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Obsiahnuté príslušenstvo 

 
Napájací kábel 120 V 

 
Napájací kábel 230 V 

 
Ethernetový kábel (2 m) 

 
Mini jack do adaptéra Toslink 
 



 

Bezdrôtový sieťový hudobný 
prehrávač so zosilňovačom 

 
 
 
Slovensky                                                                                                                                4 



 

PRIPOJENIE ZVUKU 

 
A  Pripojte jeden koniec káblov reproduktora (nie je 

súčasťou dodávky) k vstupom na zadnej strane 
zariadenia POWERNODE 2. 

B  Druhé konce káblov k reproduktorom zapojte do 
každého príslušného reproduktora. Uistite sa, že sú 
konektory „+“ (červený) a „−“ (čierny) zapojené do 
príslušných „+“ a „−“ vstupov reproduktora. Zaistite 
najmä, aby konektory/svorky na oboch stranách neboli 
skratované káblami alebo lankami, vyčnievajúcimi 
z káblov. 

 K zariadeniu POWERNODE 2 možno taktiež priamo 
pripojiť subwoofer. Kábel k subwooferu nie je súčasťou 
dodávky. 



 

PRIPOJENIE K NAPÁJANIU 

 
A  Zvoľte napájací kábel príslušný pre váš región, pripojte 

ho k prehrávaču a potom do elektrickej zásuvky. 

B  Tlačidlo indikátora LED zariadenia POWERNODE 2 by 
malo svietiť na zeleno, čo znamená, že prehrávač je 
v režime Hotspot a je pripravený na pridanie do vašej 
domácej siete WiFi. 

 Napájací kábel nikdy nezapájajte do zásuvky silou. 
V niektorých regiónoch môže byť nutné použiť adaptér. 



 

PRIPOJENIE K WIFI 

 
 A Na svojom tablete alebo smartfóne vyhľadajte sieť WiFi 

(hotspot), ktorá sa zhoduje s jedinečným ID číslom siete 
vášho prehrávača POWERNODE 2, a pripojte sa k nej. ID 
číslo siete je uvedené ako názov produktu (t. j. 
POWERNODE 2), po ktorom bezprostredne nasledujú 
posledné štyri číslice v adrese MAC (Machine Access 
Control), (názov siete môže byť napr.: POWERNODE2-
001A). Celá adresa MAC s 12 číslicami je vytlačená na štítku 
na zadnom paneli vášho prehrávača. 

B Otvorte na svojom tablete alebo smartfóne webový 
prehliadač, zadajte setup.bluesound.com a stlačte „Go“ 
(Prejsť). Potom by sa mala zobraziť stránka s ovládacím 
panelom. 

C Z hlavnej zobrazenej ponuky vyberte Configure WiFi 
(Konfigurovať WiFi). 

D Z rozbaľovacej ponuky Configure Wireless (Konfigurovať 
bezdrôtové pripojenie) vyberte svoju domácu sieť WiFi. 

E V uvedenom poli zadajte Wireless Password (Heslo 
bezdrôtového pripojenia) vašej domácej siete (ak ide o 
chránenú sieť). 

F Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Room Name (Názov 
miestnosti) alebo v uvedenom poli vytvorte vlastné 
pomenovanie prehrávača. 

G Stlačte Update (Aktualizovať) a počkajte, kým indikátor 
prehrávača nezačne svietiť na modro, čo znamená, že sa 
prehrávač úspešne pripojil do vašej domácej siete WiFi. 

H Kroky A - G opakujte pre každé ďalšie zariadenie Bluesound. 

I Znovu vyberte svoju domácu sieť WiFi v nastavení hlavnej 
siete vášho tabletu alebo smartfónu. 

Ak si chcete pozrieť inštruktážne video o nastavení siete WiFi, 
prejdite na stránku www.bluesound.com 

 Zariadenie POWERNODE 2 je možné taktiež pripojiť 
pomocou dodaného ethernetového kábla priamo k domácej 
pevnej sieti alebo routeru. 



 

STIAHNUTIE APLIKÁCIE 

 
Všetky ovládacie aplikácie Bluesound pre operačné systémy 
Apple iOS (iPhone, iPad, iPod), zariadenia Android, Kindle Fire a 
pre počítače Windows alebo Mac sú k dispozícii na stiahnutie na 
stránke www.bluesound.com/downloads. 

Gratulujeme, nastavenie vášho prehrávača je dokončené! 

Je čas pripojiť vaše zdroje hudby. Spustite aplikáciu a využite 
nasledujúce možnosti prehrávania. 

 
PRIPOJENIE K ZDROJOM HUDBY 
 

Vaša hudba: Na prehratie hudby uloženej v počítači alebo 
sieťových úložiskách NAS otvorte v aplikácii navigačný panel 

poklepaním na , z ponuky vyberte Configure Player 
(Konfigurovať prehrávač) a vyberte Configure Network Shares 
(Konfigurovať zdieľané sieťové prostriedky). Postupujte podľa 
výziev na obrazovke a každú miestnosť u vás doma otvorte celej 
svojej digitálnej hudobnej knižnici. 

Internetové rádio: Jednoducho vyberte Tuneln v ponuke Music 
Services a vyhľadajte svoju obľúbenú rádiovú stanicu. Alebo 
preskúmajte a objavte prostredníctvom služby TuneIn tisícky 
rádiových staníc, ktoré vysielajú naživo 24 hodín denne, 7 dní 
v týždni po celom svete. 

Podrobné informácie nájdete na stránke: www.bluesound.com. 
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