
HELSINKI
Instruktionsbok



1 Read these instructions.

2 Keep these instructions. 

3 Heed all warnings. 

4 Follow all instructions. 

5 Do not use this apparatus near water. 

6 Clean only with dry cloth. 

7 Do not block any ventilation openings. 
Install in accordance with the manufac-
turer’s instructions.

 
8 Do not install near any heat sources 

such as radiators, heat registers, stoves, 
or other apparatus (including amplifiers) 
that produce heat.

 
9 Do not defeat the safety purpose of 

the polarized or grounding-type plug. A 
polarized plug has two blades with one 
wider than the other. A grounding type 
plug has two blades and a third ground-
ing prong. The wide blade or the third 
prong are provided for your safety. If 
the provided plug does not fit into your 
outlet consult an electrician for replace-
ment of the obsolete outlet.

 
10 Make sure the power cord is not stepped 

on or otherwise interferred with, particu-
larly at the mains socket and where it 
exits the apparatus.

 
11 Only use attachments/accessories 

specified by the manufacturer. 

12 Use only with the cart, stand, 
tripod, bracket or table speci-
fied by the manufacturer or sold 

with the apparatus. When a cart is used, 
use caution when moving the cart/ap-
paratus combination to avoid injury from 
tip-over. 

13 Unplug this apparatus during lightning 
storms or when unused for long periods 
of time.

14 Refer all servicing to qualified service 
personnel. Servicing is required when 
the apparatus has been damaged in 
any way, such as damage to the power 
cord or plug, liquid has been spilled or 
objects have fallen into the apparatus, 
the apparatus has been exposed to rain 
or moisture, does not operate normally 
or has been dropped.

 
15 To completely disconnect unit power 

from the AC mains, disconnect the unit’s 
power cord from the mains socket.

WARNING:
• To reduce the risk of fire and electric 

shock do not expose this apparatus to 
rain or moisture.

• Do not place objects filled with liquids 
such as vases on the apparatus.

• Do not open the appartus. There are no 
user-serviceable parts inside. Risk of 
electric shock inside.

 
The lightning flash and arrow head 
within the triangle is a warning sign 
alerting you of dangerous voltage 
inside the product.
 
The exclamation point within the 
triangle is a warning sign alert-
ing you to important instructions  

      accompanying the product.

  

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
Regulatory Safety Information



This device complies with Part 15 of the FCC 
Rules. Its operation is subject to the following 
two conditions:
1.  This device may not cause harmful interfer-

ence, and
2.  This device must accept any interference 

received, including interference that may 
cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la section 15 des ré-
glementations de la FCC. Le fonctionnement de 
l’appareil est sujetaux deux conditions suivantes:
1.  Cet appareil ne doit pas provoquer 

d’interférences néfastes, et 2. Cet appar-
eil doit tolérer les interférences reçues, y 
compris celles qui risquent de provoquer 
un fonctionnement indésirable.

Note: This product 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 reason-
able protection against harmful interference 
in a residential installation. This product gen-
erates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accord-
ance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interfer-
ence will not occur in a particular installation. 
If this product 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.

Changes or modifications not expressly ap-
proved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the 
equipment.

This device complies with Industry Canada 
licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two con-
ditions:
1. This device may not cause interference, and
2.  This device must accept any interference, 

including interference that may cause un-
desired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radioexempts de licence. L’exploitation est au-
torisée aux deux conditions suivantes :
1.  l’appareil ne doit pas produire de brouil-

lage, et
2.  l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout 

brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en comprom-
ettre le fonctionnement.

Vifa Denmark A/S
Mariendalsvej 2A

DK-8800 - Denmark 
www.vifa.dk
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Du har gjort ett bra val
Vifa Helsinki. En högtalare för dig som uppskattar 

exklusiv nordisk design och autentiskt ljud.

Den är utformad för att vara intuitiv att använda och 
i denna manual hittar du detaljerad information – till 

exempel om hur trådlös anslutning fungerar.

