DALI WSR
Receptor de subwoofer sem fio
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Obrigado por escolher o DALI WSR (receptor de
subwoofer sem fio). A DALI é renomada por se empenhar
continuamente para aprimorar a experiência musical,
simultaneamente projetando produtos de áudio cada vez
mais adequados às nossas vidas e lares. O receptor de
subwoofer sem fio DALI WSR é mais uma expressão dessas
aspirações gêmeas.
O DALI WSR é um produto tecnologicamente avançado que
requer instalação cuidadosa. Recomendamos que leia este
manual com atenção e siga suas recomendações ao instalar
os alto-falantes DALI WSR.
Após esta introdução, o manual aborda a desembalagem,
posicionamento e instalação, configuração e uso,
começando com uma breve visão geral do DALI WSR.

1. Visão geral do WSR
O DALI WSR é um receptor de subwoofer sem
fio que permite que subwoofers ativos como o
DALI E-9 F ou E-12 F sejam conectados sem fio
a um pré-amplificador de streaming sem fio DALI
SOUND HUB ou SOUND HUB COMPACT.
O DALI WSR deve ser colocado próximo ao
subwoofer e se conectar à sua entrada com o
cabo RCA Phono fornecido. Uma vez conectado
à rede elétrica com um adaptador de tomada
USB padrão, o WSR ficará disponível para
conexão sem fio a um SOUND HUB ou SOUND
HUB COMPACT.
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2. Desembalar
O conteúdo da embalagem do DALI WSR está ilustrado
no diagrama 1 e relacionado abaixo.
1: WSR
2: Cabo de alimentação USB
3: Cabo RCA Phono
4: Pacote de documentos

DIAGRAMA 1

DALI WSR
×1

×1

×1

OBSERVAÇÃO:
Sugerimos que você guarde a embalagem do
WSR para uso futuro. Se isso não for possível,
descarte-a com responsabilidade.
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3. Instalação e Configuração
3.1 Localização
O seu DALI WSR pode ser posicionado
predominantemente onde for conveniente para
você e a sua casa, embora deva estar próximo
do subwoofer ao qual deve ser conectado.
Ele também precisa estar ao alcance de uma
tomada elétrica. O WSR pode ser colocado em
um móvel ou prateleira, ou sobre ou atrás do
próprio subwoofer.
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Tomada
USB

Porta de
serviço

Subwoofer

3.2 Instalar e Ligar
Comece seu processo de instalação do DALI WSR
seguindo as etapas abaixo.

DIAGRAMA 2

• Certifique-se de que o subwoofer está desligado.
Se o subwoofer não tiver um botão liga/desliga,
recomendamos que ele seja desconectado da rede
elétrica enquanto as conexões do WSR são feitas.

LFE input

Botão de reset

C

A

• Use o cabo RCA Phono fornecido para conectar o
soquete de saída do WSR ao soquete de entrada
LFE do subwoofer A . O soquete de saída do WSR é
destacado no Diagrama 2. Se necessário, consulte o
manual do usuário do subwoofer para a identificação
de seu soquete de entrada LFE.
• Conecte a fonte de alimentação do WSR a uma
tomada e, em seguida, conecte a fonte de alimentação
ao WSR usando o cabo de alimentação USB
fornecido B .
O WSR ligará imediatamente. O soquete de
alimentação USB WSR está ilustrado no Diagrama 2.

B
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• Ligue o subwoofer ou reconecte-o à rede elétrica C .
Se o subwoofer estiver equipado com um controle de
volume, recomendamos que seja ajustado para cerca
de 25% do volume total.

OBSERVAÇÃO:
Se o subwoofer em
uso não tiver entrada
LFE dedicada,
conecte a saída
do WSR à entrada
de linha padrão
do subwoofer e
configure seu filtro
passa-baixas para
bypass ou defina a
frequência do filtro
passa-baixas para o
máximo.

3.3 Conexões sem fio
Com o WSR instalado e ligado, você pode
começar o processo de conectá-lo sem fio ao
seu SOUND HUB ou SOUND HUB COMPACT.
Isso é descrito nas etapas a seguir.

DIAGRAMA 3

A

Pressione o botão LINK & CONNECT
no SOUND HUB/SOUND HUB
COMPACT.

• Certifique-se de que seu SOUND HUB ou
SOUND HUB COMPACT esteja ligado e
pressione o botão LINK & CONNECT no painel
traseiro A . No caso de um SOUND HUB, o
visor de posição do painel superior acenderá
e o indicador de volume do painel frontal irá
alternar para indicar o modo de conexão do
alto-falante. No caso de um SOUND HUB
COMPACT, os indicadores de entrada do
painel superior piscarão lentamente para
indicar o modo de conexão do alto-falante.
• Agora vá para o WSR e pressione o botão
LINK & CONNECT B . O indicador ”Status de
Configuração do SUB” acenderá enquanto a
conexão ao SOUND HUB ou SOUND HUB
COMPACT estiver em andamento. O botão
LINK & CONNECT do WSR e a indicação são
ilustrados no Diagrama 3.

