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Dodávané příslušenství 

 
Stereo kabel RCA do RCA (2 m) 

 
3,5 mm stereo mini zástrčka do kabelu RCA (2 m) 

 
Napájecí kabel 120 V 

 
Napájecí kabel 230 V 

 
Ethernetový kabel (2 m) 
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Bezdrátový přehrávač 
streamované hudby 
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PŘIPOJENÍ ZVUKU 

 
A  Pomocí dodaného kabelu RCA/RCA připojte zařízení 

Node přímo do vstupu na vašem stávajícím stero 
přijímači, zesilovači nebo domácím kinu. 

B  Nebo pomocí dodaného kabelu s koncovkou mini 
jack/RCA připojte zařízení Node přímo ke svému 
počítači, přehrávači nebo sestavě. 

 Pro připojení zařízení Node k zařízení s digitálním 
optickým vstupem můžete rovněž použít digitální 
optický kabel (není součástí dodávky). 
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PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ 

 
A  Zvolte napájecí kabel příslušný pro váš region, připojte 

jej k přehrávači, a poté do elektrické zásuvky. 

B  Tlačítko indikátoru LED zařízení Node by mělo svítit 
zeleně, což znamená, že je přehrávač v režimu Hotspot 
a je připraven k přidání do vaší domácí sítě WiFi. 

 Napájecí kabel nikdy nezapojujte do zásuvky silou. 
V některých regionech může být nutné použít adaptér. 



 

PŘIPOJENÍ K WIFI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chcete-li zhlédnout instruktážní video o nastavení sítě WiFi, 
přejděte na stránku www.bluesound.com/support/setup 

A  Na svém tabletu nebo chytrém telefonu vyhledejte síť 
WiFi (hotspot), která se shoduje s jedinečným ID číslem 
sítě vašeho přehrávače Node, a připojte se k ní. ID číslo sítě 
je uvedeno jako název produktu (tj. Node), po kterém 
bezprostředně následují poslední čtyři číslice v adrese 
MAC (Machine Access Control), (název sítě může být 
např.: NODE-001A). Celá adresa MAC s 12 číslicemi je 
vytištěna na štítku na zadním panelu vašeho přehrávače. 

B  Webová stránka se může otevřít automaticky. Pokud se 
neotevře, otevřete na svém tabletu nebo chytrém telefonu 
webový prohlížeč, zadejte setup.bluesound.com a 
stiskněte „Go“ (Jít). Poté by se měla zobrazit stránka s 
ovládacím panelem. 

C  Z hlavní zobrazené nabídky zvolte Configure WiFi 
(Konfigurovat WiFi). 

D  Z rozbalovací nabídky Configure Wireless  (Konfigurovat 
bezdrátové připojení) zvolte svou domácí síť WiFi. 

E  V uvedeném poli zadejte Wireless Password (Heslo 
bezdrátového připojení) vaší domácí sítě (pokud se jedná o 
chráněnou síť). 

F  Z rozbalovacího seznamu zvolte Room Name (Název 
místnosti) nebo v uvedeném poli vytvořte vlastní 
pojmenování přehrávače. 

G Stiskněte Update (Aktualizovat) a vyčkejte, dokud indikátor 
jednotky nezačne svítit modře, což znamená, že se 
přehrávač úspěšně připojil do vaší domácí sítě WiFi. 

H Kroky A–G opakujte pro každé další zařízení Bluesound. 

I Znovu zvolte svou domácí síť WiFi v nastavení hlavní sítě 
vašeho tabletu nebo chytrého telefonu. 

 Zařízení Node lze rovněž připojit pomocí dodaného 
ethernetového kabelu přímo k domácí pevné síti nebo 
routeru. 
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STAŽENÍ APLIKACE 

 
Pro zařízení s operačním systémem iOS společnosti Apple (iPod, 
iPhone, iPad) navštivte AppStore společnosti Apple a stáhněte si 
zdarma ovládací aplikaci Bluesound. 

Pro zařízení s operačním systémem Android si ovládací aplikaci 
Bluesound stáhněte zdarma na Google Play. 

Gratulujeme, nastavení vašeho přehrávače je dokončeno! 

Je čas připojit vaše zdroje hudby. Spusťte aplikaci a využijte 
následující možnosti přehrávání. 

 
PŘIPOJENÍ KE ZDROJŮM HUDBY 

 

Internetové rádio: Na domovské obrazovce aplikace v sekci 
Streaming services (Streamovací služby) jednoduše zvolte 
prostřednictvím služby TuneIn tisíce rádiových stanic, které 
vysílají živě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celém světě. 

 

Vaše hudba: K přehrání hudby uložené v počítači nebo síťových 
úložištích NAS otevřete v aplikaci navigační panel poklepáním na 

, z nabídky zvolte Configure Player (Konfigurovat přehrávač) a 
vyberte Configure Network Shares (Konfigurovat sdílené síťové 
prostředky). Postupujte podle výzev na obrazovce a každou 
místnost u vás doma otevřete celé své digitální hudební knihovně. 

Podrobné informace najdete na stránce: 
www.bluesound.com/support/setup 
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