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www.bowerswilkins.com

Üdvözöljük a Bowers & Wilkins és a Zeppelin vállalatnál

Amikor John Bowers megalapította a Bowers & Wilkins céget, abban a hitben 
tette ezt, hogy a fantáziadús tervezés, az innovatív mérnöki munka és a fejlett 
technológia olyan kulcsok, amelyek lehetővé teszik az otthoni audio élvezetét. Ez 
a hit továbbra is inspirálja minden egyes termékünk tervezését.

A Zeppelin egy hálózatra csatlakoztatható, vezeték nélküli aktív hangszóró, amely 
rendkívül nagy teljesítményt nyújt. A Zeppelin elsősorban a Bowers & Wilkins 
Music alkalmazással történő konfigurálásra és vezérlésre szolgál. Az alkalmazás 
iOS és Android készülékekre egyaránt elérhető. Néhány gyakran használt 
vezérlési funkció a Zeppelin hátlapján található érintőgombok segítségével is 
elérhető. A Zeppelin telepítése és konfigurálása kizárólag a Bowers & Wilkins 
Music alkalmazás segítségével lehetséges. 

A Zeppelin lehetővé teszi, hogy: 

• Olyan streaming szolgáltatásokból hallgathatsz hanganyagot, mint a Tidal, 
Qobuz, Deezer, Spotify, Apple Music és sok más. 

• Megfelelően engedélyezett Bluetooth-forrásból származó hangot hallgathat 
Bluetooth-on keresztül. 

• Hallgassa az otthonában bárhol lejátszott hangot az otthoni hálózathoz 
csatlakoztatott bármely kompatibilis Bowers & Wilkins vezeték nélküli 
hangszórón. * 

A Bowers & Wilkins Music App szükséges a Zeppelin otthoni hálózathoz 
való csatlakoztatásához, valamint az otthonában található többi Formation 
termékkel való kapcsolat létrehozásához. A Bowers & Wilkins Home alkalmazás 
néhány vezérlési és konfigurációs funkciót is biztosít a használat során. Mielőtt 
elkezdené a Zeppelin telepítését, kérjük, töltse le és telepítse a Bowers & Wilkins 
Home alkalmazást iOS vagy Android készülékére. A Bowers & Wilkins Home 
alkalmazáshoz iOS 11.4 vagy újabb, illetve Android V8.1 vagy újabb verzió 
szükséges. Az iOS vagy Android készüléken engedélyezve kell lennie a Bluetooth 
és a WiFi szolgáltatásoknak. A WiFi hálózat jelszavát is ismernie kell. 

Megjegyzés: A helymeghatározó szolgáltatásokat az Android-eszközökön 
a beállítási folyamat során engedélyezni kell. Ennek oka, hogy a Formation 
termékek a Bluetooth (BT-LE) egy alacsony energiaigényű formáját használják a 
szolgáltatási kommunikációhoz, amely az Android eszközökön csak akkor kapcsol 
be, ha a Helymeghatározási szolgáltatások engedélyezve vannak. A Bowers & 
Wilkins nem használ helymeghatározási szolgáltatási adatokat marketing célokra. 

* A funkció 2022 elején lesz elérhető - Kompatibilis a Formation hangszórókkal
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1. Tartalomjegyzék

Zeppelin 
Tápkábel 
Irodalmi csomag

2. A Zeppelin helyének telepítése 

A Zeppelin működéséhez hálózati áramellátásra 
van szükség, ezért a készüléket hálózati 
csatlakozóaljzathoz közel kell elhelyezni. Ha a 
Zeppelin vezetékes kapcsolatot használ az otthoni 
hálózathoz, akkor egy megfelelő hálózati (Ethernet) 
kábel elérhetőségén belül kell elhelyezni, és USB-
C-ről Ethernet-adaptert kell használni - lásd a 2.1. 
szakaszt. 

A Zeppelin polcra, asztalra vagy bútorra helyezhető, 
és falra is felszerelhető egy erre a célra szolgáló fali 
konzolra, amely online megvásárolható tartozékként.

Ha úgy dönt, hogy a Zeppelint egy polcra helyezi, 
győződjön meg róla, hogy a polc könnyen elbírja 
a súlyt. A hangteljesítmény csökkenhet, ha a 
rögzítő bútorok vagy a polclemezek gyenge vagy 
rezonánsak. 