Mycket nöje! 
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Helsinki är byggd för en långvarig relation. För att säkerställa musi-
kupplevelsens kvalitet ser du till att inte exponera produkten för 
regn, fukt, hög luftfuktighet eller värmekällor som kan skada den. 
Produkten är avsedd att användas inom temperaturintervallet 5–40 
°C (40–105 °F).

Rengöring
Din Vifa-produkt täcks av ett stilrent och mycket hållbart textilma-
terial från Kvadrat. Avlägsna fettfria fläckar genom att försiktigt 
trycka på ytan upprepade gånger med en luddfri trasa. Använd en 
klädvårdsrulle för att avlägsna ludd från textilmaterialet.

Använd aldrig en dammsugare – det kan leda till skador på 
högtalarenheterna under textilmaterialet.

PRODUKTVÅRD



HELSINKI
FUNKTIONER
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KNAPPAR OCH INDIKATORER PÅ HELSINKI

Volym upp Volym ned 
NFC-område

Mode-knapp och  
statusindikator

Analog Aux-ingång  
Eluttag, batteriladdning
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Sätt PÅ Helsinki
Tryck och håll MODE-knappen nedtryckt tills statusindikatorn lyser 
med fast VITT sken.

Stäng AV Helsinki
Tryck och håll MODE-knappen nedtryckt tills statusindikatorn blinkar 
VITT. Släpp den sedan.

Helsinki VILOLÄGE
Om det inte trycks på någon signalingång eller knapp under  
3 minuter går Helsinki in i VILOLÄGE vilket betyder att  
statusindikatorn kommer att vibrera.

Statusindikator

 VITT - Inga aktiva anslutningar

 BLÅTT - Bluetooth-anslutning

 GRÖNT - AUX-anslutning

 RÖTT - Felindikering

MODE-KNAPP OCH STATUSINDIKATOR
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BATTERILADDNING

En full laddning tar 3-4 timmar. Ladda Helsinki i mer än 4 timmar 
första gången du laddar den. Håll Helsinki inkopplad när den är i 
närheten av ett eluttag. Den intelligenta energisparfunktioner  
kommer att hålla batteriet i ett perfekt skick.

När du laddar du kan se förloppet.

Låg
Batterinivå under 5 % RÖD

Medium
Batterinivå mellan 5 och 80 % GUL

Full
Batterinivå över 80 % GRÖN



ANSLUTA TILL  
HELSINKI
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ANSLUTA VIA BLUETOOTH

1. För att sätta på Helsinki trycker du och håller ned MODE-knap- 
 pen tills statusindikatorn lyser med ett fast VITT sken.

2. Tryck och håll MODE-knappen nedtryckt tills statusindikatorn  
 blinkar BLÅTT.

3. Aktivera Bluetooth-parkoppling på din enhet och välj Vifa  
 BTxxxxxx som din Bluetooth-enhet.

4. Satusindikatorn lyser fast BLÅTT när en anslutning har  
 upprättats. Låt musiken spela.

2

4
Bluetooth

14:52

Bluetooth

VIFA_BTxxxx Paired

3

1
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1. För att sätta på Helsinki trycker du och håller MODE-knappen  
 nedtryckt tills statusindikatorn lyser med ett fast VITT sken.

2. NFC-området på Helsinki är placerat vid volymknapparna.

3. Aktivera NFC-funktionen på enheten.  
 Placera den NFC-aktiverade enheten på NFC-området och  
 acceptera parkoppling på enheten.

4. Satusindikatorn lyser fast BLÅTT när en anslutning har  
 upprättats. Låt musiken spela.

ANSLUTA MED BLUETOOTH - NFC
Endast för NFC-aktiverade enheter

1

NFC 

3 4

TM

NFC 

NFC AREA

2



14

TRÅDBUNDEN ANSLUTNING

1. För att sätta PÅ Helsinki trycker du och håller MODE-knappen  
 nedtryckt tills statusindikatorn lyser med ett fast VITT sken.

