Oppse av Cacasse Pearl og Akoya høy alere
Gratulerer med din nye Cabasse-høy aler!
De e er en hur gguide l trådløs oppkobling og appstyring.
Det anbefales også å lese hele den medfølgende brukermanualen fra produsenten nøye. Der ﬁnner du også lkoblingsveiledning for ernkontrollen.
For å få mest mulig glede ut av dine nye høy alere er det en
forutsetning å ha et stabilt ne verk med lstrekkelig dekning
i boligen.
Den raskeste og mest stabile lkoblingen oppnås med kablet
lkobling l høy alerne.
Ved trådløs lkobling anbefales det en god router av
nyere type.


Last ned Cabasse - Stream Control app.



Sjekk at mobil er koblet på ne verk (ikke 4G)



Åpne Cabasse - Stream Control app.



Appen søker e er produkter, vent 5-15 sekunder...



Velg ‘Add A New Player’



Velg aktuelt produkt:



The Pearl, Akoya, Pearl SUB, Stream BASE, Stream Amp,
osv



Velg om produktet skal beny es kablet eller trådløst



For WiFi, se side 3 og følg videre anvisninger på appen

Tonekontroller og lydop malisering
Se side 6
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TILKOBLING AV FJERNKONTROLL PEARL/AKOYA:


Du vil få nå et valg om du ønsker å koble l ernkontroll.



Velg ‘Con nue’ for å koble l ernkontroll.



Dersom du har et stereose (to høy alere) skal ernkontrollen kun kobles l en av høy alerne).



Nå høy aler nr. 2 kobles opp velges: ‘I don’t want to install the remote’
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TRÅDLØS TILKOBLING AV PEARL/AKOYA


Sjekk at ‘Status’ indikator på apparatet lyser vedvarende
blå .

Dersom produktet dligere har vært beny et på et annet ne verk trykk ‘Reset’ knapp i noen sekunder og vent l ‘Status’ indikator lyser vedvarende blå , ca 30-40 sekunder.

Dersom du har mulighet anbefales all d kablet lkobling, hvis
ikke de e er prak sk eller du av andre grunner ønsker trådløs
lkobling, følg anvisninger:



Trykk ‘Pairing knapp på høy aleren i 5-6 sekunder og
vent l indikator begynner å blinke



Gå l ne verk-inns llinger på telefon/ne bre



E er 5 - 10 sekunder vil Pearl / Akoya bli synlig som et
lgjengelig ”ne verk



Velg dere er høy aleren som ‘ne verk’, vent i noen sekunder l enheten er koblet opp
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Gå dere er lbake l Cabasse - Stream Control app



Velg ne verket som enheten skal kobles l.



Legg inn ne verkskode



Høy aleren vil dere er koble seg l ne verket og bekreGe at oppkobling er vellykket.



Enheten er nå koblet l ne verket og klar l bruk!

Legge l ﬂere høy alere/enheter

Gå l ‘Se ngs’ på appen.
Velg:
‘Add a new player’
Gjenta prosedyre som for
oppse av ny spiller
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Tilpasning av navn på sone; stue, bibliotek, etc.



Gå l ‘Se ngs’ på app.
Velg: Players’

1.



Velg dere er ønsket spiller

2.



4.


Skriv inn ønsket navn, eks: ‘Stue’ / ‘Stue venstre’



Trykk lagre!
Enheten vil ‘forsvinne’ fra appen i noen sekunder mens apparatet starter på ny





Gjenta samme prosedyre for alle Stream enhetene.
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Grunnleggende lydop malisering av Cacasse Pearl og Akoya høy alere
Eventuelle endringer må u;øres på alle høy alerne, dvs. gjenta prosedyren

GEN2, ny generasjon DSP
med oppgradert lydkvalitet.
Sjekk at GEN2 er ak vert.

2.

Tilpass klangbalansen l
dine preferanser.

4.
6.

3.

5.

1.
Avanserte inns llinger
Eventuelle endringer må u;øres på alle høy alerne, dvs. gjenta prosedyren
Ly deg fram l du ﬁnner den lydsignaturen du foretrekker.
Gjenta prosedyre:
‘SeIngs’ - ‘Players’ og
skroll dere er ned l
‘Advanced Conﬁgura on’

Velg ‘SeIngs’

4. Justerer klangbalansen:
jo lavere tallverdi gir mer
briljans i diskant
5. Loudness funksjon og
kontroll av bassgjengivelse.
Kan de-ak veres.

Dere er ‘Mixer’

4.
3.
1.
2.
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