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Indledning

Tak, fordi du valgte DALI SOUND HUB COMPACT. 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. 
Forforstærkeren DALI SOUND HUB COMPACT til 
trådløs streaming er det seneste udtryk for begge disse 
bestræbelser.

DALI SOUND HUB COMPACT 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 SOUND HUB 
COMPACT.

Efter denne indledning dækker brugsanvisningen udpakning, 
installering, konfigurering, forbindelser og anvendelse, men 
den starter med et kort overblik over DALI SOUND HUB 
COMPACT.

Indhold

1. Overblik over SOUND HUB COMPACT 3

2. Udpakning 6

3. Installering og konfigurering 7

3.1 Forbindelse til højttalere 11

3.2 Tilslutning af kilder 13

3.3 Færdiggørelse af din SOUND HUB 
COMPACT-installering 15

4. Brug af din SOUND HUB COMPACT 16

5. Vedligeholdelse af din SOUND HUB COMPACT 17

6. Fejlvisning 18

7. SOUND HUB COMPACT 
Trådløs diagnosetilstand og manuelt kanalvalg 19

8. Tekniske specifikationer 22



3

1. Overblik over SOUND HUB COMPACT

DALI SOUND HUB COMPACT er en kontrolforforstærker 
og hub til at vælge kilde, der er beregnet til trådløse DALI-
højttalersystemer som OBERON C-, CALLISTO C- og 
RUBICON C-serierne. DALI SOUND HUB COMPACT 
accepterer både konventionelle kabelbaserede lydkilder 
og Bluetooth-lydstreams og udsender dem trådløst til de 
forbundne, aktive højttalere. Valg af kilde og justering af 
lydstyrken foretages med en infrarød fjernbetjening.

SOUND HUB COMPACT har fire lydindgange til kabel og kan 
også forbindes trådløst til Bluetooth-lydstreamingenheder. 
De kabelbaserede indgange er en analog stereoindgang 
med RCA-stik (de kaldes også phonostik), to optiske digitale 
TOSLINK-indgange og en HDMI-forbindelse til lyd fra et TV 
via ARC (Audio Return Channel). Den trådløse Bluetooth-
indgang er kompatibel med lydstreamingformaterne SBC, 
AAC, aptX og aptX HD.

SOUND HUB COMPACT har indikatorer på oversiden til at 
vise lydstyrken og den valgte kilde.
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1. Overblik over SOUND HUB COMPACT

DALI SOUND HUB COMPACT kan bruges sammen med følgende kompatible højttalere:

OBERON C

OBERON 1 C CALLISTO 2 C RUBICON 2 CCALLISTO 6 C RUBICON 6 COBERON 7 C OBERON ON-WALL C

CALLISTO C RUBICON C
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DIAGRAM 2
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2. Udpakning

Indholdet i emballagen til DALI SOUND HUB COMPACT er 
illustreret i diagram 2 og angivet nedenfor.

1: SOUND HUB COMPACT
2: Infrarød modtager til fjernbetjeningssignalet
3: Strømforsyning med adaptere til internationale 
stikkontakter
4: Infrarød fjernbetjening
5: Quickstartguide

Vær forsigtig, når du udpakker din SOUND HUB 
COMPACT. Der er en gennemsigtig beskyttelsesfilm på 
enhedens overside og frontpanel. Vi anbefaler dig at lade 
den sidde, indtil din SOUND HUB COMPACT er installeret, 
der hvor den skal bruges.

BEMÆRK:

Vi foreslår dig at beholde emballagen til din SOUND HUB 
COMPACT til fremtidig brug. Men hvis det ikke er muligt, 
bedes du bortskaffe den ansvarligt.

