
 
 

Bezdrôtový sieťový hudobný 
prehrávač so zosilňovačom 

 
 
 
 

Príručka používateľa 
 
 
Vitajte v rodine Bluesound, Hi-Fi pre generáciu Wi-Fi. 
 
Bluesound premení vašu lokálnu digitálnu hudobnú knižnicu - svoju obľúbenú hudbu budete mať na dosah ruky. 
Neporiadok v CD diskoch už patrí minulosti! Vašu hudbu teraz bude ovládať váš smartfón, počítač alebo tablet 
s aplikáciou Bluesound. 
 
Hudobný prehrávač Bluesound je sofistikované streamovacie zariadenie, ktoré vám umožní počúvať širokú škálu 
poskytovateľov služieb hudby po internete. Bluesound tiež poskytuje prístup k službám odoberania hudby 
s rozsiahlymi katalógmi miliónov skladieb, ktoré môžete streamovať cez internet v reálnom čase. Aplikácia 
TuneIn Radio urobí z akejkoľvek rádiovej stanice na svete vašu lokálnu stanicu vďaka mocnej sile internetu. 
 
Aby ste mohli naplno využívať všetky schopnosti zariadenia Bluesound, musíte mať dostatočne rýchlu pevnú 
alebo bezdrôtovú domácu sieť a rýchle internetové pripojenie poskytované káblom alebo prostredníctvom DSL. 
Prístup k internetu musíte mať zazmluvnený a nainštalovaný vaším lokálnym poskytovateľom internetových 
služieb. Vo vzdialených oblastiach existuje možnosť rýchleho internetového pripojenia cez satelit. 
 
Než sa prihlásite na odber hudby alebo ku cloudovým službám, odporúčame vám overiť vašu tarifu 
internetových služieb a uistiť sa, či máte dostatočnú rýchlosť a šírku pásma, aby vaše streamovanie nebolo 
prerušované. Väčšina poskytovateľov internetových služieb ponúka viac taríf a môže vám pomôcť s výberom 
najlepšieho variantu. 
 
Viac informácií o ovládaní prehrávača Bluesound sa dozviete na našich webových stránkach: 
www.bluesound.com. 

 
 
 

Obsiahnuté príslušenstvo 
 
 

 

 
Napájací kábel 120 V 

 
Napájací kábel 230 V 
 

 

 
Ethernetový kábel 

 
Mini jack do adaptéra Toslink 



 
 
 

 STAVOVÝ INDIKÁTOR 
Nižšie uvedená tabuľka obsahuje kódy blikania indikátorov LED a ich popis. 
 

KÓD BLIKANIA INDIKÁTORA LED POPIS 

Krátke zablikanie namodro, potom 
načerveno 

Zapínanie, reštart jednotky 

Svieti nazeleno Režim Hotspot 

Bliká nazeleno Pripájanie k zdieľaným sieťovým priečinkom 

Svieti načerveno Nedá sa spustiť, chyba pevného disku 

Červený pulz Nie je k dispozícii internetová brána 

Biely pulz Je k dispozícii aktualizácia softvéru 

Svieti načerveno Režim aktualizácie 

Striedavé blikanie červenej a zelenej Prebieha aktualizácia... 

Bliká namodro Režim stlmenie 

Svieti nabielo Indexovanie 

Svieti namodro Pripojené k sieti - pripravené na použitie aplikácie Bluesound 

Bliká načerveno Prebieha obnova výrobného nastavenia  



 

 TLAČIDLO INDIKÁTORA LED/STLMENIE: Toto tlačidlo má viac funkcií - ako indikátor pripojenia k sieti a 
zároveň ako tlačidlo MUTE (Stlmenie). Ohľadom úplného zoznamu kódov blikania indikátora LED si pozrite 
časť #1 - Kódy blikania. Stlačte pre dočasné stlmenie zvukového výstupu. Stlačte znovu pre obnovenie 
zvukového výstupu. Keď je zvolený režim MUTE (Stlmenie), indikátor LED bliká namodro. 