Megjegyzés: Ha a Zeppelint fali konzolra kell 
szerelni, akkor a konzolt a mellékelt utasításoknak 
megfelelően kell felszerelni. Ha nem biztos a fal 
alkalmasságában, vagy abban, hogy képes-e 
a fali konzol felszerelésére, vegyen igénybe 
szakember segítségét. A falazat és a gipszkarton 
falak nem valószínű, hogy megfelelő szilárdságot 
vagy merevséget biztosítanak a Zeppelin 
hangszóró és a konzol megtartásához. 

A hangszórók túlnyomó többségéhez hasonlóan a 
Zeppelin nemcsak előre, hanem oldalra és hátra is 
sugározza a hangenergiát. Következésképpen, ha 
a Zeppelin a helyiség határainak közelében vagy 
különösen a sarokban van elhelyezve, a basszus 
túlságosan hangsúlyossá válhat. Ha úgy találja, 
hogy a Zeppelin basszusa túlságosan hangsúlyos, 
előnyös lehet egy másik helyre áthelyezni, de a 
basszusszintet a Bowers & Wilkins Music App 
Settings menüben is beállíthatja.

2.1 Kapcsolatok

A hálózati aljzat mellett a Zeppelin hangszóró USB-C 
csatlakozóval is rendelkezik a szervizeléshez. 
A Zeppelin vezetékes (Ethernet) kapcsolatra is 
csatlakoztatható egy Ethernet-USB-C adapter (nem 
tartozék) használatával. 

2.2 Be- és kikapcsolás

Ha minden csatlakoztatás megtörtént, és a Bowers 
& Wilkins Music App telepítve van a mobileszközére, 
a Zeppelin készen áll a beállításra. A Zeppelin nem 
rendelkezik hálózati kapcsolóval, és a hálózatra 
csatlakoztatás után egy rövid indítási rutin fut le, 
mielőtt használatra kész lenne. Az indítási rutin 
magában foglalja a hangszóró indítását, a hálózathoz 
való csatlakozást és a streaming szolgáltatásokkal 
való kapcsolat létrehozását, ezért némi időt vehet 
igénybe. Ez idő alatt a többfunkciós gomb fehéren 
villog a rendszerindítás alatt, és narancssárgán villog 
a hálózati kapcsolat létrehozásakor. Az indítási rutin 
befejeztével a hangszóró egy hangjelzést játszik le.

Amikor a korábban nem használt Zeppelin először 
bekapcsol, automatikusan belép a beállítási módba, 
hogy lehetővé tegye a csatlakozást az otthoni 
hálózathoz. A beállítási üzemmódot a multifunkciós 
gomb lassú sárga impulzusvilágítása jelzi (lásd az 
1. ábrát). A Zeppelin a Bowers & Wilkins Music App 
alkalmazásban is megjelenik, mint beállítható, akár 
felugró ablakként, akár az alkalmazás Beállítások 
oldalán a “Termék hozzáadása” opció kiválasztása 
után.

A Zeppelin teljesen automatikusan kezeli működési 
állapotát és energiafogyasztását, és húsz perc 
inaktivitás után energiatakarékos üzemmódba 
kapcsol. A Zeppelint soha nem kell kikapcsolni, 
azonban ha mégis szeretné, egyszerűen csak 
válassza le a hálózatról. A Zeppelin hálózati áram 
nélkül is megőrzi a beállításait.

3. Újraindítás / újraindítás

A Zeppelin hangszórót a hátlapján található reset 
gomb rövid megnyomásával és elengedésével 
indíthatja újra (lásd az 1. ábrát). A gomb 
megnyomásával a Zeppelin ki- és újraindul. A 
Zeppelin újraindításakor minden beállítás megmarad. 
A Zeppelin újraindítása a Bowers & Wilkins 
Music alkalmazás Beállítások oldalán keresztül is 
elvégezhető.

4. Gyári visszaállítás

Ha vissza szeretné állítani a Zeppelint a gyári 
alapbeállításokra, nyomja meg és tartsa lenyomva a 
reset gombot öt másodpercig. A reset gomb helye 
az 1. ábrán látható. A visszaállítási folyamatot egy 
piros multifunkciós gomb és egy hangsor jelzi, ez a 
folyamat kikapcsolja a Zeppelint. Az újraindításkor 
a Zeppelin beállítási módba lép. A Zeppelin 
újraindításakor minden beállítás törlődik. A Zeppelin 
visszaállítása a Bowers & Wilkins Music App Settings 
menüjén keresztül is elvégezhető. 

