
Sprievodca rýchlym nastavením 
bluesound.com 



Obsiahnuté príslušenstvo 

 
Stereo kábel RCA - RCA (2 m) 

 
3,5 mm stereo jack - RCA (2 m) 

 
Napájací kábel 120 V 

 
Napájací kábel 230 V 

 
Ethernetový kábel (2 m) 

 
Mini jack do adaptéra Toslink 
 



 

Sieťový hudobný prehrávač 
Vault a CD archivátor 

 
 
 
Slovensky                                                                                                                                4 



 

PRIPOJENIE ZVUKU 

 
A  Pripojte VAULT 2 dodaným káblom RCA - RCA priamo 

k vstupu svojho súčasného stereo systému, 
zosilňovaču alebo prijímaču domáceho kina. 

B  Alebo použite stereo mini jack - RCA kábel a pripojte 
VAULT 2 priamo k počítaču, dokovaciemu prehrávaču 
alebo domácemu audio systému. 

 Môžete tiež použiť digitálny optický kábel (nie je 
súčasťou príslušenstva) na pripojenie zariadení 
VAULT 2 k zariadeniu s digitálnym vstupom. 



 

PRIPOJENIE K SIETI 

 
A  Pripojte jeden koniec dodaného ethernetového kábla 

k zariadeniu VAULT 2 a druhý koniec priamo k domácej 
pevnej sieti alebo routeru. 



 

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 VAULT 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. 



 

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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