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Napájecí kabel 230V AC
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Napájecí kabel 120V AC
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Ethernetový kabel

Servis ČR a SR:
+420 771 140 900
servis@avintegra.sk
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STAVOVÝ INDIKÁTOR

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA

PŘEDCHÁZEJÍCÍ/DALŠÍ SKLADBA

KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA

OPTICKÝ/ANALOGOVÝ VSTUP 1

IR VSTUP

VÝSTUP PRO SUBWOOFER

OPTICKÝ/ANALOGOVÝ VSTUP 2

USB (TYP A)

VÝSTUP NA REPROSOUSTAVY

LAN PORT

HDMI eARC VSTUP
ZÁSUVKA PRO KABEL 230V

2x Adaptér Mini Jack na
optický Toslink

NÁVOD PRO RYCHLÉ
SPUŠTĚNÍ
POWERNODE
bluesound.com

VÍTEJTE V #LIVINGHIFI
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PŘIPOJENÍZVUKU

PŘIPOJTE SVÉ REPROSOUSTAVY

Víme, že vám záleží na kvalitě zvuku. Nám na ní totiž záleží také. Hodně. POWERNODE
je síťový hudební streamovací zesilovač, který pohodlně přináší potěšení z hudby ve
vysokém rozlišení do každodenního života. Jednoduše přidejte pár reprosoustav a
vytvořte ultimátní stereo sestavu, která může být také používána ve skupině s dalšími
přehrávači Bluesound a vytvoří tak multiroom ozvučení celého domu nebo bytu. Aby
NODE plně fungoval, musí být připojen kabelem nebo bezdrátově k vaší domácí datové
síti.

Další zdroje zvuku (jako např. TV nebo gramofon) můžete připojit přes HDMI ARC, optický
nebo analogový vstup. Pro připojení na optický vstup použijte přiložený Toslink adaptér..
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Zapněte POWERNODE
do zásuvky 230V
VYČKEJTE NEŽ BUDE LED INDIKÁTOR TRVALE
SVÍTIT ZELENĚ, COŽ INDIKUJE REŽIM ‘HOTSPOT’
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PŘIPOJENÍ POWERNODE
K DATOVÉ SÍTI
NA SVŮJ TELEFON NEBO TABLET STÁHNĚTE
APLIKACI BLUOS A SPUSŤTE JI.
Průvodce přidání nového přehrávače vás provede kroky, nutnými pro připojení
přehrávače k datové síti. Aplikace BluOS je v češtině pro telefony a tablety s iOS a
Android

Tento návod vás provede základními kroky pro umístění POWERNODE,
jeho zapojení k hudební sestavě a připojení k datové síti.

Pro stažení ovládací aplikace přejděte na bluesound.com/downloads.
Prvotní nastavení sítě se provádí pomocí aplikace BluOS na vašem
telefonu nebo tabletu. Ujistěte se, že před započetím instalace máte
aplikaci nainstalovanou.

V online návodu k obsluze NODE najdete více detailních informací,
včetně tipů a triků pro řešení případných potíží. Anglické návody
najdete na bluesound.com/products/node, český návod si můžete
stáhnout na avintegra.cz v sekci Podpora.

Pokud máte jakýkoli dotaz v průběhu instalace, navštivte stránku
technické podpory support.bluesound.com

bluesound.com/downloads
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