DALI SOUND HUB COMPACT

×1

×1

×4

×1

×1



3. Installering og konfigurering

Du kan i det store og hele placere din DALI SOUND HUB 
COMPACT, der hvor det er bekvemt for dig og dit hjem, 
men den bør stå i det samme rum som de højttalere, den 
har forbindelse til. Vi anbefaler dig at stille SOUND HUB 
COMPACT på et møbel eller montere den på væggen 
med «nøglehulsslidserne» på undersiden. De eneste 
begrænsninger er, at der skal være adgang til en stikkontakt 
og signalkablerne fra eventuelt tilsluttede lydkilder.

Hvis du vil montere din SOUND HUB COMPACT på væggen 
med dens «nøglehulsslidser», skal du sikre dig, at væggen er 
egnet, og at du sikkert kan sætte en skrue i. Hvis du ikke er 
sikker, er det bedst at rådføre dig. Det er bedst at montere 
din SOUND HUB COMPACT i liggende retning, så dens 
tilslutningspanel vender nedad.

Vægmontering af SOUND HUB COMPACT er 
illustreret i diagram 3. Brug vægmonteringsskruer med 
en skaftdiameter på 3-5 mm (0,12-0,20") og maksimal 
hoveddiameter på 10 mm (0,4"). 8-12 mm (0,3-0,5") af skruen 
skal stikke ud fra væggens overflade.

• Når det er fastlagt, hvor din SOUND HUB COMPACT skal 
placeres, så sæt to monteringsskruer i væggen på SOUND 
HUB COMPACTs vandrette centerlinje 106 mm (4,2") fra 
hinanden.

• Hæng så SOUND HUB COMPACT op på skruerne, så 
skruehovederne tager fat i «nøglehulsslidserne». Det 
er bedst at gøre det, efter alle de nødvendige kabler er 
blevet tilsluttet din SOUND HUB COMPACT. Der er mere 
information om SOUND HUB COMPACT-tilslutningerne i 
næste afsnit.

BEMÆRK:

Du kan sætte din SOUND HUB COMPACT i et lukket 
skab eller skjule den på anden måde, så den er ude af syne 
for fjernbetjeningen. Men i så fald skal den medfølgende 
infrarøde modtager til fjernbetjeningssignalet tilsluttes og 
anbringes et sted, der ikke er skjult.
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DIAGRAM 3
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3. Installering og konfigurering

Følg nedenstående trin for at installere din SOUND HUB 
COMPACT.

• Sæt batterier i fjernbetjeningen til SOUND HUB COMPACT. 
Diagram 4 illustrerer isætning af batterier.

• Hvis det er nødvendigt, så slut den infrarøde modtager til 
fjernbetjeningssignalet til IR-stikket på bagsiden af din SOUND 
HUB COMPACT, som illustreret i diagram 5, og anbring 
signalmodtageren et sted, der ikke er skjult. Signalmodtageren 
kan sættes fast med sin selvklæbende underside.

• Når du har fastsat, hvor din SOUND HUB COMPACT skal 
placeres, så slut strømforsyningskablet til POWER-stikket på 
bagsiden, som illustreret i diagram 5, og sæt strømforsyningen 
i en egnet stikkontakt. Din SOUND HUB COMPACT tændes 
straks i standbytilstand, og strømindikatoren på bagpanelet 
lyser rødt.

BEMÆRK:

Afhængigt af hvor du befinder dig, kan det være nødvendigt 
at sætte en af de medfølgende lysnetadaptere på 
strømforsyningen. Adapteren skal blot klikkes på plads.

DIAGRAM 4



3. Installering og konfigurering

• For at tænde din SOUND HUB COMPACT og 
bringe den ud af standbytilstand, skal du trykke 
på Standby-knappen eller en af knapperne 
til at vælge kilde på fjernbetjeningen. LED-
indikatorerne på oversiden af din SOUND HUB 
COMPACT bliver tændt og viser lydstyrken. Når 
du ændrer kilde, lyser en enkelt LED for at vise 
den valgte indgang. Indikatorerne på oversiden er 
illustreret i diagram 6.

