BEOSOUND 1
WITH THE GOOGLE ASSISTANT

KONFIGURACJA
POBIERZ APLIKACJĘ BANG & OLUFSEN
Aby skonfigurować produkt, pobierz aplikację Bang & Olufsen ze sklepu Google
Play lub Apple App Store.
Dzięki tej aplikacji możesz skonfigurować i w pełni wykorzystać swój Beosound 1.
Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Bang & Olufsen zostaniesz poproszony o
utworzenie konta użytkownika.
Aby skonfigurować głośnik, wybierz dodanie nowego produktu. Jeśli masz już
konto, możesz je znaleźć w ustawieniach.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWÓJ BEOSOUND 1
MA ZASILANIE

Złącze zasilania znajdziesz w podstawie głośnika.
Poczekaj, aż światło zmieni kolor z białego na pomarańczowy.
Może to potrwać do 2 minut. Dziękujemy za cierpliwość.

KONFIGURACJA TWOJEGO BEOSOUND 1
Aplikacja Bang & Olufsen przeniesie Cię do aplikacji Google Home, aby
skonfigurować głośnik. Następnie powróci do aplikacji Bang & Olufsen.

DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DŹWIĘKU W ZALEŻNOŚCI
OD MIEJSCA

Wybierz między różnymi opcjami umiejscowienia głośnika.
Czy głośnik znajduje się w pobliżu ściany, w rogu czy w otwartej przestrzeni?
Dźwięk zostanie zoptymalizowany dla każdej opcji umiejscowienia. Możesz to
zmienić później w ustawieniach dźwięku.

JAK KORZYSTAĆ Z TWOJEGO
BEOSOUND 1
CODZIENNE UŻYTKOWANIE TWOJEGO BEOSOUND 1

Interfejs u góry głośnika zaświeci się, gdy będziesz w pobliżu. Naciśnij środek, aby odtwarzać
lub wstrzymywać muzykę lub, jeśli połączenie z Beolink Multiroom jest aktywne, aby dodać
głośnik do grupy.
Jeśli Beolink jest włączony, możesz także dwukrotnie stuknąć, aby przełączać się między
dostępnymi źródłami.
Aby zmieniać utwory, przeciągnij palcem tak, jakby przewracając strony książki i kontroluj
głośność zataczając koła.

PODŁĄCZ SWOJĄ MUZYKĘ

Podłącz swoją ulubioną aplikację muzyczną do Beosound 1 za pomocą Apple AirPlay,
Chromecast lub Bluetooth i odtwarzaj utwory bezprzewodowo.
Bluetooth jest aktywny tylko po skonfigurowaniu urządzenia w aplikacji Google Home.

FUNKCJONALNOŚĆ MULTIROOM

Użyj Multiroom, aby szybko i łatwo zgrupować różne głośniki bezprzewodowe w
jeden system.
Steruj głośnikami w tandamie lub indywidualnie za pomocą naszych
zintegrowanych platform, Apple AirPlay lub Chromecast.
W przypadku starszych głośników skorzystaj z Beolink Multiroom. Funkcja jest
dostępna w ustawieniach.

STEROWANIE GŁOSOWE
Steruj głośnikiem za pomocą poleceń głosowych korzystając z asystenta Google
Assistant, który jest fabrycznie wbudowany w głośnik Beosound 1.
Skonfiguruj funkcjonalność w aplikacji Google Home lub dowiedz się więcej o
korzystaniu ze sterowania głosowego na stronie assistant.google.com
Po zakończeniu konfiguracji uruchom asystenta Google Assistant, naciskając
przycisk mikrofonu lub mówiąc „Hej Google” lub „Ok Google”.
Poznaj swojego asystenta Google Assistant, zadając pytania i każ mu robić różne
rzeczy. Im więcej z niego korzystasz, tym bardziej staje się on praktyczny. To
Twoje osobiste Google, zawsze gotowe do pomocy.

