Príručka pre rýchle spustenie

Dodané príslušenstvo
Napájací kábel 120 V

Dve gumové podložky

Napájací kábel 230 V

Montážna konzola na
stenu

Dve skratovacie
záslepky

Látková mriežka

Bezdrôtový aktívny subwoofer

Subwoofer PULSE SUB je určený na
použitie s existujúcim systémom Bluesound.
Subwoofer môžete bezdrôtovo pripojiť k
reproduktorom PULSE SOUNDBAR alebo
ďalším produktom Bluesound pomocou
bezdrôtového adaptéra (predáva sa
samostatne).

SKÔR, NEŽ ZAČNETE:
- Prehrávač, ktorý chcete spárovať so
subwooferom PULSE SUB, nastavte a
aktualizujte ho na najnovší softvér.
- Prevezmite najnovšiu verziu ovládacej
aplikácie BluOS Controller.

Všetky aplikácie BluOS Controller pre
zariadenia Apple iOS (iPhone, iPad, iPod),
zariadenia Android, Kindle Fire a počítače
Windows a Mac nájdete na stránke:
www.bluesound.com/downloads
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ZVOĽTE UMIESTNENIE
A NA ZEMI
Subwoofer PULSE SUB umiestnite zvislo,
naležato, za alebo pod nábytok alebo gauč –
kdekoľvek v miestnosti. Ak subwoofer
PULSE SUB umiestňujete vo zvislej polohe,
na zlepšenie stability použite gumové
podložky dodané v balení.

B NA STENE
i. Poznačte si požadované umiestnenie
subwoofera PULSE SUB na stene, dbajte
pritom na potrebný okolitý priestor.
ii. Konzolu upevnite na stenu. Príslušenstvo na
upevnenie nie je súčasťou balenia,
odporúčame použiť aspoň šesť skrutiek s
plochou hlavou. Skrutky zvoľte podľa
veľkosti otvorov na montážnej konzole.
iii. Pred umiestnením subwoofera PULSE
SUB na stenu ho zapojte pomocou krokov
2 „PRIPOJTE NAPÁJANIE“ a 3
„PRIPOJTE PREHRÁVAČ“.
iv. Subwoofer PULSE SUB umiestnite na
konzolu. Drážky na zadnej strane
subwoofera PULSE SUB vložte do
zakrivenej hrany konzoly.
v. Pripevnený subwoofer PULSE SUB skúste
opatrne zaťažiť, aby ste overili bezpečnosť
a stabilitu uchytenia. Poznámka: Za
stabilné a bezpečné umiestnenie
zodpovedá osoba vykonávajúca montáž.
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PRIPOJTE NAPÁJANIE
A Skontrolujte, či je vypínač na zadnej strane
subwoofera PULSE SUB v polohe ON
(zap.).
B Vyberte napájací kábel podľa vašej krajiny,
zapojte ho do subwoofera PULSE SUB a až
následne do elektrickej zásuvky.
C Po 5 až 10 sekundách sa LED indikátor na
prednej strane subwoofera PULSE SUB
neprerušovane rozsvieti modrou farbou, čo
označuje, že subwoofer je napájaný. LED
indikátor po približne ďalších 10 sekundách
zhasne.
Napájací kábel nikdy nezapájajte do
elektrickej zásuvky nasilu. V niektorých
krajinách je potrebný adaptér.
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PRIPOJTE PREHRÁVAČ
A. V aplikácii BluOS prejdite do menu „Add A
Player“ (pridať prehrávač) a vyberte subwoofer
PULSE SUB.
B. Dokončite nastavenie subwoofera podľa pokynov
na obrazovke. Počas procesu párovania budete
vyzvaní na spustenie párovania pomocou
párovacieho tlačidla na subwoofer PULSE SUB.
Nachádza sa na zadnom paneli subwoofera s
vstupmi/výstupmi.
Voliteľne
Zapojte jeden koniec kábla subwoofera (nie je
súčasťou balenia) do vstupného konektora
Low Level Input na subwooferi PULSE SUB.
Opačný koniec kábla subwoofera zapojte do
výstupu na subwoofer na reproduktoroch
PULSE SOUNDBAR.

Na webovej stránke www.bluesound.com/setup nájdete
užitočné tipy a triky
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