BEMÆRK:

Hvis din SOUND HUB COMPACT tidligere er 
blevet brugt, kan det være nødvendigt at nulstille 
den. På bagsiden af din SOUND HUB COMPACT 
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 SOUND HUB 
COMPACT. Det er illustreret i diagram 7, hvor 
nulstillingsknappen er.

DIAGRAM 6
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3.1 Forbindelse til højttalere

BEMÆRK:

Hvis du installerer OBERON C-, CALLISTO 
C- eller RUBICON C-højttalere samtidig med 
din SOUND HUB COMPACT, anbefaler vi dig 
at have deres brugsanvisninger ved hånden.

Når du har placeret din SOUND HUB 
COMPACT og sat strøm til den, så følg 
nedenstående trin.

• Tjek, at der er sat strøm til de højttalere, 
du vil bruge, og at de er tændte. Se om 
nødvendigt i brugsanvisningen til højttalerne, 
hvor deres tænd/sluk-knap sidder.

• Tryk på knappen LINK & CONNECT på din 
SOUND HUB COMPACT A . Indikatorerne 
på oversiden blinker langsomt for at vise, at 
højttalerforbindelsestilstand er aktiv.

• Gå hen til en af højttalerne, og tryk på 
knappen LINK & CONNECT på bagpanelet 

B . Højttalerkanalmatrixindikatorerne 
tændes cyklisk, mens der oprettes 
forbindelse til din SOUND HUB COMPACT.

• Når forbindelsen er oprettet, stopper 
den cykliske illumination, og kun 
matrixindikatoren for venstre og højre kanal 
blinker langsomt. Højttaleren spiller en kort 
bekræftelseslyd.

• Når højttaleren forbindes til din SOUND 
HUB eller SOUND HUB COMPACT, kan 
den tildeles enten venstre eller højre 
kanal. Kanalmatrixdisplayet på højttalerens 
bagpanel har en indikator for hver 
kanalposition. Et tryk på højttalerens LINK 
& CONNECT-knap ændrer, hvilken kanal 
der er tildelt højttaleren C . 
Hvis den første højttaler skal have tildelt 
venstre kanal, skal der kun trykkes én 
gang på LINK & CONNECT-knappen, fordi 
venstre kanal er standard.

• Hvis den første højttaler skal have tildelt 
højre kanal, skal du trykke to gange på LINK 
& CONNECT-knappen for at vælge højre 
kanal.

• Når den første højttaler har forbindelse til 
din SOUND HUB COMPACT og har fået 
sin kanal tildelt, så gentag denne proces for 
den anden højttaler – se D  E .

• Når begge højttalere i systemet har 
forbindelse og har fået deres kanaler 
tildelt, så gå tilbage til din SOUND HUB 
COMPACT, og tryk på dens LINK & 
CONNECT-knap for at færdiggøre 
højttalerforbindelsesprocessen F . Begge 
højttalere spiller en kort bekræftelseslyd, 
og indikatorerne på oversiden af din 
SOUND HUB COMPACT holder op med at 
blinke.

Proceduren for forbindelse til SOUND HUB 
COMPACT er illustreret i diagram 8.
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A Tryk på knappen LINK & CONNECT på din 
SOUND HUB COMPACT.

HUB
L R

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

✓

HUB
L R

B

C

Tryk på knappen LINK & CONNECT på din 
VENSTRE højttaler.

Tryk på knappen LINK & CONNECT flere gange 
for at vælge den ønskede kanal.

HUB
L R

D

E

Tryk på knappen LINK & CONNECT på din HØJRE 
højttaler.

Tryk på knappen LINK & CONNECT flere gange 
for at vælge den ønskede kanal.

HUB
L R

3.1 Forbindelse til højttalere

DIAGRAM 8

5-10
sec.

5-10
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3.2 Tilslutning af kilder

Når højttalerne er forbundet til din 
SOUND HUB COMPACT, kan du tilslutte 
lydkilder med kabel eller trådløst.

