
SVS Prime Wireless vezeték nélküli aktív sztereó hangfalpár leírás 

A csomag tartalma: 

 

 1 db passzív hangsugárzó           1 db aktív hangsugárzó            2 db előlapi grill             Tápkábel 

   

 

 

 

 

Hangsugárzó összekötő kábel   8 db öntapadós rezgéselnyelő láb 

Előlapi vezérlők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source – Preset: 

A bemenet megváltoztatásához forgassa a bal oldali gombot. Nyomja meg a gombot egy előbeállítás (preset) 

kiválasztásához (miután beprogramozták őket). 

Front panel kijelző: 

A LED háttérvilágítás jelzi a kiválasztott hangforrást (Wi-Fi, Bluetooth, optikai vagy AUX) és az előbeállítást /preset/ 

(1-6). A Wi-Fi kijelző Spotify streaming esetén zöldre vált. 

Play, Pause & Volume: 

Forgassa el a jobb oldali gombot a hangerő beállításához. Nyomja meg a gombot a szüneteltetéshez/megszakításhoz. 

 

 

 



Hátlapi csatlakozók és vezérlők: 

1. Sub Out 

Adjon hozzá egy mélynyomót egy szabványos audio RCA kábel (nem 

tartozék) vagy az opcionális SVS SoundPath Wireless Kit segítségével. 

2. L/R AUX RCA bemenet 

Bármilyen sztereó forrás csatlakoztatása, amely rendelkezik bal és jobb 

sztereó analóg kimenettel. 

3. Kimenet a bal hangsugárzóhoz 

A Prime Wireless aktív hangsugárzóját a mellékelt összekötő kábel 

segítségével csatlakoztatja a passzív hangsugárzóhoz. 

4. Optikai bemenet 

Optikai digitális kimenettel rendelkező források, például TV vagy 

játékkonzol csatlakoztatása. 

5. 3,5 mm-es AUX bemenet 

Csatlakoztatható okostelefonok, táblagépek vagy más audio-eszközök 

fejhallgató kimenetéhez. Vegye figyelembe, hogy a 3,5 mm-es 

bemenet felülírja az L/R AUX RCA bemeneteket, ha mindkettőt 

egyszerre használja. 

6. WiFi beállítása 

Engedélyezi a WiFi beállítási (setup) módot és mutatja a vezeték 

nélküli kapcsolat állapotát. A villogó sárga fény jelzi a beállítási módot, 

a folyamatos fény azt jelenti, hogy a készülék be van állítva és 

használatra kész. 

7. Hálózat be/ki: 

Csatlakoztasson szabványos Ethernet-kábelt a vezetékes internet 

hálózati csatlakozáshoz. 

8. Mono/Stereo 

Váltás mono- és sztereó módok között. Amennyiben csak 1 db aktív 

Prime Wireless hangsugárzót használ, állítsa Mono-ra, aktív-passzív használat esetén tegye Stereo-ra. 

9. USB (service) bemenet 

Firmware-frissítésekhez, telefonok és táblagépek töltéséhez vagy USB-eszközök - például SoundPath vezeték 

nélküli audioadapter - táplálásához (hogy a külső mélynyomó teljesen vezeték nélkülivé váljon). 

10. Bluetooth beállítása 

Engedélyezi a Bluetooth párosítási módot és mutatja a Bluetooth kapcsolat állapotát. Kék villogó fény a 

párosítási üzemmódot jelzi, a folyamatos fény azt jelenti, hogy a készülék csatlakoztatva van és használatra 

kész. 

11. Tápkábel aljzat 

Elhelyezés és csatlakoztatás: 

1. Az elülső és hátsó kezelőszervekkel ellátott aktív hangszóró mindig a jobb oldali hangszóró, a kezelőszervek 

nélküli passzív hangszóró pedig a bal oldali hangszóró lesz. 

2. Állítsa a hátsó panelen lévő kapcsolót "Stereo" állásba. 

3. Helyezze el a hangszórókat úgy, ahogyan azt a szobában szeretné. 

4. Csatlakoztassa a mellékelt összekötő kábelt a jobb oldali hangszóró hátlapján található "Out to Left Speaker" 

(Kimenet a bal hangsugárzóhoz) ponthoz. Csatlakoztassa a kábel másik végét a bal hangsugárzóba. 

5. Csatlakoztassa a tápkábelt az aktív hangszóró hátoldalán található hálózati tápkábel bemenetbe, és folytassa 

a "A Wi-Fi és a DTS Play-Fi alkalmazás beállítása" című szakaszt a Prime Wireless vezeték nélküli 

hangszórórendszer beállításához és elnevezéséhez. 