7

9V

B

Pressione o botão LINK & CONNECT
no WSR.

1.3A

POWER

LED de status de configuração
POWER
15V
2.8A

3.3 Conexões sem fio
• Quando a conexão for estabelecida entre o WSR e o
SOUND HUB ou SOUND HUB COMPACT, o indicador
“Status da configuração do SUB” piscará lentamente.
O subwoofer emitirá um breve tom de confirmação.

DIAGRAMA 4

C

Pressione o botão LINK & CONNECT
no SOUND HUB/SOUND HUB
COMPACT.

• Com o WSR conectado ao SOUND HUB ou SOUND
HUB COMPACT, o WSR será atribuído ao canal do
subwoofer automaticamente.
• Agora volte ao seu SOUND HUB ou SOUND HUB
COMPACT e pressione o botão LINK & CONNECT do
painel traseiro para confirmar a atribuição do WSR ao
canal do subwoofer e para sair do modo de conexão
do alto-falante. C .
Todos os alto-falantes conectados, incluindo
o subwoofer, irão reproduzir um breve tom de
confirmação e o indicador “Status de configuração do
SUB” do WSR acenderá e parará de piscar. O visor
e os indicadores do SOUND HUB ou SOUND HUB
COMPACT voltarão ao modo normal.
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O procedimento de conexão do SOUND HUB
COMPACT é ilustrado no Diagrama 4;
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1.3A

✓

4. Usando seu DALI WSR
Com o DALI WSR conectado sem fio ao SOUND HUB
ou SOUND HUB COMPACT, você pode começar a
aproveitar os benefícios.
Se você já usou um subwoofer conectado ao seu
SOUND HUB ou SOUND HUB COMPACT por meio de
suas saídas de subwoofer com fio, provavelmente já terá
configurado o subwoofer e outros alto-falantes para
funcionarem juntos. Se for este o caso, pode não ser
necessário ajustar nenhuma configuração.
Caso os subwoofers sejam uma novidade,
recomendamos que consulte os manuais do usuário do
subwoofer e dos alto-falantes associados para obter
informações sobre como configurá-los adequadamente.
É particularmente importante que o volume do
subwoofer e os controles do filtro passa-altas sejam
ajustados apropriadamente.

9

OBSERVAÇÃO:
Quando você usa o soquete de entrada LFE do
subwoofer, a filtragem interna do subwoofer é
ignorada. No entanto, o SOUND HUB ou SOUND
HUB COMPACT aplicará a filtragem apropriada
ao áudio direcionado ao subwoofer e aos outros
alto-falantes do sistema. Se o subwoofer em
uso não tiver entrada LFE dedicada, configure
seu filtro passa-baixas para bypass ou defina a
frequência do filtro passa-baixas para o máximo.

5. Manutenção do DALI WSR
Seu DALI WSR não requer tratamento especial além
do tipo de cuidado que você daria a outros itens de alto
valor em sua casa. Use um pano macio e seco para tirar
o pó do gabinete. Não recomendamos o uso de fluidos
ou sprays de limpeza, mas se quiser usar lustra móveis,
aplique-o em um pano e não diretamente no gabinete.
Se, a qualquer momento, você precisar conectar
seu DALI WSR a um SOUND HUB ou SOUND HUB
COMPACT diferente, será necessário redefini-lo para
os padrões. Para redefinir seu DALI WSR, use uma
ferramenta apropriada para pressionar o botão de
orifício RESET por 1 segundo. A localização do botão de
reset está ilustrada abaixo.
A DALI pode ocasionalmente lançar firmware atualizado
para o seu DALI WSR O firmware atualizado pode
melhorar o desempenho e a confiabilidade ou introduzir
novos recursos. As atualizações de firmware são
aplicadas por meio da porta USB identificada como
“SERVICE” no painel traseiro do WSR. As atualizações
de firmware serão disponibilizadas para download no
site da DALI e serão acompanhadas de instruções
completas sobre o processo de atualização.
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DIAGRAMA 5

Botão de reset

Porta de serviço

6. Especificações técnicas
DALI WSR Receptor de subwoofer sem fio
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Taxa de amostragem de sinal

96 kHz

Resolução de sinal

24 bits

Entrada de áudio

Interface de áudio sem fio

Saída de áudio

Conector Mono RCA

Nível de saída de áudio

2 Vrms

Entrada da fonte de alimentação

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

Porta de serviço

USB tipo A

Dimensões (L × A × P)

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

Peso

59 gramas
0,13 libra

Cor

Preto