5. Hálózati beállítások

Ha a Zeppelin beállítási módban van, és a 
multifunkciós gomb lassan sárgán pulzál, indítsa el 
a Bowers & Wilkins Music App-ot iOS vagy Android 
készüléken. Az alkalmazás utasításokkal végigvezeti 
Önt a beállítási folyamaton.

Megjegyzés: A Zeppelin a beállítási folyamat 
során Bluetooth-kapcsolatot létesít a 
Bowers & Wilkins Home alkalmazást futtató 
készülékkel. A Bluetooth-jelek viszonylag rövid 
hatótávolsággal rendelkeznek, és a helyiség 
határai megszakíthatják őket, ezért javasoljuk, 
hogy a Zeppelin és a Bowers & Wilkins Home 
alkalmazással rendelkező eszköz a beállítási 
folyamat során maradjon a termék közelében.

A Bowers & Wilkins Music App felhasználói fiók 
létrehozását igényli. Az alkalmazás első letöltésekor 
megkérjük, hogy jelentkezzen be a fiókjába, ha már 
rendelkezik fiókkal, vagy hozzon létre egy fiókot. 
Be kell adnia egy felhasználónevet és egy jelszót. 
A beállítás előtt módosíthatja a fiókjához tartozó 
értesítéseket is. Miután létrehozta a fiókot, az e-mail 
címét az e-mail címére küldött linkre kattintva kell 
hitelesítenie. 

A Bowers & Wilkins Music alkalmazás először 
megkeresi a beállítási módban lévő termékeket, 
majd automatikusan felkéri a beállítási folyamat 
megkezdésére. Alternatívaként a beállítások menüből 
is beállíthat egy új terméket, ha a “Termékek” 
menüpont alatt a “Termék hozzáadása” lehetőséget 
választja.

A Bowers & Wilkins Music alkalmazás beállítási 
folyamata megkérdezi, hogy melyik “térben” kívánja 
használni a Zeppelint. A javasolt Space nevek 
listája megtalálható, de saját nevet is létrehozhat. 
Ha kiválasztotta vagy létrehozta a térnevet, az 
alkalmazás megkéri, hogy nyomja meg a Zeppelin 
tetején található többfunkciós gombot a kiválasztás 
megerősítéséhez.

Ha a Zeppelin vezeték nélküli hálózati kapcsolatot 
kíván használni, a következő beállítási lépés 
a Zeppelin otthoni WiFi hálózatához való 
csatlakoztatása. Az alkalmazás meg fogja kérni a 
megfelelő WiFi hálózat megerősítését, és megkéri, 
hogy adja meg a jelszavát. Alternatív megoldásként, 
ha a Zeppelin egy Ethernet-kábel és egy USB-C 
Ethernet-adapter segítségével csatlakozik a hálózati 
routerhez, a beállítási folyamat ezen szakasza 
megkerülhető.

Megjegyzés: Ha már más Bowers & Wilkins 
kompatibilis termékek is csatlakoznak a WiFi 
hálózathoz, a Zeppelin nem kéri a WiFi jelszó 
megadását, mivel azt a Quick Connect funkcióval 
biztonságosan megosztja.

Diagram 1

Zeppelin vezérlőpanel és csatlakozók

 TöbbfunkciósSzünet / Lejátszás

Erő VisszaállításUSB-C
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A WiFi hálózat konfigurálása és a Space kiválasztása 
befejeződött, a Zeppelin készen áll a használatra. A 
Zeppelin lejátszik egy hangjelzést a sikeres beállítás 
megerősítésére.

6. Önálló Bluetooth beállítás

Lehetőség van a Zeppelin Bluetooth-on keresztül 
történő használatára anélkül, hogy a terméket 
hálózathoz kellene csatlakoztatni. Amikor a Zeppelin 
beállítási módban van, a multifunkciós gomb lassan 
sárgán pulzál, nyomja meg és tartsa lenyomva a 
multifunkciós gombot 5 másodpercig. A Zeppelin 
lejátssza a hangutasítást, és a többfunkciós gomb 
kék színnel villogni fog. Ez azt jelzi, hogy a Zeppelin 
Bluetooth párosítási módban van, és a forráseszköz 
Bluetooth menüjén keresztül csatlakoztatható. A 
Zeppelin a Bluetooth menüben “Zeppelin” néven lesz 
elérhető.

