DALI WSR
Trådløs subwoofermodtager
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Tak, fordi du valgte DALI WSR (trådløs subwoofermodtager).
DALI er kendt verden over for sin uophørlige indsats for at
gøre oplevelsen af musik endnu bedre og samtidig udvikle
audioprodukter, der passer bedre til vores liv og hjem. Den
trådløse subwoofermodtager DALI WSR er endnu et udtryk
for begge disse bestræbelser.
DALI WSR er et teknologisk avanceret produkt, der kræver
gennemtænkt installering. Vi anbefaler dig derfor at læse
denne brugsanvisning omhyggeligt og følge dens anvisninger,
når du installerer din DALI WSR.
Efter denne indledning dækker brugsanvisningen udpakning,
installering og anvendelse, men den starter med et kort
overblik over DALI WSR.

1. Overblik over WSR
DALI WSR er en trådløs subwoofermodtager,
der gør det muligt at forbinde aktive subwoofere
som DALI E-9 F eller E-12 F trådløst til den
trådløse streamingforforstærker DALI SOUND
HUB eller SOUND HUB COMPACT.
DALI WSR og subwooferen er beregnet til at
stå tæt på hinanden, og de forbindes indbyrdes
med det medfølgende RCA phonokabel. Når
der er sat strøm til WSR med en standard USB
lysnetadapter, kan WSR forbindes trådløst til en
SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT.
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2. Udpakning
Indholdet i emballagen til DALI WSR er illustreret i
diagram 1 og angivet nedenfor.
1: WSR
2: USB strømforsyningskabel
3: RCA phonokabel
4: Dokumentpakke

DIAGRAM 1

DALI WSR
×1

×1

×1

BEMÆRK
Vi foreslår dig at beholde emballagen til WSR
til fremtidig brug. Men hvis det ikke er muligt,
bedes du bortskaffe den ansvarligt.
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3. Installering og konfigurering
3.1 Placering
Du kan i det store og hele placere din DALI WSR,
der hvor det er bekvemt for dig og dit hjem,
men den bør stå tæt på den subwoofer, den har
forbindelse til. Den skal også kunne tilsluttes en
stikkontakt. WSR kan anbringes i et møbel, på en
hylde eller på (eller bag) subwooferen selv.
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USBstrøm

Serviceport

Subwoofer

3.2 Installering og tænding
Begynd din installering af DALI WSR ved at følge
nedenstående trin.

DIAGRAM 2

• Sørg for, at subwooferen er slukket. Hvis
subwooferen ikke har nogen afbryder, anbefaler
vi, at den kobles fra lysnettet, mens der oprettes
WSR-forbindelser.

LFE input

Nulstillingsknap

C

A

• Brug det medfølgende RCA phonokabel til at
forbinde WSR’s udgangsstik til subwooferens
LFE-indgangsstik A . WSR’s udgangsstik er
fremhævet i diagram 2. Hvis det er nødvendigt,
så se subwooferens brugervejledning for at finde
subwooferens indgangsstik.
• Sæt WSR’s strømforsyning i en stikkontakt, og
forbind derefter strømforsyningen til WSR med
det medfølgende USB-strømkabel B .
WSR tænder straks. WSR’s USB-strømstik er
illustreret i diagram 2.

B
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A

B

• Tænd subwooferen, eller sæt den i stikkontakten
igen C . Hvis subwooferen har en lydstyrkeknap,
anbefaler vi at indstille den til cirka 25 % af fuld
lydstyrke.

BEMÆRK
Hvis subwooferen
ikke har nogen
dedikeret LFEindgang, så slut
WSR’s udgang
til subwooferens
standardlinjeindgang,
hvorefter du enten
skal indstille dens
lavpasfilter til bypass
eller indstille dens
lavpasfilters frekvens
til maksimum.

3.3 Trådløse forbindelser
Når din WSR er installeret og tændt, kan du
begynde at slutte den trådløst til din SOUND
HUB eller SOUND HUB COMPACT. Dette er
beskrevet i de følgende trin.

DIAGRAM 3

A

Tryk på knappen LINK & CONNECT
på din SOUND HUB/SOUND HUB
COMPACT.

• Sørg for, at din SOUND HUB eller SOUND
HUB COMPACT er tændt, og tryk
derefter på LINK & CONNECT-knappen
på bagpanelet A . I SOUND HUBs tilfælde
tændes toppanelets positionsdisplay, og
frontpanelets lydstyrkeindikator kører rundt
for at vise højttalerforbindelsestilstanden. I
SOUND HUB COMPACTs tilfælde blinker
indgangsindikatorerne på toppanelet langsomt
for at vise højttalerforbindelsestilstanden.
• Gå nu hen til din WSR, og tryk på dens LINK &
CONNECT-knap B . Indikatoren “SUB Setup
Status” lyser, mens oprettelse af forbindelsen
til SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT
er i gang. WSR’s LINK & CONNECT-knap og
indikation er illustreret i diagram 3.
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9V

B

Tryk på knappen LINK & CONNECT
på din WSR.

