INSTRUKCJA
BAS - Bluetooth Analog System
Lampowy odtwarzacz strumieniowy

Wprowadzenie
Bluetooth Analog System (BAS) to lampowy odtwarzacz strumieniowy firmy
JAG-electronics. Jest jedynym na rynku takim urządzeniem, które łączy
w sobie zaawansowana technikę przesyłanie bezprzewodowego muzyki
najwyższej jakości i przetwarzanie sygnału analogowego za pomocą
przedwzmacniacza lampowego.
Pliki cyfrowe za pomocą modułu bluetooth trafiają do urządzenia gdzie dzięki
wewnętrznemu DAC-owi zamieniane są na formę analogową i w takiej postaci
trafiają na przedwzmacniacz lampowy oparty na dwóch lampach 6SN7.
Użycie wysokiej klasy selekcjonowanych elementów, przestrzenny montaż
oraz skomplikowany zasilacz z użyciem lampy prostowniczej EZ 80,
podzielony na sekcję cyfrową i analogową ze stabilizacją napięcia
zaowocowały dźwiękiem porównywalnym z najlepszymi CD. BAS-a można
za pośrednictwem wyjścia RCA podłączyć do każdego wzmacniacza.
Źródłem muzyki jest zazwyczaj tablet, telefon lub komputer osobisty.
Łączność odbywa się drogą bezprzewodową Bluetooth. Proponujemy
korzystać z serwisów streamingowych, Spotify, WIMP itp ale proszę pamiętać
o ustawieniu najwyższej jakości przesyłanego strumienia.
Aby w pełni wykorzystać naszego BAS-a należy użyć naszych kabli
sieciowych Black2 lub NEON. Spowodują one znacząca poprawę
odtwarzanego dźwięku.

Włączanie i powiązanie (parowanie)BAS-a
Podłączanie smartfonu lub tabletu jest szybkie i proste.
1 - Po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania (230V 50Hz) należy włączyć
urządzenie przełącznikiem po stronie lewej. Na panelu przednim zapali się
czerwona kontrolka oraz mrugnie parę razy kontrolka niebieska.
Taki stan świadczy o prawidłowym działaniu.
2 - W Państwa urządzeniu(telefon, tablet, komputer) należy odnaleźć ustawienia
Bluetooth i następnie wybrać źródło „HD numer’’ naszego odtwarzacza i wybrać
opcję parowania. Po zapaleniu niebieskiej kontrolki na panelu przednim urządzenie
jest gotowe do odtwarzania.
3 - Możliwe jest parowanie smartfonów i tabletów z technologią Bluetooth za jednym
dotknięciem dzięki technologii NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem
z technologią NFC adaptera, aby ustanowić natychmiastowe połączenie i rozpocząć
parowanie przez Bluetooth lub zacząć strumieniować muzykę

Możesz przesyłać muzykę z dowolnego urządzenia mobilnego
za pośrednictwem BAS

Odtwarzacz jest objęty 2 letnią gwarancją (jedynie lampy 3 miesiące).
Dziękujemy za zakup i zapraszamy na stronę internetową
www.jag-electronics.pl gdzie znajdą państwo pełną ofertę naszych produktów.
JAG