Megjegyzés: Ebben a konfigurációban a 
termék már nem helyezhető hálózatra. 
Ahhoz, hogy a Zeppelint önálló Bluetooth 
üzemmódban hálózatra lehessen csatlakoztatni, 
a termék hátoldalán található visszaállító gomb 
segítségével gyári alaphelyzetbe kell állítani a 
terméket (lásd a 4. szakaszt).

A Zeppelin több eszközzel is párosítható, ha a 
többfunkciós gombot 5 másodpercig lenyomva 
tartva lép párosítási módba. A Zeppelin legfeljebb 
nyolc eszközzel való párosítást támogat. Amikor 
csak Bluetooth üzemmódban van, a Zeppelin lefelé 
mutató lámpája mindig világít, és nem vezérelhető 
(lásd 11. szakasz). 

Megjegyzés: A Zeppelin 2 percig marad párosítási 
üzemmódban, és ha ez idő alatt nem történik 
párosítás, akkor a rendszer kikapcsol. A párosítási 
mód bérléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva 
a többfunkciós gombot. 

7. A Zeppelin használata

7.1 Az alapok 

A Zeppelint használhatja a streamingszolgáltatások, 
például a Spotify, az Apple Music, a Qobuz és a 
Tidal hangszolgáltatásainak lejátszására. Ezek 
közvetlenül a Bowers & Wilkins Music alkalmazásból, 
a Spotify connect, az Airplay 2 vagy a Bluetooth 
segítségével streamelhetők. 

7.2 Terek 

A Formation termékcsalád egyik alapkoncepciója a 
tér. A “Space” egy szoba vagy egy meghatározott 
terület otthonában, ahol zenét hallgat. A Zeppelin 
nem használható más eszközzel együtt ugyanabban 
a térben.

7.3 Audió lejátszása a Bowers & Wilkins Music 
App-on keresztül

Miután csatlakoztatta a terméket, és engedélyezte 
a zenei streaming szolgáltatást az alkalmazáson 
belül, böngészhet a streaming szolgáltatásból 
származó zenék között. Ha kiválasztotta a lejátszani 
kívánt zeneszámot, egyszerűen kattintson a 
“Lejátszás” gombra. Ha csak egyetlen hely van, 
a zene automatikusan abban a helyiségben fog 
lejátszódni. Ha több térrel rendelkezik, a “Lejátszás” 
gomb megnyomása után megjelenik az otthonában 
rendelkezésre álló terek listája, és a lejátszani kívánt 
térre koppintva a kiválasztott térben fog lejátszódni 
a zene.

7.4 Audió lejátszása a Spotify Connecten 
keresztül

Használja telefonját, táblagépét vagy számítógépét  
a Spotify távirányítójaként. A hogyanról a  
https://www. spotify.com/connect oldalon 
tájékozódhat.

A Spotify-szoftverre harmadik féltől származó 
licencek vonatkoznak, amelyek itt találhatók:  
https://www.spotify.com/connect/thirdparty-licenses.

7.5 Hang lejátszása az AirPlay-en keresztül

Az AirPlay lehetővé teszi, hogy az Apple mobil, 
laptop vagy asztali készülékek alkalmazásai hangot 
közvetítsenek a hálózaton keresztül bármely AirPlay-
kompatibilis hangszóróra, például a Zeppelinre. Az 
AirPlay-kompatibilis alkalmazások megjelenítik az 
AirPlay ikont. 

Az AirPlay használatához nyissa meg a használni 
kívánt alkalmazást, és válassza ki a lejátszani kívánt 
tartalmat. Koppintson az AirPlay ikonra az elérhető 
eszközök listájának megjelenítéséhez, majd a 
használni kívánt Space nevére.

7.6 Hang lejátszása a Bluetooth-on keresztül

A Bluetooth lehetővé teszi, hogy a mobil, laptop vagy 
asztali készülékek audioalkalmazásai vezeték nélküli 
kapcsolaton keresztül streameljenek anyagokat a 
Zeppelinre.

