
 
DENON HOME 150, 250, 350  
JUHTMETA KÕLAR  
 

 

KIIRJUHEND  
 

 
ENNE KUI ALUSTATE  
Veenduge, et järgmised seadmed on ettevalmistatud ja töökorras:  
 
 

 
 

Wi-Fi-ruuter  Veebiühendus 
 

 
 

Apple iOS-i, Androidi või Kindle’i mobiilseade on ühendatud teie võrku 
 

1. TEGEVUS: LAHTIPAKKIMINE  
Võtke kõlar ja toitejuhe karbist välja.  
 

 
DENON HOME 150 

 



 
DENON HOME 250 

 

 
DENON HOME 350 

 

2. TEGEVUS: KOHALE ASETAMINE  
Paigutage kõlar mugavasse kohta teie kodus.  
 

 
DENON HOME 150 

 



 
DENON HOME 250 

 

 
DENON HOME 350 

 
 

3. TEGEVUS: ÜHENDAMINE 
Ühendage toitejuhe kõlari ja vooluvõrgu pistikupesaga. 
 

 
DENON HOME 150 

 



 
DENON HOME 250 

 

 
DENON HOME 350 

 
VALIKULINE 
Kui ühendate kõlari juhtmega võrku, ühendage kõlari ja ruuteri vahele Etherneti-kaabel (müüakse 
eraldi). Ärge ühendage Etherneti-kaablit, kui ühendate kõlari juhtmevabasse raadiovõrku. 

 

 
DENON HOME 150 

 

 
DENON HOME 250 / DENON HOME 350  

 

4. TEGEVUS: JUHTIMINE  
1. Laadige alla rakendus HEOS.  
Minge Apple App Store’i, Google Playsse või Amazon App Store’i ja otsige allalaadimiseks ja 
installimiseks üles rakendus „HEOS“.  
 
2. Käivitage rakendus HEOS ja järgige rakenduse poolt jagatavaid juhiseid.  
 



 
 

5. TEGEVUS: KÕLARI LISAMINE  

 

NAUTIGE! 
 
KASUTUSJUHEND  
• Lisateabe saamiseks külastage saiti www.denon.com  
• Teiste funktsioonide ja kasutustoimingute üksikasjade kohta vt teavet veebijuhendist.  

 
manuals.denon.com/DenonHome150/EU/EN/ 

 

 
manuals.denon.com/DenonHome250/EU/EN/ 

 

 
manuals.denon.com/DenonHome350/EU/EN/ 

 
Maaletooja: Sperco Impex OÜ, Msutamäe tee 50, Tallinn, info@tophifi.ee www.tophifi.ee  

  



LIHTSAMATE TÕRGETE KÕRVALDAMINE  
Minu kõlar ei ühendu võrku.  
• Enne kõlari seadistamist veenduge, et teie 
mobiilseade on ühendatud teie juhtmevabasse 
raadiovõrku.  
• Teise võimalusena võite oma kõlari ühendada 
võrguruuteriga Etherneti-kaabli abil, mis tuleb 
aga osta eraldi juurde. Pärast Etherneti kaudu 
ühendamist peaks rakendus HEOS kõlari ära 
tundma ja teil on võimalik see käsitsi teie 
juhtmeta raadiovõrku, valides „Settings“, „My 
Devices“, „(Seadme nimi)“, „Advanced“, 
„NETWORK SETTINGS“.  
 
Vahetevahel on muusika katkendlik või 
hilineb.  
• Veenduge, et teie veebiühendus toimib 
korralikult.  
• Kui kasutate oma võrku teiste kasutajate või 
seadmetega, võivad nemad enamuse teie 
ribalaiusest ära kasutada (eriti, kui nad vaatavad 
video voogesitusi).  
• Veenduge, et kõlarid on juhtmeta raadiovõrgu 
levialas.  
• Veenduge, et kõlarid ei asu teiste 
elektroonikaseadmete lähedal, mis võiksid selle 
raadiosideühendust häirida (näiteks 
mikrolaineahjud, juhtmeta telefonid, telerid jms).  
 