1.3A
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3.3 Trådløse forbindelser
• Når der er oprettet forbindelse mellem din WSR og
SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT, blinker
indikatoren “SUB Setup Status” langsomt.
Subwooferen spiller en kort bekræftelseslyd.

DIAGRAM 4

C

Tryk på knappen LINK & CONNECT
på din SOUND HUB/SOUND HUB
COMPACT.

• Når WSR er tilsluttet SOUND HUB eller SOUND
HUB COMPACT, tildeles WSR automatisk
subwooferkanalen.
• Gå nu tilbage til din SOUND HUB eller SOUND
HUB COMPACT, og tryk på knappen LINK &
CONNECT på bagpanelet for at bekræfte WSRtildelingen til subwooferkanalen og afslutte
højttalerforbindelsestilstanden C .
Alle tilsluttede højttalere, inklusive subwooferen,
afspiller en kort bekræftelsestone, og WSR’s “SUB
Setup Status”-indikator tændes og holder op med at
blinke. Displayet og indikatorerne på SOUND HUB
eller SOUND HUB COMPACT vender tilbage til deres
normale tilstand.
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Proceduren for forbindelse til WSR er illustreret i
diagram 4.
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4. Brug af din DALI WSR
Med din DALI WSR tilsluttet din SOUND HUB eller
SOUND HUB COMPACT trådløst kan du begynde at
nyde fordelene.
Hvis du tidligere har haft en subwoofer tilsluttet din
SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT via deres
kabelforbundne subwooferudgange, har du sandsynligvis
allerede indstillet subwooferen og andre højttalere til at
arbejde sammen. I så fald er det måske ikke nødvendigt
at justere nogen indstillinger.
Men hvis du ikke har brugt subwoofere før, anbefaler vi,
at du slår op i brugervejledningerne til både subwooferen
og de tilhørende højttalere for at få information om,
hvordan du konfigurerer dem rigtigt. Det er især vigtigt,
at subwooferens lydstyrke og højpasfilter er indstillet
rigtigt.
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BEMÆRK
Når du bruger subwooferens LFE-indgangsstik,
omgås subwooferens interne filtrering. SOUND
HUB eller SOUND HUB COMPACT anvender
dog den passende filtrering af den lyd, der
dirigeres til subwooferen og de andre højttalere
i systemet. Hvis subwooferen ikke har nogen
dedikeret LFE-indgang, skal du enten indstille
dens lavpasfilter til bypass eller indstille dens
lavpasfilters frekvens til maksimum.

5. Vedligeholdelse af din DALI WSR
Din DALI WSR skulle ikke kræve nogen særlig
behandling, ud over hvordan du normalt passer på dine
værdigenstande i boligen. Brug en blød, tør klud til at
tørre støv af kabinettet. Vi anbefaler ikke brug af nogen
rengøringsvæsker eller -spraydåser, men hvis du vil
bruge et skånsomt rengøringsmiddel, så påfør det med
en klud og ikke direkte på kabinettet.
Hvis du på et tidspunkt har brug for at forbinde
din DALI WSR til en anden SOUND HUB eller
SOUND HUB COMPACT, skal du nulstille den til
standardindstillingerne. På din DALI WSR er der et lille
hul til nulstilling, hvor der står RESET. Brug et egnet
værktøj til at holde denne knap nede i 1 sekund for at
nulstille din DALI WSR. Det er illustreret i diagram 5, hvor
nulstillingsknappen er.
DALI kan lejlighedsvis udgive opdateret firmware til
din DALI WSR. Opdateret firmware kan forbedre
ydeevnen og pålideligheden eller indføre nye
funktioner. Firmwareopdateringer anvendes via
USB-porten mærket “SERVICE” på bagpanelet
af WSR. Firmwareopdateringer vil blive gjort
tilgængelige til download fra DALIs hjemmeside, hvor
opdateringsproceduren vil blive forklaret fuldstændigt.
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DIAGRAM 5

Nulstillingsknap

Serviceport

6. Tekniske specifikationer
Trådløs Subwoofer Modtager
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Signalprøvefrekvens

96 kHz

Signalopløsning

24 bit

Lydindgang

Trådløs lydgrænseflade

Lydudgang

Mono RCA-stik

Lydudgangsniveau

2 VRMS

Strømforsyningsindgang

USB type C (5 V DC, 0,5 A)

Serviceport

USB type A

Mål (W × H × D)

76 × 62 × 25 mm
2,99 × 2,44 × 0,98 tommer

Vægt

59 gram
0,13 lb

Farve

Sort