A Bluetooth használatához először párosítania kell a 
készülékét a Zeppelinnel. A Bowers & Wilkins Music 
App-on válassza a Settings (Beállítások) lehetőséget, 
majd válassza ki a Space (Tér) lehetőséget, amely 
tartalmazza a párosítani kívánt eszközt. Az ‘Új 
eszköz párosítása’ kiválasztásával a Zeppelin 
Bluetooth párosítási módba kerül. Lépjen be a 
készülék Bluetooth menüjébe, és máris párosíthatja 
a Zeppelint. A Zeppelin a Bluetooth párosítási 
menüben található űrszelvény nevét fogja használni. 
A párosítás után a hangot a forráskészülék bármely 
alkalmazásán keresztül lejátszhatja. A Bowers 
& Wilkins Music App-ban láthatja a Zeppelinnel 
párosított eszközök listáját. 

Megjegyzés: A Zeppelin 2 percig marad párosítási 
üzemmódban, és ha ez idő alatt nem történik 
párosítás, akkor a rendszer kikapcsol. A párosítási 
módba való újbóli belépéshez ismételje meg a 
fenti lépéseket.

8. Bowers & Wilkins zenei alkalmazás

A Bowers & Wilkins Music alkalmazás megnyílik 
a főoldalon. Az oldal alján négy navigációs ikon 
található az alkalmazás fő részeinek navigációs 
ikonjai számára. Ezek a következők: böngészés, 
könyvtár, keresés és beállítások, a sárgával világító 
ikon jelzi, hogy melyik oldalon tartózkodik.

8.1 Böngésszen a oldalon.

A Bowers & Wilkins Music App böngészőoldalán 
a tartalmak több sorban, szalagos nézetben 
vannak elrendezve, amelyek között jobbra és 
balra csúsztatással kereshet. A böngészőoldalon 
az Ön zenei ízlése, a legutóbb lejátszott zenéi 
és néhány, a Bowers & Wilkins által kurátorként 
kezelt ajánlott lejátszási lista alapján generált 
ajánlott lejátszási listák láthatók. Lefelé görgetve 
böngészhet az alkalmazással összekapcsolt adott 
streamingszolgáltatások zenéi között is. 

Megjegyzés: Az ajánlások az Ön által kedvelt 
műfajok, előadók, albumok és zeneszámok 
alapján készülnek. Bármely anyag kedveléséhez 
egyszerűen kattintson a szív szimbólumra. Minél 
több tetszik, annál jobbak lesznek az ajánlások. 
Az ajánlások Önnél és a Bowers & Wilkins 
fiókjánál maradnak, és nem kapcsolódnak a zenei 
streaming szolgáltatáshoz.

8.2 Könyvtár

A Könyvtár oldal összegyűjti az összes olyan 
anyagot, amelyet a Bowers & Wilkins Music App-ban 
vagy bármelyik streaming szolgáltatásban szeretett. 
Itt zenék, podcastok és rádiók alapján kereshetsz 
tartalmakat. Ha egy streaming szolgáltatás natív 
alkalmazásában tetszett meg az anyag, előfordulhat, 
hogy az nem jelenik meg azonnal a Bowers & Wilkins 
Music App könyvtárában.

8.3 Keresés

A Bowers & Wilkins Music App keresési funkciójával 
bármilyen zenét kereshet. Az alkalmazás az összes 
összekapcsolt streaming szolgáltatásból keres 
eredményeket. 

8.4 Beállítások

A Beállítások oldalakon több terméket is 
konfigurálhat otthonán belül. A beállítások oldal 
különböző szakaszokra van osztva:

• Az Ön helyiségei 
Ez felsorolja az otthonában található összes 
helyiséget, és ezen keresztül konfigurálhatja az 
egyes eszközöket.

• Az Ön fiókja 
Ebben a részben módosíthatja fiókja adatait, 
és összekapcsolhatja az alkalmazáshoz tartozó 
zenei szolgáltatásokat.

• Az Ön termékei 
Itt indíthat el minden olyan frissítést, amely az 
otthonában lévő bármelyik termékhez elérhető. 