• Hvis du vil streame lyd til din SOUND 
HUB COMPACT og dine højttalere fra 
en Bluetooth-enhed som en mobiltelefon, 
tablet eller bærbar PC, skal enheden og 
SOUND HUB COMPACT pardannes. 
For at starte Bluetooth-pardannelse 
skal du trykke på Bluetooth-knappen 
på fjernbetjeningen til din SOUND HUB 
COMPACT. Bluetooth-indikatoren 
på oversiden af din SOUND HUB 
COMPACT blinker langsomt for at vise, 
at pardannelsestilstanden er aktiveret.

• Åbn nu Bluetooth-indstillingsmenuen 
på den mobilenhed, du vil forbinde, 
og find «DALI SHC» på listen over 
tilgængelige enheder. Vælg «DALI 
SHC» for at gøre pardannelsen færdig. 
Indikatoren på oversiden af din SOUND 
HUB COMPACT holder op med at 
blinke, og højttalerne spiller en kort 
bekræftelseslyd.

BEMÆRK:

Din SOUND HUB COMPACT kan parres med 
op til otte Bluetooth-enheder samtidig. Hvis du 
parrer en ny enhed, efter pardannelsesgrænsen 
er nået, bliver den ældste parrede enhed slettet.

• Hvis du vil streame konventionelle kabelbaserede 
lydkilder til dine højttalere via din SOUND HUB 
COMPACT, så slut dem til stikkene bag på din 
SOUND HUB COMPACT. Stikkene til tilslutning 
af kilder er illustreret i diagram 1.

BEMÆRK:

Bluetooth-pardannelse er kun mulig, når Bluetooth 
er valgt som indgang, og der ikke er nogen aktiv 
Bluetooth-forbindelse. Når du har pardannet en 
enhed med din SOUND HUB COMPACT, kan du 
oprette Bluetooth-forbindelse til den uafhængigt 
af den valgte kilde. Du kan også vække systemet 
fra standby med Bluetooth, hvis ingen andre 
Bluetooth-enheder er forbundet.

Vi foreslår, at indgangene bruges til følgende 
slags lydkilder:

OPTISK INDGANG (1): CD-afspiller eller 
en anden lydenhed, der har en optisk digital 
udgang.

OPTISK INDGANG (2): TV, der har en optisk 
digital lydudgang. Hvis TV'et har et HDMI 
(ARC)-stik, så er det bedre at bruge det end 
den optiske udgang.

RCA-INDGANG (venstre og højre): CD-
afspiller eller en anden enhed, der har en 
analog linjeudgang til lyd.

HDMI: TV, der har et HDMI (ARC)-stik (Audio 
Return Channel).
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Hvis du slutter et TV til din SOUND HUB 
COMPACTs HDMI-indgang, skal TV'et have 
en HDMI ARC-udgang. Måske skal du også 
vælge «eksterne højttalere» og aktivere CEC 
i TV'ets indstillingsmenu. Udgangsformatet 
for TV'ets lyd skal indstilles til PCM eller 
stereo. Brug af HDMI og CEC vil gøre det 
muligt at bruge TV'ets fjernbetjening til at 
styre lydstyrken og slå lyden fra på DALI-
lydsystemet samt tænde og slukke det.

BEMÆRK:

Hvis dit TV ikke understøtter HDMI ARC, 
anbefaler vi at bruge både en optisk 
forbindelse og en HDMI-forbindelse mellem 
TV'et og din SOUND HUB COMPACT og 
have CEC aktiveret på TV'et. Det vil gøre det 
muligt at bruge TV'ets fjernbetjening til at 
styre DALI-lydsystemet.

