BEOSOUND EDGE
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
Edge.
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.

MONTAŻ STOJAKA PODŁOGOWEGO
DLA TWOJEGO BEOSOUND EDGE

PRZYKRĘĆ WSPORNIK DO GŁOŚNIKA
W opakowaniu znajdziesz klucz i cztery śruby. Umieść głośnik na czymś miękkim
(na przykład dywan) i przykręć wspornik do dolnej części obudowy głośnika.

PODŁĄCZ KABEL ZASILAJĄCY
Podłącz kabel zasilający do gniazda w podstawie głośnika. Następnie pociągnij
gumowy łącznik, aby zasłonić szczelinę.

NAŁÓŻ GUMOWĄ OSŁONĘ
Umieść czarną gumową osłonę nad elektroniką, aby ukryć przewody i kable.

ZAMONTUJ MATERIAŁOWĄ OSŁONĘ
Dopasuj jedną osłonę z głośnikiem, a następnie dociśnij krawędzie, aż poczujesz,
że zaczepy znalazły się na swoim miejscu. Powtórz czynność po drugiej stronie.

PODŁĄCZ SWÓJ BEOSOUND EDGE DO ZASILANIA
Podłącz kabel zasilający do gniazdka.
Poczekaj, aż wskaźnik LED zmieni kolor z białego na pomarańczowy.
Może to potrwać do dwóch minut. Dziękujemy za cierpliwość.

INSTALACJA WSPORNIKA ŚCIENNEGO BEOSOUND
EDGE
Tutaj możesz pobrać instrukcję instalacji wspornika ściennego Beosound Edge.

KONFIGURACJA TWOJEGO BEOSOUND EDGE
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.

KIERUNKOWA KONTROLA DŹWIĘKU

Wybierz jedno z trzech różnych ustawień dźwięku, aby dopasować brzmienie do
potrzeb Twojego domu: lewy, prawy lub dookólny.
Zawsze możesz zmienić to ustawienie.

JAK KORZYSTAĆ Z TWOJEGO
BEOSOUND EDGE
CODZIENNE UŻYTKOWANIE TWOJEGO BEOSOUND
EDGE
Dowiedz się, jak korzystać z Beosound Edge podczas codziennego użytkowania.
Kontroluj muzykę za pomocą dotykowego interfejsu na górze urządzenia.
Odtwarzaj i pauzuj muzykę, naciskając przycisk OneTouch lub naciśnij dwukrotnie,
aby podłączyć się do produktów zgrupowanych w trybie multiroom.
Kontroluj głośność, delikatnie obracając głośnik do przodu i do tyłu.
Zmieniaj utwory, naciskając strzałki.

PODŁĄCZ SWOJĄ MUZYKĘ

Podłącz swoją ulubioną aplikację muzyczną do Beosound Edge 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 funkcjonalności 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.

