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Du har gjort ett bra val
Vifa Stockholm. En högtalare för dig som uppskattar 
exklusiv nordisk design och autentiskt ljud.

Den är utformad för att vara intuitiv att använda. I denna 
manual hittar du detaljerad information – till exempel om 
hur trådlös anslutning fungerar.

Mycket nöje! 
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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/apparatus 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
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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 inter-

ference, 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

IMPORTANT STATEMENTS:
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KNAPPAR OCH INDIKATORER PÅ STOCKHOLM

EluttagConnect

Power

Reset Aux optisk och analog ingång

USB 

Du kan ändra ljusstyrkan på statusindikatorn  
med hjälp av Vifa-appen.

Sänk volym

 Höj volym 

Statusindikator
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STATUSINDIKATOR

Släckt lampa – Stockholm är avstängd eller i standbyläge  

Blinkande lampa – Stockholm är i viloläge 
(Stockholm övergår automatiskt till viloläge efter 5 min. utan signal) 

Få Stockholm att lämna viloläget genom att trycka på POWER-knappen. 
• Från standbyläge: tryck tills statusindikatorn blinkar VITT.
• Från viloläge: spela musik på en av ingångarna eller tryck kort på 
power eller någon av volymknapparna.

Snabbt blinkande lampa – Stockholm är i inställningsläge 
 VIT: Wi-Fi-inställning 
 GUL: USB- eller WPS-nätverksinställning 
 GRÖN: Trådbunden ingång låst 

Konstant sken – Stockholm är påslagen 
 VIT: Wi-Fi-anslutning 
 BLÅ: Bluetooth -anslutning 
 GRÖN: Trådbunden anslutning 
 GUL: Ingen anslutning eller signal

Anmärkning: Om ljudlöst läge (mute) är aktivt blinkar lampan vitt var tredje sekund.

Långsamt blinkande lampa 
 VIT: Wi-Fi Direct-läge, väntar på att uppspelning ska starta 

Stäng av Stockholm genom att trycka på  POWER-knappen.
•  Aktivering av viloläge: tryck tills statusindikatorn blinkar  

VITT en gång.
• Aktivering av standbyläge: tryck tills statusindikatorn  
blinkar VITT två gånger.

Anmärkning: Om Stockholm är försatt i viloläge kan enheten snabbt slås på igen.  
I standbyläge förbrukar Stockholm mindre än 0,5 watt från eluttaget. 
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*Anmärkning: När högtalaren är i ljudlöst läge (mute) lyser statusindikatorn  
med vitt sken och blinkar var tredje sekund. 

Höj volymen

Ljud av/ljud på (tryck)*
Avsluta Bluetooth-parkoppling (tryck och håll nedtryckt) 
(sida 12)

Minska ljusstyrkan  
på indikatorlampan

Öka ljusstyrkan på 
indikatorlampan

Sänk volymen

Connect:

Wi-Fi Direct 
(sida 13)

Wi-Fi-nätverk  
(sida 14)

Trådbunden ingång 
(sida 20)

Koppla från anslutningar 

Wi-Fi Direct  
(tryck och håll nedtryckt)

Trådbundet läge  
(tryck och håll nedtryckt)

VIFA-FJÄRRKONTROLLEN

Med Vifa-fjärrkontrollen kan du enkelt styra dina Stockholm- 
högtalare från valfri plats i rummet. Höj volymen på din favorit-
musik eller ställa enkelt in Stockholm till önskad anslutning,  
exempelvis Wi-Fi Direct, Wi-Fi-nätverk eller trådbunden ingång.
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Byte av batteri till VIFA-fjärrkontrollen

Byt ut batteriet mot ett CR2032-batteri.
Gör så här för att byta batteriet:

1. Avlägsna batteriluckan med hjälp av ett mynt.

2. Ta ur batteriet.

3. Sätt i ett CR2032-batteri med den positiva sidan vänd uppåt.

4. Sätt tillbaka batteriluckan och använd ett mynt för att dra åt den.
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INDATAALTERNATIV

• Bluetooth
  Snabbt och enkelt. Fungerar med i stort sett alla telefoner, 

surfplattor och PC-/Mac-datorer – stöder aptX för Hi-Fi-ljud. 

• Wi-Fi  
  Fungerar med telefoner, surfplattor, PC-/Mac-datorer, Wi-Fi-

enheter och nätverksanslutna DLNA-aktiverade enheter – 
stöder Wi-Fi Direct. 

• Trådbunden optisk eller analog anslutning 
  För musikspelare, mediaspelare och tv-apparater.