BEMÆRK:

TV-fabrikanter bruger forskellige udtryk for 
CEC:
Samsung: Anynet+
LG: SimpLink
Sony: Bravia Link
Philips: EasyLink
Panasonic: VieraLink
Hitachi: HDMI-CEC

BEMÆRK:

Brug altid lydkabler af god kvalitet til at 
slutte kildeenheder til din SOUND HUB 
COMPACT. Din DALI-forhandler kan altid 
rådgive dig, hvis du har brug for det.

BEMÆRK:

USB-A-stikket på bagsiden af din SOUND 
HUB COMPACT kan bruges til at levere 
strøm til lydstreamingenheder eller oplade 
mobilenheder, men ellers er det der kun til 
service- og firmwareopdateringsformål. Det 
kan ikke bruges som lydindgang.

• Hvis en aktiv subwoofer skal bruges 
sammen med dit lydsystem, så slut den 
til SUB OUT-stikket bag på din SOUND 
HUB COMPACT med et RCA-kabel. Følg 
vejledningen i subwooferens brugsanvisning 
angående konfigurering og brug af den.

3.2 Tilslutning af kilder



Med din SOUND HUB COMPACT og dine højttalere forbundet 
er du næsten klar til at nyde dit nye lydsystem. Der er dog nogle 
yderligere konfigurationsmuligheder, det kan være nødvendigt at 
justere med omskifterne bag på din SOUND HUB COMPACT. 
Omskifterne er illustreret i diagram 1 og beskrevet her.

3.3 Færdiggørelse af din SOUND HUB COMPACT-installering

• BAND (frekvensbånd): BAND-omskifteren ændrer de radiofrekvenser, 
SOUND HUB COMPACT bruger til at udsende lyd til de forbundne 
højttalere. BAND-omskifterens standardindstilling er 5,8 GHz, fordi 
dette giver den mest omfattende kompatibilitet med forskellige DALI-
højttalere, og fordi det sandsynligvis gør den trådløse forbindelse mest 
pålidelig i boliger, der også har wi-fi. Hvis dine DALI-højttalere imidlertid 
viser Auto-ikonet  på deres tilslutningspaneler, kan du vælge Auto 
BAND-indstillingen, som automatisk vælger radiofrekvensbånd, ud fra 
hvordan den trådløse trængsel i din bolig ser ud. Hvis der sker udfald 
ved nogen af disse to standardindstillinger, så se kapitlet «Trådløs 
diagnosetilstand og manuelt kanalvalg» for at vælge kanal manuelt.

• AUTO SOURCE SELECT (automatisk kildevalg): Når ON er valgt, og 
en tilsluttet lydkilde bliver aktiv, skifter din SOUND HUB COMPACT 
automatisk fra standbytilstand til aktiv tilstand og afspiller kilden.

BEMÆRK:

Hvis din SOUND HUB COMPACT er 
konfigureret til at bruge en fast trådløs 
kanal, er BAND-omskifteren deaktiveret.

15



Med din SOUND HUB COMPACT-installation færdig og 
højttalerne forbundet kan du begynde at få glæde af, hvad den 
kan. Indikatorerne og ikonerne på oversiden af SOUND HUB 
COMPACT viser den valgte kilde og lydstyrken. Din SOUND 
HUB COMPACT styres generelt fra sin fjernbetjening. 
Diagram 9 illustrerer knapperne på fjernbetjeningen.

• For at tænde din SOUND HUB COMPACT og bringe den ud 
af standbytilstand, skal du trykke på Standby-knappen (

Print color: MOTIP 51077

) 
eller en af knapperne til at vælge kilde på fjernbetjeningen.

• For at justere lydstyrken skal du trykke på knapperne op (

Print color: MOTIP 51077

) 
eller ned (

Print color: MOTIP 51077

) på fjernbetjeningen og holde dem nede. 
For at slå lyden fra eller til skal du trykke på knappen MUTE 
(

Print color: MOTIP 51077

) på fjernbetjeningen.

• For at vælge en lydkilde skal du trykke på en af knapperne til 
at vælge kilde på fjernbetjeningen.