 +, - (HLASITOSŤ): Prepnite jedno z tlačidiel na zmenu úrovne hlasitosti. Úroveň hlasitosti sa nezmení, ak 
jedno z tlačidiel stlačíte a budete ho len držať. 
(+): Zvýšenie hlasitosti  
(-): Zníženie hlasitosti 

 PREDCHÁDZAJÚCA STOPA/NASLEDUJÚCA STOPA: Tieto tlačidlá použite na prechod 
k predchádzajúcej stope  alebo preskočenie na nasledujúcu stopu  vo vašom aktuálnom zozname 
skladieb. 

 OPTICKÝ VSTUP/ANALÓGOVÝ VSTUP: Pripojte jeden koniec stereo zvukového kábla 3,5 mm (je 
súčasťou príslušenstva) k analógovému vstupu zariadenia POWERNODE 2 a druhý koniec k príslušnému 
analógovému výstupu kompatibilného zariadenia. Zdroj sa zobrazí ako analógový vstup v navigačnom 
paneli aplikácie Bluesound. Pomocou konvertora optického vstupu na 3,5 mm kábel (je súčasťou 
príslušenstva zariadenia POWERNODE 2) možno pridať digitálny optický zdroj. Zdroj sa zobrazí ako 
optický vstup v navigačnom paneli. 

 VÝSTUP SUBWOOFERA: K zariadeniu POWERNODE 2 je možné taktiež priamo pripojiť subwoofer. 
Pripojte výstup SUBW OUT k napájanému („aktívnemu“) subwooferu. 

 USB (TYP A): K USB vstupu môžete pripojiť Bluetooth adaptér alebo veľkokapacitné pamäťové zariadenie 
USB. Typické veľkokapacitné pamäťové zariadenia USB kompatibilné so zariadením POWERNODE 2 sú 
prenosné zariadenia s flash pamäťou a externé pevné disky (sformátované na súborový systém FAT32). 

 VSTUP IR: Môžete pripojiť infračervený extender, aby ste boli schopní pomocou programovateľného 
diaľkového ovládača ovládať hlasitosť a voľbu zdroja v prípade, že je zariadenie POWERNODE 2 
umiestnené tak, že nie je vidieť infračervený senzor čelného panelu. 

 SERVISNÝ PORT: Použite port SERVICE v spojení s USB (Typ B Mini) na počiatočné načítanie firmvéru na 
prehrávač. Toto nie je určené na spotrebiteľské použitie. Len autorizovaný servisný personál spoločnosti 
Bluesound má prístup k tomuto USB portu a ovládaciemu tlačidlu SERVICE. 

 LAN PORT: Pripojenie LAN PORT možno použiť s dodaným ethernetovým káblom. Toto pripojenie je 
voliteľné, pretože POWERNODE 2 je možné pripojiť k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia 
k vášmu routeru. Aby ste mohli nastaviť POWERNODE 2 pomocou portu LAN, je potrebné mať pevné 
ethernetové pripojenie. Pripojte jeden koniec dodaného ethernetového kábla do portu LAN vášho pevného 
ethernetového širokopásmového routera a druhý koniec do portu LAN zariadenia POWERNODE 2. 

 REPRODUKTORY: Pripojte pravý reproduktor ku koncovkám označeným „R+“ a „R-“. Uistite sa, že „R+“ 
je pripojené ku koncovke „+“ a že „R-“ je pripojené ku koncovke „-“ na vašom reproduktore. Opakujte to 
isté pre ľavý reproduktor pomocou „L+“ a „L-“. Zaistite najmä, aby konektory/svorky na oboch stranách 
neboli skratované káblami alebo lankami, vyčnievajúcimi z káblov. 

