reitittimen toiminta ja asennus. (kappale 4)

En voi yhdistää Bluetooth laitettani
käyttöpaneeliin koska sitä ei näy
Bluetooth laitteeni käytettävissä
olevien yhteyksien listalla

Varmista että käyttöpaneeli on valmis yhdistämään
laitteeseen, huomioi että maksimi aika on
1minuutti ja tila on aktivoitava manuaalisesti.
Kytke laitteesi Bluetooth pois ja uudelleen päälle
päivittääksesi yhteyslistan.

En pysty yhdistämään laitettani
käyttöpaneeliin johon se on ollut
aiemmin yhdistettynä

Jos käyttöpaneelin setup tietoja on muutettu tai jos
sen ohjelmisto on päivitetty on yhteys muodostettava uudelleent.
Poista yhteys puhelimesi yhteyslistalta ja muodosta
yhteys uudestaan.
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Kun Bluetooth toisto on mykistetty mute
toimintoa käyttäen mykistyy kaikki samassa
ryhmässä olevat käyttöpaneelit ?

Mikäli käyttöpaneeli johon Bluetooth lähde on
yhdistetty mykistetää, mykistyy kaikki samassa
ryhmässä olevat käyttöpaneelit.
Minkä tahansa muun samassa ryhmässä olevan
käyttöpaneelin mykistäminen ei vaikuta muihin
ryhmän käyttöpaneeleihin.

Tukeeko käyttöpaneeli AirPlay
tai Google ChromeCast Audiota?

Kytke Airplay (Apple TV) tai Google Chromecast
laite AUDIO-IN liitäntään ja valitse se äänilähteeksi
(kts. kappale 5.3).

Mute painike ei pysäytä toistoa

Mute toiminto ei pysäytä toistoa, se vain mykistää
kyseisen käyttöpaneelin.
Kun Mute on päällä ledi vilkkuu, mikäli kyseessä
on ryhmä jossa on muita käyttöpaneeleja jatkuu
musiikin toisto niissä normaalisti.

Äänenlaatu on heikko

Jos toisto pätkii varsinkin lähettäessä musiikkia
käyttöpaneelista toiseen, on suosoteltavaa käyttää
5G reititintä 2,4G sijaan.
Joskus on tarpeen käyttää ETHERNET yhteyttä
Wi-Fi:n sijaan.
Huomaa että kaikki laitteet jotka ovat samassa
verkossa kilpailevat kaistaleveydestä ja verkon
ruuhkaisuus voi aiheuttaa ongelmia toistossa.
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8. Tekniset tiedot
60201

MIN

Measurements
Voltage

NORMAL

MAX

175x100x37

mm

125x75x35

mm

cavity (witdh x height x depth)

24

Vdc

terminal VCC - GND

14

W

terminals L, R / 16 ohms

12

Consumption demand
VDC = 12Vdc

Consumption demand
VDC = 15Vdc
Consumption demand
VDC = 24Vdc
Output signal
VDC = 12Vdc

Output signal
VDC = 15Vdc
Output signal
VDC = 24Vdc
Audio In signal

775

Wifi transceiver

2,4/5

18

W

terminals L, R / 8 ohms

W

terminals L, R / 4 ohms

18

W

terminals L, R / 16 ohms

27

W

terminals L, R / 8 ohms

45

W

terminals L, R / 4 ohms

44

W

terminals L, R / 16 ohms

60

W

terminals L, R / 8 ohms

3,5+3,5

W

terminals L, R / 16 ohms

6+6

W

terminals L, R / 8 ohms

10+10

W

terminals L, R / 4 ohms

5,5+5,5

W

terminals L, R / 16 ohms

10+10

W

terminals L, R / 8 ohms

16+16

W

terminals L, R / 4 ohms

15+15

W

terminals L, R / 16 ohms

25+25

W

terminals L, R / 8 ohms

1000

mVrms

yes
IOS 7.0 / ANDROID 4.1
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minimum versions

WPS / Webpage

Antena RF

Bluetooth

jack 3,5mm

GHz

App support

Multiroom max units in the same network

exterior (width x height x depth)
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Ethernet/LAN

Wi-Fi connected

COMMENTS

internal
5

10

BT 4.0
A2DP 1.3 (Sink)
AVRCP 1.5 (Controller&Target)

Router 1200Mbps / 5GHz band
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EU Declaration of Conformity (DoC)
Hereby Electrónica Integral de Sonido S.A., Pol. Malpica G.Quejido 87-88 , 50016 Zaragoza
(Spain) declares that this product is in compliance with the provisions of the EC directives
2004/108/EC, 2014/35/EU, 1999/5/EC, 2011/65/EU meeting the following conformance
standards IEC 60065, EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300328 v1.8.1,
EN 301893 v1.7.1, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 50564.
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