• For at gå til næste nummer skal du trykke på 

Print color: MOTIP 51077

. For at gå 
til forrige nummer skal du trykke på 

Print color: MOTIP 51077

 og holde den nede 
lidt – eller trykke to gange på den. 
Man kan kun gå til næste eller forrige nummer med 
pardannede Bluetooth-enheder.

• For at frakoble en Bluetooth-kilde skal du trykke på 

Print color: MOTIP 51077

 og 
holde den nede lidt.

4. Brug af din SOUND HUB COMPACT

BEMÆRKNINGER:

Hvis Auto Source Select-omskifteren på bagsiden af din 
SOUND HUB COMPACT er indstillet til ON, bliver din 
SOUND HUB COMPACT tændt fra standbytilstand, så 
snart en indgangskilde bliver aktiv, og skifter til en ny kilde, 
hvis der ikke kommer lyd fra den valgte kilde.

Hvis din SOUND HUB COMPACT står og er tændt, uden 
at nogen kilde afspilles i mere end 20 minutter, skifter den 
automatisk til standbytilstand.

Hvis du har mere end én SOUND HUB COMPACT, kan du 
nemt ændre dens Bluetooth-navn. 
For at gøre det skal du trykke på LINK & CONNECT-
knappen og holde den nede. Bluetooth-indikatoren 
tændes efter tre sekunder. Mens du stadig holder 
LINK & CONNECT-knappen nede, kan du vælge en ud 
af ti indikatorpositioner med lydstyrke op (

Print color: MOTIP 51077

)/ned (

Print color: MOTIP 51077

)-knapperne på fjernbetjeningen. Hver indikatorposition 
svarer til et Bluetooth-navn (1 til 10). Når indikatorposition 
er blevet valgt, så slip LINK & CONNECT-knappen.

Print color: MOTIP 51077
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Din SOUND HUB COMPACT 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 senere får brug for at forbinde din SOUND HUB COMPACT til 
andre højttalere eller slette dens Bluetooth-pardannelseshukommelse, 
er det nødvendigt at nulstille den. På bagsiden af din SOUND HUB 
COMPACT 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 

5. Vedligeholdelse af din SOUND HUB COMPACT

SOUND HUB COMPACT. Det er illustreret i diagram 10 nedenfor, hvor 
nulstillingsknappen sidder.

DALI kan lejlighedsvis udgive opdateret firmware til din SOUND 
HUB COMPACT. Opdateret firmware kan forbedre ydeevnen og 
pålideligheden eller indføre nye funktioner. Firmwareopdateringer 
vil blive gjort tilgængelige til download from DALIs hjemmeside, hvor 
opdateringsproceduren vil blive forklaret fuldstændigt. Opdatering 
sker via USB POWER/SERVICE-stikket på bagpanelet af din SOUND 
HUB COMPACT.

NulstillingDIAGRAM 10
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6. Fejlvisning

Fejl på det trådløse lydlink
Din SOUND HUB COMPACT viser en linkfejl med en 
animation af bevægelse i begge retninger.

Løsning:
Tjek først, at højttalerne er tændte. Hvis det ikke løser 
problemet, så sluk din SOUND HUB COMPACT, og 
tænd den igen. Hvis problemet fortsætter, så nulstil 
systemkomponenterne (SOUND HUB COMPACT 
og højttalerne), som beskrevet i de respektive 
brugsanvisninger, og forbind højttalerne igen, som 
beskrevet i afsnit 3.1 i denne brugsanvisning.

Generel hardwarefejl
Serviceindikatoren på bagpanelet 
skifter mellem rød og gul.

Løsning:
Sluk din SOUND HUB COMPACT, 
og tænd den igen. Hvis problemet 
fortsætter, så kontakt DALI eller din 
lokale forhandler eller distributør for at 
få servicerådgivning.