• Trådbunden USB 
  USB-uppspelning fungerar med iOS. Vid USB-anslutning 

laddas din enhet.
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INDATAALTERNATIV ANSLUTNINGSPRIORITET

Stockholm väljer automatiskt ingång enligt följande regler. 

1. 1:a prioritet är Wi-Fi och USB
  Om USB- eller Wi-Fi-anslutning upprättats och musik spelas 

kommer andra anslutningar att kopplas från. 

2. 2:a prioritet är Bluetooth
  Om Bluetooth anslutning upprättats musik spelas kommer en 

trådbunden analog eller optisk anslutning att kopplas från. 

3. 3:e prioritet är trådbunden anslutning
  Om ingen Bluetooth-, USB- eller Wi-Fi-anslutning upprättats 

kan den trådbundna anslutningen användas. Du kan dock  
låsa Stockholm till trådbunden ingång. För mer information, 
se sida 20.
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ANSLUTNING MED BLUETOOTH
Snabb och enkel trådlös anslutning för i stort sett alla telefoner

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

2.  När uppspelning av musik startas blir statusindikatorn  
på Stockholm BLÅ. 

3. Volymen på Stockholm kan justeras med fjärrkontrollen eller din enhet.

Anmärkning: Bluetooth-parkopplingen kan avslutas antingen via den parkopplade enheten, via Stockholm eller via  

Stockholm-fjärrkontrollen. På Stockholm: Tryck samtidigt på båda volymknapparna tills statusindikatorn blinkar BLÅTT tre 

gånger. På fjärrkontrollen: Håll ner ”Ljud av/ljud på”-knappen (mute) tills statusindikatorn blinkar BLÅTT tre gånger.  

Sida 13: Anmärkning*: Internetanslutning i Wi-Fi Direct-läget måste komma från det mobila nätverket. 

Sida 13: Anmärkning**: Du kan låta Stockholm lämna Wi-Fi Direct-läget genom att trycka kort på  CONNECT-knappen. 
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1.1  På Stockholm: Tryck och håll  CONNECT-knappen nedtryckt tills 
statusindikatorn blinkar snabbt VITT och släpp sedan  CONNECT-
knappen – statusindikatorn kommer nu att pulsera tills den tar  
emot en musiksignal.

1.2  Med fjärrkontrollen: Tryck och håll  CONNECT-knapCONNECT- 
knappen – statusindikatorn kommer nu att pulsera tills den tar  
emot en musiksignal.

2. Hitta Wi-Fi-nätverksinställningar på din enhet.

3. Välj nätverket VIFA_.....(inget lösenord krävs)

4.  Starta uppspelning av musik på din enhet – statusindikatorn lyser 
konstant VITT när Stockholm tar emot musiksignal. 

ANSLUTNING MED WI-FI DIRECT
För direktuppspelning med AirPlay och DLNA 
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ANSLUTNING TILL DITT WI-FI-NÄTVERK
Manuell inställning

1.1  På Stockholm: Tryck och håll  CONNECT-knappen nedtryckt tills 
statusindikatorn blinkar snabbt VITT och släpp sedan  CONNECT-
knappen – statusindikatorn kommer nu att pulsera tills den tar emot  
en musiksignal.

1.2  Med fjärrkontrollen: Tryck och håll  CONNECT-knappen nedtryckt 
tills statusindikatorn blinkar snabbt VITT och släpp sedan  CONNECT-
knappen – statusindikatorn kommer nu att pulsera tills den tar emot en 
musiksignal.

2. Hitta Wi-Fi-nätverksinställningar på din enhet.

3. Välj nätverket VIFA_.....(inget lösenord krävs)

4.  Öppnar webbläsaren (t.ex. Safari eller Internet Explorer) på din enhet, 
skriv in 192.168.1.1 i adressraden och tryck på enter. 
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5. Nu öppnas inställningssidan för Stockholm.

6.  Välj önskat nätverk och ange lösenord om så krävs. Ange  
sedan namnet som ska visas för Stockholm på nätverket,  
t.ex. ”Stockholm vardagsrum”.

7. Tryck sedan på ”Apply”.

8.  När statusindikatorn lyser konstant VITT har anslutningen  
upprättats.

9. Kom ihåg att ändra tillbaka till önskat nätverk på din enhet.

http://192.168.1.1

VIFA AIRPLAY SETUP
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ANSLUTNING TILL DITT WI-FI-NÄTVERK
Med iOS-enhet

1. Säkerställ att iOS-enheten är ansluten till ditt nätverk.

2. Anslut din iOS-enhet till Stockholm med en USB-kabel.

3.1  På Stockholm: Tryck och håll  CONNECT-knappen på  
Stockholm nedtryckt tills statusindikatorn blinkar snabbt GULT  
och släpp sedan  CONNECT-knappen igen.
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3.2  Med fjärrkontrollen: Tryck och håll  CONNECT-knappen 
nedtryckt tills statusindikatorn blinkar snabbt GULT och släpp  
sedan  CONNECT-knappen igen.