8.5 Streaming szolgáltatások összekapcsolása

A Bowers & Wilkins Music App segítségével számos 
streaming szolgáltatásból, például a Qobuz, a Tidal, 
a Deezer és sok más szolgáltatóból választhat és 
játszhat le zenét. Ehhez a Bowers & Wilkins Music 
alkalmazást össze kell kapcsolni a zenei streaming 
szolgáltatással. Ezt a beállításokban teheti meg a 
“Szolgáltatások összekapcsolása” gombon keresztül 
a “Fiókja” menüpontban. Egyszerűen koppintson rá, 
és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

8.6 Játékos nézet

Amikor a Zeppelin hang lejátszik, szabályozhatja a 
hangerőt, lejátszhatja/szüneteltetheti a hangot, előre 
és hátra ugorhat. A lejátszó nézet minimalizálható a 
képernyő bal felső részén található lefelé mutató nyíl 
megnyomásával. Ez a lejátszó nézetet a főképernyő 
aljára minimalizálja. Ez bármikor maximalizálható a 
mini lejátszónézetre való koppintással.
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9. Szoftverfrissítés

A Zeppelin egy hálózatra csatlakoztatott hangszóró, 
és mint ilyen, a megbízhatóságot javítani lehet, 
valamint új funkciókat és jellemzőket lehet majd a 
szoftverfrissítéseken keresztül elérni. Ha a hálózaton 
lévő bármely termékhez elérhető szoftverfrissítés, 
a beállítások ikonján egy címke jelenik meg. A 
beállítások oldalra lépve láthatja, hogy a frissítés 
elérhető. Erre a gombra kattintva a hálózaton lévő 
összes frissítést igénylő termék frissítése elindul.

10. Hangbeállítások

Bármely hangszóró elhelyezése hatással lehet a 
hangzásra, a hangszóró falhoz közeli elhelyezése 
túlságosan kihangsúlyozhatja a basszust, és ha a 
hangszóró nem Ön felé néz, a magas frekvenciájú 
tartalom lecsökkenhet. Ezért lehetőség van a 
Zeppelin mély- és magas hangok beállításának 
módosítására, hogy nagyobb rugalmasságot 
biztosítson a helyiségen belüli elhelyezésben. Ehhez 
a hozzáféréshez válassza a beállításokat, majd 
annak a térnek a nevét, amelynek a termékét be 
szeretné állítani, majd válassza ki a készüléket. 
Ezután beállíthatja a basszust és a magasságot 
-6dB és +6dB között. A beállításokat a Zeppelin 
tárolja, amikor a tápellátás megszakad, de a gyári 
visszaállítás után visszaáll.

11. Lefelé néző LED

A Zeppelin egy lefelé néző LED-lámpát tartalmaz, 
amely a Zeppelin alját világítja meg. Ez a lefelé 
irányuló fény a Bowers & Wilkins Music App 
segítségével állítható. A kezelőszervekhez való 
hozzáféréshez válassza a beállításokat, majd annak 
a termékkel rendelkező térnek a nevét, amelyet 
be szeretne állítani, majd válassza ki a készüléket. 
A fény be- és kikapcsolható, valamint a fényerő is 
beállítható.

A lefelé néző LED világít, amikor a Zeppelin 
használatban van. A fény 20 perc inaktivitás után 
kikapcsol.

12. Amazon Alexa

A Zeppelin egy intelligens hangszóró, amelybe az 
Amazon Alexa hangasszisztens van beépítve. A 
funkció engedélyezéséhez lépjen a Bowers & Wilkins 
Music App-on belül a készülékszintű beállítások 
oldalára. Válassza a Beállítások menüpontot, majd 
válassza ki azt a Zeppelint tartalmazó teret, amelyen 
engedélyezni kívánja a hangasszisztenst. Ezután 
válassza ki a készüléket. Megjelenik a készülék 
beállításai oldal. Itt engedélyezheti az Amazon 
Alexa-t az Amazon fiókjának összekapcsolásával. 
Egyszerűen kattintson a linkre, és kövesse az 
utasításokat. A Zeppelin összekapcsolását bármikor 
megszüntetheti az Alexa-fiókjával.

Az Alexával való beszélgetéshez egyszerűen 
mondja ki az “Alexa” kiváltó szót, vagy nyomja 
meg a Zeppelin hangszolgáltatás gombját. A 
hangszolgáltatás gomb megnyomásával és nyomva 
tartásával az Alexa mikrofonjai elnémulnak. 

13. Zeppelin vezérlők 

A Zeppelin hátsó panelének tetején gombok 
találhatók, amelyek a lejátszás/szünet vezérlését, 
a hangerő beállítását és a hangszolgáltatásokat 
biztosítják. (a gombok diagramjának beillesztése 
1. ábra)

A lejátszás/szünet megnyomásával a hanglejátszás 
felváltva megállítható és újraindítható.

