Kõlarid

Seadistamise kiirjuhend

Kõlarikaablid

Valikuline
Võrguressiiver RCD‐N9

Enne, kui alustate

iOS‐seade ja USB‐kaabel

Mis on karbis
WPS‐iga ruuter

CEOL
Võrgukaabel
Toitejuhe

Pult ja patareid

* Detailsete juhiste või abi saamiseks vt palun kaasas olevale
CD‐ROM‐ile salvestatud juhendit või külastage meie
tugisaiti:www.denon.com

1. Ühendamine
1 Ühendage vasak ja parem kõlar CEOL‐ga.

CD‐ROM‐ile salvestatud tootejuhend

FM‐antenn

AM‐antenn

Seadistuse jaoks vajalik

2 Ühendage CEOL toitejuhe pistikupesaga

Võrguruuter
3 Sisestage patareid pulti

2. Oma koduvõrku ühendamine
Valige üks järgmistest võimalustest

3. Muusika nautimine!

Muusika nautimine Bluetoothiga

Veebiraadio nautimine

1 Vajutage puldil nuppu “INTERNET RADIO”

1 Vajutage SOURCE (Allikas) ja valige Bluetooth. Seejärel
vajutage ja hoidke nuppu Source (Allikas) kuni displeile
kuvatakse [Pairing Mode] (Paaristamisrežiim).

2 Aktiveerige oma mobiilseadmel Bluetooth.

2 Valige jaam

Apple AirPlay'ga muusika nautimine
3 Valige oma mobiilseadme Bluetooth‐seadmete loendist
“CEOL”.
Osade seadmete puhul võib olla vaja kinnitada numbrikood ja
vajutada ENTER.

1 Avage juhtkeskus (iOS7 või uuem) nipsates ekraanil alt üles
ja puudutades seejärel AirPlay'd
4 Esitage oma seadme suvalist rakendust kasutades muusikat.
Eelnevalt paaristatud Bluetooth‐seadmega uuesti
ühendamiseks alustage 2. sammust.
Paaristage ja ühendage oma NFC‐võimekusega seade,
puudutades sellega kergelt CEOL‐i peal asuvat NFC‐logo.
2 Valige AirPlay seadmete loendist “CEOL”
Märkus. Jälgige, et teie iOS‐seade oleks koos CEOL‐ga samas
võrgus.

Laadige alla Denon “Hi‐Fi Remote” rakendus.

Peamiste tõrgete kõrvaldamine
Puudub heli:
• Kontrollige üle kõik ühendused.
• Veenduge, et kõlarijuhtmete paljad juhtmeotsad puutuvad
vastu kõlarikontaktide metallist osa.

Lisateave
Skannige oma nutitelefoniga QR‐koodi, et laadida alla ja
installida Denoni rakendus “Hi‐Fi Remote”; sama rakenduse
võite leida ka Apple App või Google Play veebipoest nime all
“Denon Hi‐Fi Remote”

Toote kohta lisateabe saamiseks skannige oma
mobiilseadmega QR‐koodi või külastage Denoni
tuge aadressil:
manuals.denon.com/RCDN9/EU/EN/

Garantiitingimused

Maaletooja kontaktid:

Sperco Impex OÜ poolt volitatud edasimüüjatelt Eestis ja Lätis ostetud
DENONi kaubamärgi toodetele kehtib eraisikust lõpptarbijale 24 kuu pikkune
garantiiaeg, ettevõtetest lõpptarbijale kehtib 12 kuu pikkune garantiiaeg.
Garantiiaja vältel kõrvaldame tootja süül tekkinud rikked tootja
kulul.Garantiiremondi ja hoolduse teostaja:

http://www.denon.ee/d=169
http://www.tophifi.ee/

http://www.teeninduskeskus.ee/

https://www.facebook.com/tophifi.ee