2. Anslut kabeln på baksidan och starta musikuppspelningen från  
 din enhet.

3. Statusindikatorn lyser med ett fast GRÖNT sken när trådbunden  
 uppspelning är aktiverad.

Helsinki föredrar Bluetooth över AUX. Men om du trycker kort på 
MODE-knappen kommer anslutningen att växla från Bluetooth till 
AUX. Om du trycker på den igen växlar den tillbaka till normal prioritet.

2

3

1



FELSÖKNING
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FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Fabriksinställningar
Återställer Helsinkis programvara till fabriksinställningarna.

För att återställa Helsinki till fabriksinställningar trycker du och håller 
MODE-knappen och Volym upp- och Volym ned-knapparna samtidigt 
tills statusindikatorn lyser rött.

När du släpper knapparna kommer Helsinki att återställas till fabriksin-
ställningarna. Vid återställning till fabriksinställningar kommer ALLA 
ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR ATT FÖRSVINNA.

För att uppdatera Helsinkis fasta programvara (firmware):  
besök www.vifa.dk/support för ytterligare information.
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ÅTERSTÄLLNING AV HELSINKI

Återställ
Kan utföras om Helsinki låser sig.

Tryck kort på återställningsknappen för att återställa Helsinki (gömd 
under gummiskyddet på undersidan) – inga användarinställningar 
kommer att försvinna.
. 

Om du upplever problem som inte beskrivs i den här 
instruktionsboken hänvisar vi till www.vifa.dk/support

Reset
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SPECIFICATIONS

Beskrivning Trådlös bärbar högtalare
 
Tekniska egenskaper Bluetooth 4.0 aptX 
 AUX 3,5 mm minikontakt 
 NFC
 Litium-jon-batteri
 Bashögtalare med balanserad anslutning
 DSP-delningsfilter, optimerad för låg  
 distorsion och hög precision
 Digital PurePath-förstärkare med 4 kanaler
Högtalarelement 

Fullt sortiment 2 x 50 mm Vifa-högtalarelement med kon i  
 aluminium och neodymmagnet.

Basregister 2 x 60 mm Vifa-högtalarelement i platt  
 sandwich-konstruktion och neodymmagnet.  
 Monteras mekaniskt baksida mot baksida i  
 en balanserad konfiguration som stöds av  
 två passiva radiatorer.

Frekvensgång 58 Hz – 18 kHz @ +/- ‐ 3 dB 

Ingående spänning, väggadapter  100 Volt - 240 Volt 50/60 Hz 600mA Max
Väggadapter, tillverkare Ten Pao International Ltd,  
 Model S024WM1200180 

Ingående spänning, högtalare  12VDC,1800mA
Strömförbrukning i standbyläge Mindre än 0,5 watt när batteriet är  
 fulladdat. 

Ingångar Bluetooth aptX  
 AUX 3,5 mm minikontakt.
 
Mått höjd/bredd/djup 156 mm / 210 mm / 70 mm
Nettovikt 1.4 kg
Ram Formgjutet aluminium i ett stycke 
Kapsling Förstärkt polykarbonat 
Galler Specialtillverkad textil från Kvadrat
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SUPPORT

Vifa App
En app kommer att finnas tillgänglig för din Vifa Helsinki.
Mer information kommer att finnas på www.vifa.dk/support

Registrera din Helsinki
Vi vill uppmuntra dig att registrera din produkt på  
www.vifa.dk/support
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The NFC Forum has developed the “N-mark” trademark as a universal 
symbol for Near field communication.

The Bluetooth logo, the Bluetooth name and the combination are 
trademarks owned by Bluetooth SIG Inc.

© 2013 CSR pic and its group companies. The aptX® mark and the 
aptX logo are trade marks of CSR pic or one of its group companies 
and may be registered in one or more jurisdictions.

TRADEMARKS

A Vifa product is in compliance with  directives of relevance, including RoHS 
directive  – see product label for more regional regulatory approvals.



För mer information besöker du vår webbplats på  
 

www.vifa.dk
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