 

 



Csatlakozási lehetőségek: 

A Prime Wireless vezeték nélküli hangszórórendszer a DTS Play-Fi alkalmazás segítségével közvetlenül az otthoni 

WiFi hálózatról streamel zenét. A lehető legnagyobb felbontásban streamelhet bármilyen Bluetooth-kompatibilis 

okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről is. A számítógépekhez, TV-khez, Blu-ray lejátszókhoz, 

játékkonzolokhoz és más eszközökhöz való közvetlen csatlakoztatáshoz; 3,5 mm-es és L/R vonalszintű bemenet, 

valamint optikai bemenet áll rendelkezésre. A mélyebb és erőteljesebb basszusért mélynyomó kimenet is 

rendelkezésre áll. 

WiFi hálózati követelmények: 

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki az új SVS Prime Wireless vezeték nélküli hangszórórendszer kétsávos WiFi-jéből, 

szüksége lesz egy olyan routerre - amely rendelkezik 2,4 GHz-es és/vagy 5 GHz-es WiFi-kapcsolattal - és egy 

csatlakoztatott mobileszközre. A Play-Fi kompatibilis minden olyan routerrel, amely Wi-Fi tanúsítvánnyal rendelkezik 

és megfelel a Wi-Fi szabványoknak. 

MEGJEGYZÉS: A műholdas internetszolgáltatások hajlamosak a lejátszási problémákra az ingadozó letöltési 

sebességek miatt. 

MEGJEGYZÉS: Készítse elő a hálózati jelszót, mielőtt csatlakoztatja az SVS Prime Wireless vezeték nélküli 

hangszórórendszert a hálózatához. 

A WiFi és a DTS Play-Fi alkalmazás beállítása: 

A DTS Play-Fi alkalmazás olyan gazdag funkcionalitást kínál, amely a Prime Wireless vezeték nélküli 

hangszórórendszerben rejlő összes lehetőséget felszabadítja az intelligens-, vezeték nélküli hangszóró 

képességekkel, amelyek más vezeték nélküli audio termékekben nem állnak rendelkezésre. Az alkalmazás letöltése 

fontos első lépés ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki új hangszóróiból. 

1. A Play-Fi alkalmazás letöltése 

2. WiFi beállítási üzemmód 

Az első bekapcsolás után az aktív Prime Wireless vezeték nélküli hangszóró automatikusan Wi-Fi beállítási 

módba kerül, amit a hangszóró hátlapján gyorsan villogó sárga fény jelez. Amikor a villogó fény lassú 

impulzussá lassul, a hangszóró készen áll a csatlakozásra. A Wi-Fi kapcsolat megerősítést nyer, amikor a 

sárga fény folyamatosan világít. 

3. A hangszóró csatlakoztatása a WiFi hálózathoz 

Az iOS-felhasználóknak a mobileszközükön a "Beállítások" -> "WiFi" menüpontra kell menniük, és ki kell 

választaniuk a "PlayFiDevice..." - mint egy normál Wi-Fi hálózatot, majd a folytatáshoz meg kell nyitniuk a 

Play-FI alkalmazást. 

Az Android-felhasználók közvetlenül a 4. lépésre léphetnek. 

4. A Play-Fi alkalmazás konfigurálása: 

Nyissa meg a Play-Fi alkalmazást, és kövesse az utasításokat, hogy befejezze a Prime Wireless vezeték nélküli 

hangszórórendszer beállítását az otthoni Wi-Fi hálózaton (9a. és 9b. kép). 

Innentől kezdve az alkalmazás megkeresi az új Prime Wireless Wireless hangszórókat, és csatlakoztatja 

azokat a Wi-Fi hálózathoz az Ön számára. 

MEGJEGYZÉS: Egyszer kell beírnia a hálózati jelszót (9c. kép), a többit az alkalmazás elvégzi. Fontos, hogy ne 

zárja be az alkalmazást, vagy ne lépjen ki belőle, amíg a folyamat teljesen be nem fejeződött, különben 

megszakadhat a konfiguráció. 

A telepítés során a Play-Fi alkalmazás megkeresi és telepíti a frissítéseket. Ezek a termékfrissítések 3-5 

perccel növelik a telepítési időt. 

A hálózat beállítása és a frissítések befejezése után kiválaszthatja új Prime Wireless vezeték nélküli 

hangszórórendszerének nevét (9d. kép), szabályozhatja a hangerőt (9e. kép), és elkezdheti élvezni a zenét 

kedvenc streaming szolgáltatásairól (9f. kép). 