USB POWER/
SERVICE

POWER

9V        1.3A

AUTO 
SOURCE 
SELECT

OFF

ON

IRBAND

AUTO

5.8 GHz

SUB OUTRESET

RCA IN

RL

O
P

T
IC

A
L IN

Service-LEDI det usandsynlige tilfælde, at din SOUND HUB COMPACT ikke virker rigtigt, kan de 
fejlvisninger og -løsninger, der beskrives her, måske løse problemet. Du kan altid få mere hjælp 
fra DALI, fra din lokale forhandler eller via supportsiderne på DALIs hjemmeside.
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7. SOUND HUB COMPACT 

 Trådløs diagnosetilstand og manuelt kanalvalg

De trådløse DALI-højttalersystemer er designet til at virke uden problemer, når de leveres, og i de fleste tilfælde sørger 
standardfabriksindstillingerne for en plug and play-oplevelse.

I boliger og omgivelser fyldt med teknologi kan DALI SOUND HUB COMPACT dog nogle gange midlertidigt miste 
forbindelsen med højttalerne, når der er trængsel på den trådløse kanal, der bruges. Måske bemærker du, at der gentagne 
gange er udfald i musikken, mens den trådløse forbindelse automatisk bliver skiftet til en anden kanal.

Den første mulige løsning på dette problem er at slukke alt trådløst udstyr i nærheden, der ikke er i brug. Selv i standby- 
eller slumretilstand udsender nogle trådløse apparater et signal og bruger båndbredde, så hvis de ikke er i brug, er det 
bedst at slukke dem helt.

Hvis der imidlertid stadig sker udfald af og til, kan du konfigurere din SOUND HUB COMPACT til at holde sin forbindelse på 
en fast trådløs kanal i stedet for at skifte kanal automatisk. Det vil få andet trådløst udstyr i din bolig til automatisk at skifte til 
alternative kanaler og frigøre mere båndbredde til dit trådløse DALI-system.

For manuelt at konfigurere din SOUND HUB COMPACT til at bruge en fast trådløs kanal skal du følge trinnene beskrevet 
på de følgende sider.
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Brug lydstyrke-OP/
NED-knapperne på 

fjernbetjeningen til at 
skifte og vælge kanal.

5,8 GHz, kanal 3
LED 6  + 9

5,8 GHz, kanal 2
LED 5  + 9

5,8 GHz, kanal 1
LED 4  + 9

5,2 GHz, kanal 3
LED 3  + 9

5,2 GHz, kanal 2
LED 2  + 9

5,2 GHz, kanal 1
LED 1  + 9

Auto-kanal:
LED 9  slukkes

Tryk på knappen LINK & 
CONNECT på din SOUND HUB 
COMPACT i mindst 10 sekunder.

LED 8  og 10  TÆNDT 
viser, at trådløs 
diagnosetilstand er 
aktiveret.

LED 9 : Viser, at 
fast kanalvalg er 
aktiveret.

7. SOUND HUB COMPACT trådløs diagnosetilstand og manuelt kanalvalg
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7. SOUND HUB COMPACT trådløs diagnosetilstand og manuelt kanalvalg

Trådløs diagnosetilstand:
1. Mens der stadig spilles musik, skal du holde knappen LINK & 

CONNECT på din SOUND HUB COMPACT nede i mindst 10 
sekunder og så slippe den.

 Dette får SOUND HUB COMPACT til at gå i diagnosetilstand, 
hvor du kan se og vælge den trådløse kanal.

2. LED-indikator 8 og 10 på oversiden af din SOUND HUB 
COMPACT tændes nu, og det gør en af indikatorerne 1 til 6 også.

 Indikator 8 + 10 betyder trådløs diagnosetilstand, mens indikator 
1 til 6 viser, hvilken af de seks mulige trådløse kanaler der er i 
brug.

 Hvis indikator 1 til 6 skifter med få sekunders mellemrum, 
afslører det, at der er trængsel i det trådløse miljø, og at SOUND 
HUB COMPACT hopper fra kanal til kanal.