A hangerő felfelé vagy lefelé történő megnyomásával 
beállíthatja a lejátszott hang hangerősségét. A 
és gombok folyamatos lenyomásával és nyomva 
tartásával a hangerő folyamatosan növelhető vagy 
csökkenthető.

A többfunkciós gomb megérintésével a Zeppelin 
számára elérhető aktív streamek és források 
végigjátszhatók és lejátszhatók. A Zeppelin 
multifunkciós gombjának megvilágítása változik, 
hogy jelezze a különböző működési állapotokat. A 
világítás a 2. ábrán látható.

A hangszolgáltatás gomb megnyomásával a 
hangalapú asszisztenshez beszélhet anélkül, hogy ki 
kellene mondania a kiváltó szót. Ehhez a funkcióhoz 
a Zeppelinen engedélyezni kell a hangszolgáltatást. 

14. Tisztítás  

Ha a Zeppelint tisztítani kell, akkor a felső 
felületét tiszta, szöszmentes ruhával törölje 
át, a rácsot pedig puha kefével kefélje át. Ha 
bármilyen tisztítófolyadékot szeretne használni, 
azt a tisztítókendőre vigye fel, és ne közvetlenül a 
Zeppelinre. Először egy kis területen próbálja ki, 
mivel egyes tisztítószerek károsíthatják a felületek 
egy részét. Kerülje a csiszoló hatású, illetve savakat, 
lúgokat vagy antibakteriális szereket tartalmazó 
termékeket.

15. Támogatás  

Ha további segítségre vagy tanácsadásra van 
szüksége a termékkel kapcsolatban, kérjük, 
látogasson el a támogatási oldalra itt:  
www.bowerswilkins.com/support.

16. Környezeti információk 

Ez a termék automatikusan, mindenféle beavatkozás 
nélkül kezeli az energiaellátás állapotát. Ha a 
készülék hálózathoz csatlakozik, és nem használják, 
az energiafogyasztás automatikusan 2 W alá 
csökken.

Ez a termék megfelel a nemzetközi irányelveknek, 
többek között, de nem kizárólagosan a veszélyes 
anyagok korlátozásáról (RoHS) az elektromos és 
elektronikus berendezésekben, a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről 
és korlátozásáról (REACH) és az elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékának 
ártalmatlanításáról (WEEE) szóló irányelveknek. 
A termék megfelelő újrahasznosításával vagy 
ártalmatlanításával kapcsolatos útmutatásért 
forduljon a helyi hulladékkezelő hatósághoz.

Diagram 2

Többfunkciós jelzőfények

Villogó fehér Indítás folyamatban 

Pulzáló 
borostyán 

Készen áll a beállításra 

Pulzáló 
borostyán

Készen áll a beállításra

Villogó sárga Firmware frissítés folyamatban 

Pulzáló fehér Audio pull folyamatban 

Pulzáló piros Hiba - lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal 

Egyszínű piros Hiba - lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal 

Vörös villogás Gyári visszaállítás folyamatban

Villogó kék Bluetooth párosítási mód 

Egyszínű kék Bluetooth kapcsolat létrejött 
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Műszaki adatok

Műszaki jellemzők Bowers & Wilkins Music App (Deezer, Qobuz és TIDAL támogatással) 
   Apple AirPlay 2 
   Spotify Connect 
   Bluetooth bemenet  
   Digitális jelfeldolgozás  
   Dinamikus EQ

Bluetooth 5.0

Bluetooth kodekek aptX™ Adaptive 
   AAC  
   SBC

AirPlay 2 kompatibilitás  iPhone, iPad és iPod touch iOS 11.4 vagy újabb verzióval, Apple TV 4K vagy 
Apple TV (4. generáció) tv OS 11.4 vagy újabb verzióval, Mac vagy PC  
iTunes 12.8 vagy újabb verzióval

Erősítő teljesítmény kimenet  240W

Meghajtó egységek  HF 2x 25mm (1”) dupla dóm magassugárzók 
MF 2x 90mm (3 ½”) FST középtartomány 
LF 1x 150mm (6”) mélynyomó

Frekvenciaválasz  35Hz-től 24kHz-ig

Méretek 210mm (h) x 650mm (w) x 194mm (d) 

Súly   6.5kg

Kapcsolatok USB-C – csak szerviz

Bemeneti feszültség  100V-240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás 2 watt alatt (alvó állapotban)