Bluetoothi abil mobiilseadmest muusika 
voogesitamine  
• Aktiveerige oma mobiilseadmes Bluetooth.  
• Vajutage umbes 3 sekundit kõlari taga asuvat 
Bluetooth-nuppu (   ), kuni esiküljel asuv 
olekulamp hakkab roheliselt vilkuma.  
• Valige oma mobiilseadmes pakutavate 
Bluetooth-kõlarite loendist vastavalt oma 
seadmele, kas siis „Denon Home 150“, „Denon 
Home 250“ või „Denon Home 350“.  
• Esitage mistahes teie seadmes leiduva 
rakendusega muusikat ja heli hakkab mängima 
kõlarites.  
 
AUX-sisendit kasutades kuulen moonutatud 
heli  
• Osadest allikatest lähtuv analoogväljundsignaal 
võib olla üpris tugev. Kui allikasseadme 
sisendtase on seatud liiga valjuks, võib see kõlari 
sisendid üle koormata. See ei põhjusta 
tõenäoliselt mingit kahjustust, kuid võib 
moonutada heli. Seadke allika helitase alguses 
keskmisele-madalale suurusele ja muutke seda 
hiljem vastavalt vajadusele valjemaks. Kui 

kuulete moonutust, seadke seadme helitugevus 
madalamaks.  
 
AUX-sisendit teleriga kasutades kostub heli 
viivitusega  
• Kui ühendate AUX-sisendi satelliittuuneri või 
digiboksiga, et teleriheli läbi mitme kõlari kuulata, 
võib teleekraanil rääkiva inimesi jutt jõuda 
kõlaritesse pildiga võrreldes mõnevõrra hiljem. 
Seda põhjustab HEOS, mis peab heli üheaegselt 
kõigisse kõlaritesse jõudmise tagamiseks heli 
esmalt puhverdama.  
• Viivituse vältimiseks kuulake ainult seda kõlarit, 
mis on vahetult digiboksiga ühendatud.  
 
WPSi abil võrguga ühendamine  
• Kui teie juhtmeta ruuter toetab WPSi (Wi-Fi 
Protected Setup™), saab teie kõlar ühenduda 
valikuliselt võrku, kasutades järgnevates 
toimingutes kirjeldatud „Surunupu“ meetodit.  
1. Vajutage ruuteril WPS-nuppu.  
2. 2 minuti jooksul vajutage kõlari paneelil umbes 
3 sekundit CONNECT-nuppu.  
3. Ruuteriga ühendamise ajal vilgub kõlari 
esiosas mõne sekundi vältel roheline LED.  
4. Kui ühendamine on teostatud, jääb roheliselt 
vilkunud LED ühtlaselt siniselt põlema.  
 
Kõlari lähtestamine  
• Kõlari lähtestamine kustutab 
raadiovõrguseaded, ekvalaiseri ja nime, kuid 
säilitab olemasoleva tarkvara.  
• Enne kõlari uuesti kasutamist tuleb teil kõlar 
uuesti koduvõrku ühendada, minnes selleks 
kohta „Settings“, „Add Device“.  
• Kõlari lähtestamiseks vajutage korraga 5 
sekundi vältel kõlari tagapaneelil asuvaid nuppe 
CONNECT ja Bluetooth (    ), kuni esiküljel asuv 
LED hakkab oranžilt vilkuma.  
 
Rakendus HEOS ega kaubamärk pole seotud ühegi 
mobiiliseadme tootjaga. HEOS ja HEOSi logo on 
kaubamärgid või USAs ja/või teistes riikides registreeritud 
kaubamärgid. Apple ja Apple’i logo on ettevõtte Apple Inc. 
kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides. 
App Store on ettevõtte Apple Inc. teenusemärk. Google Play 
on ettevõtte Google Inc. kaubamärk. Amazon, Kindle, Echo, 
Alexa, Dash, Fire ja kõike nendega seotud logod on ettevõtte 
Amazon.com, Inc. või selle tütarettevõtete kaubamärgid. Wi-
Fi Protected Setup™ on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärk. 
R Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth 
SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja igasugune 
selliste märkide kasutamine D&M Holdings Inc.-i poolt toimub 
litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja kaubanimed on nende 
vastavate omanike omandus. Kõik teised kaubamärgid on 
nende vastavate omanike omandus.  
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