3. Du kan nu vælge fast trådløs kanal med SOUND HUB 
COMPACTs fjernbetjenings lydstyrke-op/ned-knapper. Den 
valgte kanalindikator, 1 til 6, blinker et øjeblik og lyser så fast. 
Indikator 9 tændes også, for at vise at fast kanalvalg er aktiveret.

4. Afslut trådløs diagnosetilstand ved at trykke på knappen LINK & 
CONNECT på din SOUND HUB COMPACT igen.

BEMÆRKNINGER:

Vælg én kanal ad gangen for at finde den bedste kanal, og spil musik i et 
par minutter på hver kanal. Hvis der er trådløst udstyr i nærheden, som 
har automatisk skift af kanal aktiveret, vil udstyret frigøre den SOUND 
HUB COMPACT-kanal, du har valgt. Når du har prøvet hver kanal i et par 
minutter, har du en ide om, hvilken kanal der er mindst udsat for interferens.

Hvis du vil sætte din SOUND HUB COMPACT tilbage til automatisk 
kanalvalg, så tryk på knappen LINK & CONNECT i 10 sekunder for at 
starte trådløs diagnosetilstand igen. Tryk nu på SOUND HUB COMPACTs 
fjernbetjenings lydstyrke-op/ned-knapper, indtil indikator 1 til 6 alle blinker, 
og indikator 9 slukkes. Det betyder, automatisk kanalvalg er aktiveret. 
Tryk på knappen LINK & CONNECT for at afslutte trådløs diagnosetilstand. 
Du kan også aktivere automatisk kanalvalg direkte på SOUND HUB 
COMPACTs bagside med det lille hul til nulstilling, hvor der står RESET. Brug 
et egnet værktøj til at holde denne knap nede i 1 sekund.

BAND-omskifteren på bagsiden af SOUND HUB COMPACT er inaktiv, når 
enheden er konfigureret med en fast trådløs kanal.

Manuelt kanalvalg kræver firmware version 3.3 eller nyere i din SOUND 
HUB COMPACT. Du kan finde den nyeste firmwareversion og instruktioner 
til den på www.dali-speakers.com/products/oberon-c/sound-hub-compact/.
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8. Tekniske specifikationer

SOUND HUB COMPACT

Kabelbaserede indgange 2 × optisk (TOSLINK™)
1 × analog stereo linjeindgang (RCA)

1 × HDMI (ARC)

Indgangsimpedans, RCA 7,2 kΩ

Maksimal indgangsspænding, RCA 3,0 Vp

Maksimal opløsning på optisk digital indgang 24 bit/192 kHz

Kabelbaserede udgange 1 × subwoofer (RCA med registrering)

Maksimal udgangsspænding til subwoofer 1,7 V RMS

Trådløse indgange BT 5.0, AAC, aptX, aptX HD

Trådløs udgang Fuld 24 bit/96 kHz (ukomprimeret)

Radiofrekvensbånd til trådløs lyd 5.150-5.250 MHz og 5.725-5.875 MHz*

Andre forbindelser 1 × indgang til infrarød sensor / 1 × USB-A strømudgang (5 V/1,5 A) / service

Strømindgang 9 V jævnstrøm

Maksimalt strømforbrug 2,8 W

Strømforbrug i standbytilstand 1,7 W

Strømforbrug i netværksforbundet standbytilstand 1,7 W

Varighed indtil netværksforbundet standbytilstand < 20 minutter

Mål (H × B × D) 30 × 212 × 132 mm (1,2 × 8,4 × 5,2")

Medfølgende tilbehør Quickstartguide, infrarød fjernbetjening, 9 V jævnstrømsforsyning (universel 100-240 V ~), infrarød sensor

Vægt 0,5 kg

Tilbehør Gummifødder, brugsanvisning, strømforsyningsenhed, fjernbetjening, infrarød modtager

* Undtagen i Japan
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