 

 



 

Problémái vannak a csatlakozással? 

A Prime vezeték nélküli hangszórórendszerhez frissítésre lehet szükség, mielőtt lehetővé tenné a zene streamelését. 

A Play-Fi alkalmazás értesítést jelenít meg, és a frissítés automatikusan befejeződik. Ha az SVS Prime vezeték nélküli 

hangszórórendszert nem találja a WiFi hálózat, próbálja meg közelebb helyezni a routerhez vagy egy erősebb jelű 

területre a kapcsolat létrehozásához. Győzödjön meg arról is, hogy a Prime Wireless és az alkalmazás is ugyanahhoz 

a WiFi hálózathoz van konfigurálva otthonában, ha több hálózattal rendelkezik. 

 



A Prime Wireless vezeték nélküli hangszórórendszer nem lép beállítási (setup) módba? 

Standard beállítási mód: 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot 8 másodpercig, hogy a Prime vezeték nélküli hangszórórendszer 

normál beállítási módba kerüljön. 4 másodpercenként egy hangjelzést fog hallani, de ne engedje el a gombot addig, 

amíg a teljes 8 másodperc után újra meg nem hallja ugyanazt a hangjelzést. A termék mostantól a Standard beállítási 

módban lesz, és a Wi-Fi lámpa lassan pulzálni fog. 

WPS üzemmód: 

A Prime vezeték nélküli hangszórórendszer WPS üzemmódba helyezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Wi-Fi 

gombot 4 másodpercig. A 4 másodperc elteltével hangjelzés hallható, és a Wi-Fi lámpa kétszer bekapcsolt, majd 

szünetet tartó, majd ismétlődő mintát kezd villogni. Most már készen áll a WPS párosításra. 

Audio streaming útmutató 

Csatlakozás. Kiválasztás. Lejátszás. 

Ha a Prime Wireless vezeték nélküli hangszórórendszer be van állítva, okostelefonjáról, tabletjéről és 

számítógépéről, és a DTS Play-Fi alkalmazás segítségével közvetlenül az otthoni WiFi hálózaton keresztül 

streamelheti kedvenc zenei szolgáltatásait. Emellett élvezheti az ultra nagy felbontású Critical Listening Mode-ot, 

létrehozhat egy többszobás hangrendszert, és élvezheti az összes DTS Play-Fi alkalmazás előnyeit. 

Egyéni előbeállítások (presets) beállítása: 

A Prime Wireless vezeték nélküli hangszórórendszer egyedülálló funkciója, a hat egyéni előbeállítás azonnali 

hozzáférést biztosít WiFi-n keresztül a kedvenc zenei szolgáltatás lejátszási listáihoz, internetes rádióállomásokhoz és 

a DTS Play-Fi alkalmazáson belül létező streaming zenei szolgáltatásokhoz, anélkül, hogy telefonra vagy táblagépre 

lenne szüksége. Egyszerűen csak odasétálhat a Prime Wireless hangszórórendszeréhez, megnyomhatja a gombot egy 

előbeállítás elindításához, és máris szólni kezd kedvenc zenéje. 

1. A Play-Fi alkalmazásból indítsa el azt a streamingszolgáltatást, amelyet előre be szeretne programozni. 

2. Nyomja meg határozottan a bal oldali vezérlőgombot a programozni kívánt előbeállítás kiválasztásához (1-6). 

Minden egyes alkalommal, amikor megnyomja a gombot, a következő előbeállításra lép. 

3. Amikor a kívánt előbeállítás számát kiválasztotta, nyomja meg és tartsa lenyomva az előbeállítás gombot 

körülbelül három másodpercig. Az előbeállítás száma többször villogni fog, majd egyszínű marad, jelezve, hogy az 

előbeállítás be lett programozva, és a zene lejátszása folytatódik. 

4. Kövesse a fenti utasításokat a fennmaradó öt előbeállításhoz tetszés szerint. 

MEGJEGYZÉS: Néhány másodpercbe telik, amíg az előbeállítás csatlakozik a WiFi hálózat zenei szolgáltatásaihoz. Az 

előbeállítás száma villogni fog, amíg a kapcsolat létrejön, és a kapcsolódás után kiemelt marad. Ez a késleltetés 

teljesen normális. 

5. Most már hozzáférhet kedvenc tartalmaihoz, ha a bal oldali gombot erősen megnyomva és elengedve váltogat a 

előbeállítások között bármikor. 

6. Egy előbeállítás újraprogramozásához egyszerűen ismételje meg az 1-3. lépést. 

MEGJEGYZÉS: A Pandora vagy a Spotify előbeállításakor az alkalmazás először megkérheti, hogy jelentkezzen be a 

fiókjába. 