4.  På iOS-enheten ombeds du nu att bekräfta att nätverksinställ-
ningarna förs över till högtalaren. Tryck ”Allow” (”Tillåt”) på 
iOS-enheten.

5.  När statusindikatorn på Stockholm lyser konstant VITT har 
anslutningen upprättats.
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ANSLUTNING TILL DITT WI-FI-NÄTVERK
Med WPS

1. Tryck på  WPS-knappen på din router.

2.1  På Stockholm: Tryck och håll  CONNECT-knappen nedtryckt 
tills statusindikatorn blinkar snabbt GULT och släpp sedan  

 CONNECT-knappen igen.

2.2  Med fjärrkontrollen: Tryck och håll  CONNECT-knappen  
nedtryckt tills statusindikatorn blinkar snabbt GULT och släpp 
sedan  CONNECT-knappen igen.

3.  När statusindikatorn på Stockholm lyser konstant VITT har 
anslutningen upprättats.

  WPS
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ANSLUTNING TILL DITT WI-FI-NÄTVERK
Med WPS

UPPSPELNING VIA WI-FI
Uppspelning via Wi-Fi är enkelt – anslut bara uppspelningsenheten 
och Stockholm till samma Wi-Fi-nätverk, och välj sedan Stockholm 
som ljudenhet eller renderare på din uppspelningsenhet.

På iOS-enheter trycker du bara på AirPlay-logotypen  
och väljer Stockholm. 

På en Mac/PC kan du med hjälp av iTunes strömma musik via 
önskat nätverk till flera Vifa Stockholm-enheter samtidigt.

Du kan till och med fjärrstyra iTunes med en gratis fjärrkontrollsapp 
från Apple. På så sätt kan du styra den strömmade musiken från 
iTunes till flera Vifa Stockholm-enheter med din iPhone, iPod eller 
iPad.

LIVESTRÖMNING
Vi rekommenderar att du ansluter Stockholm till önskat Wi-Fi-nät-
verk när så är möjligt. På så sätt möjliggörs Wi-Fi-strömning inom 
hela Wi-Fi-nätverkets räckvidd, och du får en stabil strömning från 
internetbaserade radio- och musiktjänster.

Anmärkning: Vid strömning från internet kommer uppspelningskva-
liteten att vara beroende av din internetanslutning. Om anslut-
ningen är långsam kan det förekomma avbrott. Var även medveten 
om att kostnaderna för internetupp¬kopplingen kan bli höga om du 
använder en mobiltelefon. 



20

TRÅDBUNDEN ANSLUTNING

•   På baksidan av Stockholm finns en extraingång, ett 3,5 mm 
minijack, som stöder både analoga signaler och optiska indata 
med en digital dataström på upp till 24 bit/192 kHz. 

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT LÅSA TRÅDBUNDEN INGÅNG

A1.  På Stockholm: Tryck och håll  CONNECT-knappen nedtryckt tills 
statusindikatorn blinkar snabbt GRÖNT och släpp sedan knappen igen. 

A2.  Med fjärrkontrollen: Tryck och håll  CONNECT-knappen nedtryckt tills 
statusindikatorn blinkar snabbt GRÖNT och släpp sedan knappen igen. 

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT LÅSA UPP TRÅDBUNDEN INGÅNG

B1.   På Stockholm: Tryck kort på  CONNECT-knappen så att 
statusindikatorn blinkar GRÖNT tre gånger. Normal anslutnings-
prioritet är nu återställd.

B2.  Med fjärrkontrollen: Tryck kort på  CONNECT-knappen så att  
statusindikatorn blinkar GRÖNT tre gånger. Normal anslutnings-
prioritet är nu återställd.

 Du kan använda en USB-anslutning för uppspelning från din iOS-enhet. Stockholm kommer samtidigt att ladda din iOS-enhet.

Aux optisk och analog ingång:
MP3-spelare, mediastreamer eller tv

USB-/iOS-enhet

Connect
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Reset

Connect

ÅTERSTÄLLNING OCH INSTÄLLNING AV 
FABRIKSINSTÄLLNINGAR

ÅTERSTÄLLNING 
- KAN UTFÖRAS OM STOCKHOLM LÅSER SIG 
 
Tryck kort på resetknappen för att återställa Stockholm – inga 
användarinställningar kommer att försvinna.  

