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Rövid útmutató az SA legend silverback és a Stereo Hub modellekhez

Kövesse ezt a rövid útmutatót, hogy vezeték nélküli, nagy felbontású hangot kapjon. 
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Kicsomagolás és csatlakoztatás.  
Csomagolja ki mindkét hangsugárzót és a hubot, majd csatlakoztassa őket a 
tápellátáshoz. Csomagolja ki és tegye be az elemeket a távirányítóba.  
Várjon 20 másodpercet a folytatáshoz. 

A távvezérlő párosítása.  
Nyomja meg és tartsa lenyomva a párosítás gombot a sztereó hub hátoldalán 6 
másodpercig, amíg a LED villogni nem kezd. 
Nyomja meg a távvezérlő bármelyik gombját, várjon, amíg a hubon lévő LED 
abbahagyja a villogást. A távvezérlő és a hub immár párosítva van.  
(A LED villogni fog, ha a távvezérlőn bármely gombot megnyomja).  
Állítsa be a hangerő jelzőt 3 LED-re, a távvezérlőn. 
Ezután válassza ki a stream bemenetet. 

3 A hangsugárzók párosítása.  
Nyomja meg 2 másodpercig a hangsugárzók csatlakoztatására szolgáló gombot, 
egyenként csak egy hangsugárzót. A hátlapi vezeték nélküli LED villogni kezd. 

Nyomja meg a hub-on lévő párosító gombot maximum 2 másodpercig. 
A hangsugárzón lévő vezeték nélküli LED abbahagyja a villogást, ha a kapcsolat 
létrejött. A WiSA LED pedig folyamatosan világítani fog. 

Párosítás gomb 
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A hangsugárzó pozíciójának beállítása Nyomja meg a hangsugárzó 
csatlakoztatás gombját, amíg a LED a megfelelő hangsugárzó  pozícióját nem 
mutatja (Front bal, Center, Front jobb stb.).

Nyissa meg a Google Home alkalmazást okostelefonján vagy táblagépén. 
Apple felhasználók számára: Töltse le az alkalmazást az App Store-ból.

Ha AirPlay-t szeretne használni, akkor is szüksége lesz a Google Home-ra a 
beállításhoz. 

Megjegyzés.  Egyes beállításoknál szükség lesz a Wi-Fi hálózat nevére és 
jelszavára. Használjon 2,4 GHz-es hálózatot. 

Csatlakoztassa a Stereo Hubot a Wi-Fi-hez. Kövesse a Google beállítási 
útmutatóját, az Android vagy Apple eszközén. Ha az útmutató a végéhez ér a 
vezeték nélküli beállítás befejeződött.  
A hub alapértelmezett neve (Hansong Platin). 

Kábeles eszközöket is csatlakoztathat a hubhoz. A felhasználói kézikönyvben ezen a 
helyen talál információkat: http://www.system-audio.com/brochures-and-manuals/. 

Élvezze az új hangsugárzóit.  
A hangsugárzók elhelyezéséről a hangszórók felhasználói útmutatójában olvashat. 

Csatlakozás gomb 
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