 

 

 

 

 



Kritikus hallgatási mód engedélyezése (Critical Listening Mode) 

A Critical Listening mód lehetővé teszi a nagy felbontású fájlok natív megjelenítését akár 24 bit/192KHz-ig, le-

mintavételezés vagy hálózati szinkronizálási beállítás nélkül. 

1. A Play-Fi alkalmazás indításakor, mielőtt kiválasztaná a Prime Wireless vezeték nélküli hangszórórendszert, 

koppintson a Hi-Res gombra a zónamodul felső sávjában (12a. kép). 

2. A Hi-Res logó aranyszínűvé válik, az alkalmazásban megjelenik a CRITICAL LISTENING MODE (Kritikus hallgatási 

mód), és a listában csak azok a termékek jelennek meg, amelyek kompatibilisek ezzel az üzemmóddal (12b. kép). 

3. Válassza ki a Prime Wireless vezeték nélküli hangszórórendszert (csak egy pár választható ki), majd játsszon le a 

kívánt forrásból a lehető leghűbb hangvisszaadás érdekében a WiFi hálózaton keresztül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Spotify Connect használata: 

A Spotify másképp működik, mint a többi streaming szolgáltatás. Ahelyett, hogy a Spotify a Play-Fi alkalmazásban 

élne, maga a Play-Fi termék kommunikál közvetlenül a Spotify-val. A Spotify Connect használatához Spotify Premium 

fiókkal kell rendelkeznie. 

1. Nyissa meg a Spotify alkalmazást, jelentkezzen be, és kezdjen el játszani valamit. 

2. A Most lejátszás (Now Playing) képernyőn nyomja meg az "Elérhető eszközök" gombot, amelyet alul 

bekarikáztunk (13a. kép). 

3. Ezután láthatja a hálózaton lévő összes Spotify-képes eszközt, beleértve a Spotify-csoportként, vagy csak 

egyedileg konfigurált Prime Wireless készülékeket is. A kiválasztott termékek mostantól a Spotify Premium 

fiókjához vannak kötve, és amíg a termék képes kommunikálni az internettel, addig a Spotify alkalmazásból 

lejátszhat rá (13b-13c. kép). 

MEGJEGYZÉS: A Spotify-t streamelheti a Prime Wireless vezeték nélküli hangszórórendszerre okostelefonjáról a 

mobilalkalmazás segítségével vagy számítógépről az asztali alkalmazással. Mindkét alkalmazás valós időben frissül, 

így az asztali alkalmazásból elindíthatja a streaminget, elhagyhatja a szobát, megnyithatja az alkalmazást a 

telefonján, és megszakítás nélkül vezérelhet minden funkciót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Line-In" hangbemenet streamelése 

A Prime Wireless termékek képesek a hangot a készüléken megtalálható/meglévő audio (on-board) bemenetek 

egyikéről rögzíteni, majd egy Play-Fi csoporton keresztül továbbítani. Ezt Line-In Streamingnek nevezik, és a Line-In-

ről streamelő, együttesen párosított hangszórókat Line-In zónának nevezik. 

1. Egy Line-In zóna létrehozásához egyszerűen koppintson a Zóna hozzáadása gombra - ami a Play-Fi Control 

főképernyő tetején található kis + ikon -, majd válassza a Line-In opciót (17a. kép). 

2. A Line-In képernyő megjelenik, és felsorolja a zóna vezetéséhez kiválasztható termékeket (17b. kép). 

3. A termék kiválasztása után, ha az egynél több hangbemenettel rendelkezik, kiválaszthatja, hogy melyiket 

szeretné forrásként használni. 

4. A tartalom típusa között is választhat, amely magában foglal egy Zene módot és egy TV-hang módot, hogy 

optimalizálja a hallgatási élményt az egyes különböző forrásokhoz. 

5. Végül pedig kiválaszthatja a további Play-Fi termékeket, amelyek a Line-In zónához csatlakozhatnak. 

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás automatikusan megjegyzi a legutóbbi konfigurációt, így a következő alkalommal 

gyorsan elindíthatja a streaminget. Ha készen áll az indulásra, csak koppintson a Start gombra, és az 

alkalmazás minden információt átküld a gazdaterméknek, hogy az konfigurálhassa a zónát. 

Most, hogy minden készen áll és működik, bezárhatja az alkalmazást vagy elhagyhatja a hálózatot, és a Line-

In Zone mindaddig tovább fog működni, amíg a bemenetén tartalom kerül lejátszásra. 

