STREAMPORT
BLUETOOTH® DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Návod k obsluze

Návod k obsluze
Po rozbalení
Po rozbalení produktu nejprve zkontrolujte, zda je balení kompletní:
1 STREAMPORT kabelové dálkové ovládání s funkcí Bluetooth®
Kompatibilita
POZOR: dálkové ovládání STREAMPORT je kompatibilní s reproduktory Wavemaster. Nepřipojujte
ovladač k jiným reproduktorům, aby nedošlo k jeho poškození. Více informcí najdete na stránce
www.wavemaster.eu

Umístění přístroje a bezpečnostní pokyny

• Vstup LINE-IN připojujte bez výjimky pouze k nezesíleným výstupům LINE-OUT na zdroji
•
•
•
•
•
•
•
•
•

signálu. Připojení k zesíleným reproduktorovým výstupům může poškodit reproduktory nebo
výrazně snížit kvalitu zvuku.
V případě, že reproduktory déle nepoužíváte, je vhodné celý systém odpojit od napájení.
K čištění nepoužívejte alkohol, benzín ani rozpouštědla.
Ovladač neumisťujte v blízkosti topení, klimatizace ani rádia (rušení).
Nenechávejte ovladač dlouhodobě v příliš horkém nebo vlhkém prostředí. Nevystavujte
jej silným otřesům.
Reproduktory nikdy sami nerozebírejte a neopravujte.
Pro servisní techniky: Reproduktory nikdy nerozebírejte připojené k napájení.
POZOR!! Vypínač ON / STANDBY neslouží k odpojení od napětí!
Na příslušenství reproduktorů se nevztahuje záruka.
V případě potíží s reproduktory kontaktujte prodejce.

Zapojení a používání
STREAMPORT nahrazuje klasické ovládání dodávané ke kompatibilním reproduktorům
wavemaster 2.1. Všechny funkce původního ovladače jsou zachovány.
STREAMPORT ale dále nabízí přepnutí mezi příjmem signálu přes LINE-IN nebo
BLUETOOTH.
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Připojení ke zdrojům signálu pomocí kabelu
Na ovladači zvolte LINE - LED na ovladači se rozsvítí bíle.
V případě výstupů s vyšší napěťovou úrovní (HiFi systémy, PC) využijte LINE-IN konektor na
zadní straně subwooferu. Pro ostatní zdroje signálu (telefony) využijte vstup LINE-IN přímo na
ovladači STREAMPORT.
Zapněte reproduktory otočením ovladače hlasitosti.

Připojení reproduktorů přes Bluetooth®
Aktivujte funkci Bluetooth® (BT) na vašem zařízení (telefonu).
Zapněte STREAMPORT otočením ovladače hlasitosti. Zvolte vstup BT přepínačem na přední
straně ovladače. Volba BT je potvrzena modře svítící LED diodou.
1. STREAMPORT potvrdí volbu vstupu pomalým blikáním LED diody.
Systém se nejprve pokusí připojit k již dříve spárovaným zařízením a pro nové párování je
dočasně nedostupný!
Pokud je dříve spárované zařízení dostupné, STREAMPORT se k němu automaticky znovu
připojí. LED dioda začne svítit modře. Nyní můžete spustit přehrávání obsahu.
2. Nejsou-li dostupná žádná dříve spárovaná zařízení, STREAMPORT začne automaticky
vyhledávat dostupná zařízení v okolí. Tento stav je potvrzen rychlým blikáním LED diody.
Následující 2 minuty je ovladač dostupný pro zařízení v okolí.
Na telefonu aktivujte vyhledávání dostupných Bluetooth zařízení v okolí. Ze seznamu zvolte
“wm STREAMPORT“ a potvrďte připojení. Ovladač se spáruje s telefonem a LED dioda se
rozsvítí modře.

Dojde-li k přerušení signálu Bluetooth rušením nebo velkou vzdáleností od zdroje, přeruší se
přehrávání a LED dioda na ovladači se rozbliká. Jakmile je Bluetooth opět v dosahu, zařízení se
připojí a dioda se opět rozsvítí.
Pro vypnutí přenosu Bluetooth nastavte přepínač vstupu na ovladači do polohy LINE. Dojde k
úplné deaktivaci funkce Bluetooth.
Bluetooth® přehrávání z počítače: pro úspěšné připojení musí druhé zařízení podporovat profil
A2DP. V případě Windows je nutné ručně nainstalovat ovladač vysílače Bluetooth signálu v PC.
Standardní předinstalovaný ovladač Bluetooth ve Windows totiž nepodporuje profil A2DP pro
Bluetooth Audio!
Bluetooth® přehrávání se dvěma zdroji signálu: ovladač STREAMPORT umožňuje přepínání
mezi dvěma připojenými Bluetooth zařízeními. K ovladači nejprve připojte obě zařízení a spusťte
přehrávání na jednom z nich. Následně spusťte přehrávání na druhém zařízení a po chvíli se na
něj ovladač s reproduktory sám přepojí.
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Specifikace

•
•
•
•
•
•
•

Bluetooth® kabelové dálkové ovládání pro repro systémy Wavemaster 2.1
Bluetooth® bezdrátový přijímač signálu (BT 2.1 a vyšší)
Přepínač vstupů Line a Bluetooth®
připojení pomocí kabelu nebo bezdrátově skrze Bluetooth® Audio
frekvenční rozsah přes Bluetooth®: 20- 20,000Hz
Rozměry: 80mm x 36mm
Systémové požadavky: kompatibilní reproduktory Wavemaster 2.1, analogový zdroj signálu
s linkovým / sluchátkovým výstupem, digitální zdroj s přenosem Bluetooth® Audio (A2DP)

Změny obsahu vyhrazeny.
V případě, že je při poslechu slyšet silné rušení cizím signálem (od rádií / mobilních
telefonů) doporučujeme snížit hlasitost na reproduktorech / ovladači a zvýšit hlasitost
samotného zdroje.

www.wavemaster.eu

Nefunkční reproduktory ani ovladač nepatří do směsného odpadu.
Vždy se řiďte platnými předpisy pro třídění elektroodpadu.
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