 VSTUP SIEŤOVÉHO NAPÁJANIA: Zariadenie POWERNODE 2 je dodávané s dvoma samostatnými 
napájacími káblami. Vyberte si príslušný napájací kábel podľa vášho regiónu. Pred zapojením zástrčky do 
nástennej zásuvky zapojte pevne opačný koniec napájacieho kábla do vstupnej zdierky zariadenia 
POWERNODE 2. Nikdy nezapájajte zástrčku do zásuvky silou. V niektorých regiónoch môže byť nutné 
použiť adaptér. Pred odpájaním sieťového kábla zo vstupnej zdierky zariadenia POWERNODE 2 vždy 
najskôr odpojte zástrčku z nástennej zásuvky. 

 KONEKTOR PRE SLÚCHADLÁ NA ČELNOM PANELI: Konektor 3,5 mm pre slúchadlá je umiestnený na 
prednej strane zariadenia POWERNODE 2. 

 



VAROVANIE! 

 
 

Postup obnovenia výrobného nastavenia: 
 
1. Odpojte prehrávač z elektrickej siete. 

2. Počkajte 10 sekúnd. 

3. Znovu pripojte elektrické napájanie. 

4. Indikátor LED bude blikať namodro. Hneď ako sa rozsvieti načerveno, stlačte a podržte ikonu LED indikátora 
 Mute (rozsvieti sa nazeleno a hneď potom opäť načerveno). Nenechajte indikátor LED zhasnúť. 

5. Len čo sa indikátor LED opäť rozsvieti načerveno, držte naďalej tlačidlo počas 30 sekúnd. 

6. Po 30 sekundách začne indikátor LED blikať načerveno. Vtedy môžete tlačidlo uvoľniť. 

 
Všetky vlastné nastavenia prehrávača Bluesound budú odstránené a obnoví sa výrobné nastavenie. 
 
DÔLEŽITÉ: Ak uvoľníte tlačidlo kedykoľvek predtým, než začne indikátor LED blikať načerveno, obnova 
výrobného nastavenia bude zrušená a prehrávač zostane v režime aktualizácie. Ak naozaj chcete obnoviť 
výrobné nastavenia prehrávača, jednoducho začnite celý postup znova od začiatku. 
 
Úspešnú obnovu výrobného nastavenia spoznáte podľa toho, že sa prehrávač vráti do režimu Hotspot 
(bezdrôtový prístup - indikátor LED bude svietiť nazeleno). Ak je váš prehrávač pripojený k sieti prostredníctvom 
káblového ethernetového pripojenia, pripojí sa, ako keby išlo o nový prehrávač (indikátor LED bude svietiť 
namodro). 

 
 
© Bluesound International. Bluesound, štylizovaná slovná ochranná známka a logotyp 
„B“, veta „HiFi For a wireless generation“ (HiFi pre bezdrôtovú generáciu), 
POWERNODE 2 a všetky ďalšie produktové názvy a slogany Bluesound sú ochranné 
obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Bluesound 
International, divízia spoločnosti Lenbrook Industries Limited. Všetky ostatné logá a 
služby sú ochranné obchodné známky alebo značky služby ich príslušných vlastníkov. 

TOTO JE OBNOVA VÝROBNÉHO NASTAVENIA VÁŠHO PREHRÁVAČA. VŠETKY VLASTNÉ 
NASTAVENIA, VRÁTANE KONFIGURÁCIE BEZDRÔTOVEJ SIETE, ZDIEĽANÝCH SÚBOROV A 
ULOŽENÝCH ZOZNAMOV SKLADIEB BUDÚ STRATENÉ. PO DOKONČENÍ TOHTO PROCESU ICH 
BUDETE MUSIEŤ VYTVORIŤ ZNOVA. ODPORÚČAME VYKONÁVAŤ TENTO POSTUP IBA VTEDY, KEĎ 
VÁŠ PREHRÁVAČ NEFUNGUJE, ALEBO KEĎ DOŠLO K ZLYHANIU INTERNETOVEJ AKTUALIZÁCIE 
FIRMVÉRU. AK MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY ALEBO NEJASNOSTI, KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉHO 
ZÁSTUPCU ODDELENIA ZÁKAZNÍCKYCH SLUŽIEB BLUESOUND PRED TÝM, AKO BUDETE 
POKRAČOVAŤ! 