                                        Image 17a.                                   Image 17b 

 



Bluetooth beállítása 

A Bluetooth-kapcsolat létrehozása lehetővé teszi, hogy bármilyen okostelefonról, táblagépről vagy Bluetooth-

kompatibilis eszközről a lehető legnagyobb felbontásban, vezeték nélkül streamelhessen a Prime Wireless vezeték 

nélküli hangszórórendszerre. 

1. A Bluetooth párosítás aktiválásához nyomja meg egyszer az aktív Prime Wireless hátlapján található 

Bluetooth Setup gombot. Ezt az jelzi, amikor a hátsó panelen lévő kék LED lassúról gyors villogásra vált. 

2. Válassza ki a Bluetooth-t forrásként a bal oldali gomb elforgatásával, amíg az előlapi kijelzőn a Bluetooth logó 

ki nem emeli a fényt. 

3. Tekintse meg a Bluetooth beállításokat okostelefonján vagy mobileszközén, és csatlakozzon az "SVS 

SPEAKER..." 

4. Erősítse meg a párosítást, amikor a lámpa már nem villog, és továbbra is világít. 

5. Mostantól közvetlenül a párosított eszközéről streamelhet zenei szolgáltatásokat és audiotartalmakat, 

bármikor, amikor a Bluetooth-t választja forrásként. 

Eszközök csatlakoztatása AUX és optikai bemeneteken keresztül 

A Prime Wireless vezeték nélküli hangszórórendszer több bemeneti csatlakozóval van felszerelve, amelyek lehetővé 

teszik a hanglejátszás biztosítását a legkülönbözőbb eszközök számára, beleértve: számítógépek, TV-k, AV-

vevőkészülékek, Blu-ray lejátszók, játékkonzolok, kézi eszközök, lemezjátszók phono előerősítővel és még sok más. 

Ezen eszközök csatlakoztatása a Prime Wireless-hez való csatlakoztatása olyan egyszerű, mint a plug-and-play. 

1. Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatni kívánt eszköz rendelkezik a megfelelő AUX vagy optikai kimenettel. 

2. Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a megfelelő optikai, sztereó RCA- vagy 3,5 mm-es RCA-kábellel (nem tartozék) a 

készülék és a Prime Wireless összekapcsolásához. 

3. Csatlakoztassa az eszközét a Prime Wireless optikai bemenetéhez, az L/R AUX sztereó bemenethez vagy a 3,5 mm-

es AUX bemenethez. 

4. Válassza ki a bemenetet a bal oldali vezérlőgomb elforgatásával. A forrás megjelenik az előlapon háttérvilágítással. 

a. Válassza ki az "OPT" lehetőséget az optikai bemenetre csatlakoztatott eszközök hang-lejátszásához. 

b. Az "AUX" kiválasztásával mind a sztereó L/R bemenetekhez, mind a 3,5 mm-es vonalszintű bemenethez 

hozzáférhet. 

MEGJEGYZÉS: Ha az eszközök mind a 3,5 mm-es AUX bemenetre, mind az L/R RCA AUX bemenetre csatlakoznak, a 

3,5 mm-es bemenet felülírja az L/R AUX bemenetet. 

5. Működtesse a készüléket a szokásos módon. 

6. A hangerő a Prime Wireless jobb oldali vezérlőgombjával vagy a Play-Fi alkalmazással szabályozható. 

Egyszerűen nyissa meg az alkalmazást, és az alapértelmezett képernyőn megjelenik egy görgethető 

hangerőszabályozó sáv a bármilyen bemenetre kiválasztott bemenethez. 

Mélynyomó csatlakoztatása 

A mélyebb és erőteljesebb basszus érdekében a mélysugárzó kimenet lehetővé teszi egy SVS (vagy bármely más 

márkájú) aktív mélysugárzó közvetlen csatlakoztatását. 

1. Keresse meg a mélynyomó "LFE" bemenetét, és csatlakoztasson rá egy szabványos RCA audio összekötő kábelt. 

2. Csatlakoztassa a kábel másik végét a Prime Wireless vezeték "SUB Out" kimenetéhez. 

3. A mélysugárzó érzékelésekor automatikusan beállít egy aktív "High Pass Filter-t"/„felüláteresztő szűrőt” 80 Hz-en. 

4. Javasoljuk, hogy a mélynyomó „Low Pass Filter-jét”/"aluláteresztő szűrőjét" állítsa 90 Hz-re. 

5. Állítsa be a mélynyomó hangerejét („Gain” vagy Volume) a személyes preferenciái alapján. 


