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Para demais informações referentes a configurações, instalação e especificações técnicas, 
acesse o Manual do usuário completo em Português no site www.arcam.co.uk

GUIA DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA
SOLO UNO

1. Ligue o equipamento na tomada AC.

  3. Conectando à rede. 

  2. Conecte as caixas de som nos locais indicados abaixo.
      Conecte sua antena wireless (caso configure seu equipamento em uma rede wireless).
      Conecte seu equipamento ao seu roteador da rede (caso o configure em uma rede cabeada).

Antena Wireless. 

Rotedor da rede 

 Para usar as funções de streaming de áudio do SOLO UNO, ele precisa estar conectado 
à rede via wireless ou via cabo.

  3a. Conectando à rede cabeada.
 Ao configurar o SOLO UNO usando uma conexão com fio, conecte o cabo Ethernet antes de ligar 
 o equipamento.
 Ligue o equipamento e aguarde finalizar o processo de inicialização.
 Uma vez a rede com fio estabelecida, o led NET ligará fixo na cor AZUL e o led STATUS ligará fixo na cor ROXO.

  3b. Conectando à rede wireless.
 Ligue o equipamento e aguarde finalizar o processo de inicialização.
 Uma vez a rede sem fio estabelecida, o led NET piscará na cor AZUL e o led STATUS ligará fixo na cor VERMELHA.

  3c. Conectando ao Google Home.
      A. Baixe (caso já não tenha instalado no dispositivo) e abra o app Google Home no dispositivo 

Android (smartphone ou tablet).
      B. Conecte seu dispositivo Android na mesma rede que esteja conectado o SOLO UNO. 
      C. Configure o SOLO UNO no app Google Home.
      D. Após configurado, o SOLO UNO estará pronto para uso. 

  3d. Conectando sem fio via AirPlay.
      A. Selecione as configurações de rede sem fio em seu dispositivo iOS.
      B. Vá até as configurações de Wifi em seu dispositivo móvel e navegue até 
           "CONFIGURAR NOVA CAIXA DE SOM AIRPLAY".
      C. Selecione o alto-falante "Solo Uno-XXXXXX" (onde XXXXXX é um número exclusivo atribuído ao SOLO UNO). 
      D. Siga as instruções na tela para concluir a configuração do SOLO UNO como uma caixa de som AirPlay. 

  4. Operação.
  4a. Tocar música com o Chromecast built-in.

      A. Abra o aplicativo habilitado para Chromecast built-in em seu dispositivo Android.
      B. Pressione o ícone        no aplicativo e selecione o SOLO UNO.
      C. Pressione "Play" no app.

  4b. Utilizando AirPlay em seu dispositivo iOS.

      A. Localize e pressione o ícone        no seu dispositivo iOS.
      B. Escolha o SOLO UNO como caixa de som AirPlay.
      C. Selecione sua música e comece a tocar.
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Atenção: conforme lei brasileira n° 11.291, a exposição prolongada
 a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo. 




