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120V AC Power Cord

230V AC Power Cord

Ethernet Cable

Mini Jack to Toslink Adaptor

Included Accessories



2CONNECT ZO POWER1
A   Select the AC Power Cord appropriate for your region 

and plug it into the Player, and then into your wall 
outlet.

B   The PULSE 2’s LED button should turn Solid Green, 
indicating that the player is in Hotspot Mode and ready 
to be added to your home WiFi network.

   Never force a power cord into a wall outlet. An adaptor 
may be necessary in certain regions. 

CONNECT TO WiFi

A   On your tablet or smartphone, look for the WiFi 
network (hotspot) matching your PULSE 2’s unique 
network ID, and join it. The network ID is listed as the 
product name (i.e. PULSE 2) immediately followed 
by the last four digits in the MAC (Machine Access 
Control) address (example: PULSE2-001A). The full 
12-digit MAC address is printed on a sticker on the 
back panel of your Player.

B   Open a web browser on your tablet or smartphone and 
enter setup.bluesound.com, and press “Go”. A control 
panel page should then appear.

C   From the main menu displayed, select Configure WiFi.

D   Select your home WiFi Network from the Configure 
Wireless drop down menu.

E   Enter your home network’s Wireless Password in the  
field provided (if it is a protected network).

F   Select a Room Name from the drop down list, or create 
a customized Room name in the field provided.

G   Press Update and wait for the Player’s light to turn 
solid blue, indicating that the Player has successfully 
joined your home WiFi network.

H   Repeat steps A-G for each additional Bluesound 
Player.

I   Reselect your home WiFi network from your tablet or 
smartphone’s main network settings.

   Alternatively, the PULSE 2 can be connected directly 
to your wired home network or router using the 
Ethernet cable provided.

   To see an instructional video on WiFi Setup, please visit  
www.bluesound.com



DOWNLOAD THE APP CONNECT TO MUSIC3 4
All Bluesound Controller Apps for Apple iOS devices 
(iPhone, iPad, iPod), Android devices, Kindle Fire, and 
Windows or Mac desktops are available for download at 
www.bluesound.com/downloads

Congratulations, your Player setup is complete!

It’s time to connect your music. Launch the App for the 
following playback options.

Your Music : To play music stored on a computer or 
NAS device, open the Navigation Drawer by tapping               
in the App, choose Configure Player from the menu, 
and select Configure Network Shares. Follow the screen 
prompts, and open every Room in your home to your 
entire digital music library.

Internet Radio : Simply select TuneIn from the Music 
Services  menu, and find your favorite radio station. Or, 
explore and discover the thousands of radio stations 
streaming live 24/7 from anywhere on the planet via TuneIn.

For detailed information, please visit www.bluesound.com
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 Internet Radio: Basta selezionare TuneIn dal menu Music Services 
(Servizi musicali), e poi cercare la stazione radio preferita. In alternativa 
è possibile esplorare e scoprire le migliaia di stazioni radio che trasmet-
tono in diretta tutti i giorni e a qualsiasi ora da ogni angolo della terra 
tramite TuneIn. 
 
Per informazioni dettagliate, visitare www.bluesound.com

Português Italiano
1   LIGAÇÃO À ALIMENTAÇÃO
A Seleccione o Cabo de Alimentação CA adequado para a sua região e 
 ligue-o ao leitor e, em seguida, à tomada de parede.

B O botão LED do PULSE 2 fica verde, indicando que o leitor está no Modo 
  Hotspot e está pronto para ser adicionado à sua rede Wi-Fi doméstica.

 Nunca introduza um cabo de alimentação numa tomada de parede  
 à força. Em determinadas regiões, pode ser necessário utilizar um 
 adaptador.

2 LIGAÇÃO A Wi-Fi
A  No seu tablet ou smartphone, procure a rede Wi-Fi (hotspot) que 

corresponde à ID de rede única do seu PULSE 2 e efectue a associação. 
A ID de rede é apresentada como o nome de produto (i.e. PULSE 2) 
imediatamente seguido pelos últimos quatro dígitos no endereço MAC 
(Machine Access Control) (exemplo: PULSE2-001A). O endereço MAC 
completo de 12 dígitos está impresso num autocolante no painel traseiro 
do leitor.

B  Abra um navegador de Internet no seu tablet ou smartphone, introduza 
setup.bluesound.com e carregue em “Ir”. Deverá aparecer uma página 
de painel de controlo.

C  A partir do menu principal apresentado, seleccione Configure WiFi 
(Configurar Wi-Fi).

D  Seleccione a sua rede Wi-Fi doméstica a partir do menu pendente 
Configure Wireless (Configurar Sem Fios).

E  Introduza a Wireless Password (Palavra-passe Sem Fios) da sua rede 
doméstica no campo fornecido (no caso de ser uma rede protegida).

F  Seleccione um Room Name (Nome de Divisão) a partir da lista pendente, 
ou crie um nome de divisão personalizado no campo fornecido.

G  Prima Update (Actualizar) e aguarde até que a luz da unidade fique azul, 
indicando que o leitor se associou com êxito à sua rede Wi-Fi doméstica.

H  Repita os passos A-G para cada dispositivo Bluesound adicional.

I  Volte a seleccionar a sua rede Wi-Fi doméstica a partir das definições de 
rede principal do seu tablet ou smartphone.

  Em alternativa, pode ligar o PULSE 2 directamente ao seu router ou rede 
doméstica com fios utilizando o cabo Ethernet fornecido.

  Para ver um vídeo de instruções sobre a Configuração Wi-Fi, visite  
www.bluesound.com

 

3   TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO
 Todas as aplicações Bluesound Controller para dispositivos com o 
 sistema iOS da Apple (iPhone, iPad, iPod), dispositivos Android, Kindle 
 Fire e Windows ou Mac Desktop Control estão disponíveis para 
 transferência em www.bluesound.com/downloads.

 Parabéns, a configuração do leitor está concluída! 

 Está na altura de ligar à sua música. Inicie a aplicação para obter as 
 seguintes opções de reprodução. 

4   LIGAÇÃO À MÚSICA
   Your Music (A Sua Música): Para reproduzir músic armazenada num 

computador ou dispositivo NAS, seleccione o ícone (     ) na aplicação, 
seleccione Configure Player (Configurar Leitor) a partir do menu e  
seleccione Configure Network Shares (Configurar Partilhas de Rede). 
Siga as instruções no ecrã e abra cada divisão da sua casa a toda a 
sua biblioteca de música digital. 
 
Internet Radio: Seleccione simplesmente TuneIn no menu Music  
Services (Serviços de Música) e encontre a sua estação de rádio 
favorita. Ou, explore e descubra milhares de estações de rádio que 
transmitem em directo 24 horas, 7 dias por semana, em todo o mundo 
através do TuneIn. 
 
 Para obter informações pormenorizadas, visite www.bluesound.com
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