FABRIKSINSTÄLLNINGAR   
- ÅTERSTÄLLNING AV STOCKHOLMS PROGRAMVARA  
TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA 
 
Gör så här för att återställa fabriksinställningarna på Stockholm: 
tryck ned  POWER-knappen och  CONNECT-knappen samtidigt 
och håll dem nedtryckta tills statusindikatorn blinkar VITT med tre 
snabba pulser i följd. När du släpper knapparna kommer Stockholm att 
återställas till fabriksinställningarna – vid återställning till fabriksinställ-
ningar kommer ALLA ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR ATT FÖRSVINNA.

För att uppdatera Stockholms fasta programvara (firmware):  
besök www.Vifa.dk/supportför ytterligare information.

Power
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VIFA-APPEN

För att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av din Vifa 
Stockholm rekommenderar vi att du laddar ner den kostnadsfria 
Vifa-appen. Du hittar länkar till appen under ”support” på Vifas 
hemsida. 
 
Med Vifa-appen kan du:

• Justera ljudet till önskad smak eller omgivning

• Ändra namnet på Stockholm-enheten som det kommer att 
visa på Wi-Fi-nätverket

• Ändra nätverksinställningarna på Stockholm

• Hantera ingångar på Stockholm

• Justera ljusstyrkan på statusindikator

 
 
 
 
www.vifa.dk/support
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Denna produkt är utformad för en högklassig musikupplevelse  
i normal hemmiljö. Exponering för regn, fukt, hög luftfuktighet  
eller värmekällor kan skada produkten. 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
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FELSÖKNING

Om Stockholm-enheten mot förmodan skulle drabbas av över-
hettning lyser statusindikatorlamporna konstant RÖTT. Dra då ur 
nätsladden och vänta ca 5 min. innan du slår på och startar upp 
Stockholm igen. 

 
 
För ytterligare hjälp  
för våra Vifa-produkter, besök:  
www.vifa.dk/support
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SPECIFIKATIONER

Beskrivning Trådlös högtalare
 
Tekniska egenskaper Bluetooth aptX 
 Wi-Fi Direct
 Apple AirPlay 
 Fungerar med DLNA 
 DSP-signalbehandling 
 Bashögtalare med balanserad anslutning
 Digitala PurePath-förstärkare

Högtalarelement 
Diskantregister  2 x 28 mm Vifa-högtalarelement med mjukt,  

konformat membran och neodymmagnet.

Mellanregister  2 x 80 mm Vifa-högtalarelement med kon  
i aluminium och neodymmagnet.

Basregister  4 x 100 mm Vifa-högtalarelement i platt  
sandwich-konstruktion och neodymmagnet.  
Monteras mekaniskt baksida mot baksida i en 
balanserad konfiguration som stöds av fyra  
passiva radiatorer.

Frekvensgång 42 Hz – 20 kHz vid +/- 3 dB
Inspänning 100 volt – 240 volt 50/60 Hz
Max. märkström 150 watt
Strömförbrukning i standbyläge Mindre än 0,5 watt

Utgång USB 5 volt/2,1 A  

Ingångar Bluetooth aptX  
 Wi-Fi Direct 
 Stöd för Wi-Fi-nätverk
  Trådbunden optisk eller analog anslutning  

(3,5 mm minijack)
  Trådbunden USB-anslutning  

(för närvarande endast iOS-enheter)

Mått (höjd/bredd/djup) 215 mm/1 100 mm/100 mm
Nettovikt 9,8 kg
Ram Formgjutet aluminium
Textilmaterial Specialtillverkad textil från Kvadrat
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REGISTER AND TRADEMARKS

We encourage you to register your  
product at: 
www.vifa.dk/register

Made for iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 
3, iPad AIR, iPad (3rd and  4th generation), iPad 2, iPad, iPad mini with Retina dis-
play, iPad mini, iPod touch (1st through 5th generation), iPod classic, and iPod nano 
(1st through 7th generation).

AirPlay works with iPhone, iPad and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS 
X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.

USB works with iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, 
iPhone 3, iPad AIR, iPad (3rd and  4th generation), iPad 2, iPad, iPad mini with Retina 
display, iPad mini, iPod touch (1st through 5th generation), iPod classic, and iPod 
nano (1st through 7th generation).

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, and Retina are trade-
marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, 
and Lightning are trademarks of Apple Inc.

”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, re-
spectively, 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.

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

We encourage you to register your  
product at: 
www.vifa.dk/register

The Wi-Fi Certified Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

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.



För mer information, besök vår hemsida på 
www.vifa.dk
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