Instrukcja konfiguracji
systemu MusicCast

Domowy system bezprzewodowej muzyki MusicCast
MusicCast to nowe bezprzewodowe rozwiązanie firmy Yamaha pozwalające na
współdzielenie muzyki we wszystkich pokojach w domu przy użyciu wielu produktów z
różnych kategorii. Dzięki MusicCast możesz cieszyć się muzyką ze swojego telefonu,
komputera, serwera NAS i serwisów strumieniowych w każdym miejscu w domu zarządzając
systemem za pomocą prostej aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę
www.musiccast.pl

Najważniejsze funkcje:


Zarządzaj wszystkimi urządzeniami kompatybilnymi z systemem MusicCast za
pomocą aplikacji MusicCast CONTROLLER.



Łącz urządzenia MusicCast w różnych pokojach w grupy, aby słuchać muzyki w całym
domu.



Odtwarzaj muzykę z serwisów strumieniowych (dostępność serwisów
strumieniowych może różnić się w zależności od kraju i regionu).

PL

Konfiguracja
Przygotowanie urządzeń
Aby sterować urządzeniami systemu MusicCast i cieszyć się pełną
funkcjonalnością sieciową potrzebujesz aplikacji MusicCast CONTROLLER.
Darmowa aplikację znajdziesz w AppStore (urządzenia iOS) lub w Google Play
(urządzenia Android). Zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu przenośnym.

Połącz urządzenie przenośne, na którym zainstalowano aplikację MusicCast CONTROLLER ze
swoją domową siecią Wi-Fi.

Jeśli Twój router umożliwia tworzenie kilku SSID (kilku sieci) połącz swoje urządzenie
przenośne z pierwszym punktem dostępu (“SSID 1” etc.)

Ustawienie urządzeń i odtwarzanie
Stwórz swoją sieć MusicCast używając aplikacji MusicCast CONTROLLER.

1

Włącz zasilanie w urządzeniu kompatybilnym z systemem MusicCast.

2

Uruchom aplikację MusicCast CONTROLLER na swoim urządzeniu przenośnym i
naciśnij „Konfiguracja”.
Wskazówka: Jeśli już podłączyłeś jedno urządzenie do sieci MusicCast naciśnij ikonkę „Ustawienia”
a następnie „Dodaj nowe urządzenie”

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się na ekranie aplikacji
naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy przycisk CONNECT na urządzeniu
kompatybilnym z systemem MusicCast.
Sprawdź w instrukcji obsługi swojego urządzenia Yamaha gdzie na urządzeniu znajduje się przycisk
CONNECT.

4

Skonfiguruj sieć
Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się na ekranie aplikacji, aby
skonfigurować sieć.

5

Użyj aplikacji MusicCast CONTROLLER do odtwarzania muzyki.
Wskazówka: Jeśli chcesz zainstalować urządzenie MusicCast w miejscu, w którym
jest słaby zasięg domowej sieci Wi-Fi, podłącz jedno urządzenie w systemie
przewodem do routera. Pozwoli to rozszerzyć zasięg sieci Wi-Fi jak zilustrowano
to na poniższym schemacie.

W zależności od tego, w którym miejscu umieszczone jest urządzenie MusicCast, odtwarzanie plików wysokiej rozdzielczości
może być utrudnione. W takim przypadku najlepiej jest połączyć urządzenie z routerem połączeniem przewodowym.

Rozwiązywanie problemów
Sprawdź również tabelkę najczęstszych problemów i schematów ich rozwiązywania w instrukcji Twojego
urządzenia MusicCast.
Problem/Przyczyna

Rozwiązanie

Brak dźwięku z urządzenia MusicCast
Urządzenie jest wyłączone.

Włącz urządzenie.
Włącz funkcję sieciowego trybu czuwania w urządzeniu.

Urządzenie nie jest podłączone do sieci MusicCast.

Dodaj urządzenie do sieci MusicCast za pomocą aplikacji.

Brak możliwości połączenia za pomocą aplikacji MusicCast
Urządzenie przenośne z aplikacją nie jest połączone z
domową siecią Wi-Fi.

Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi i uruchom aplikację
MusicCast CONTROLLER.
Wyłącz komórkowy transfer danych.

Urządzenie MusicCast jest wyłączone.

Włącz urządzenie MusicCast.
Włącz funkcję sieciowego trybu czuwania w urządzeniu.

Brak połączenia z siecią
Proces pozyskania adresu IP nie przebiegł prawidłowo.

Ustawienia routera zostały zmienione.

Uruchom funkcję DHCP na swoim routerze.
Połącz wszystkie urządzenia MusicCast z siecią za pomocą aplikacji
MusicCast CONTROLLER.

Aplikacja MusicCast CONTROLLER nie może wykryć urządzenia MusicCast.
Urządzenie przenośne z aplikacją nie jest połączone z
domową siecią Wi-Fi.
Urządzenie MusicCast jest wyłączone.

Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi i uruchom aplikację
MusicCast CONTROLLER.
Włącz urządzenie MusicCast.
Włącz funkcję sieciowego trybu czuwania w urządzeniu.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę internetową:

http://www.musiccast.pl

MusicCast jest nazwą nazwą zastrzeżoną przez Yamaha Corporation.
Android i Google Play są nazwami zastrzeżonymi Google Inc.
iPhone, iPad i AirPlay są nazwami zastrzeżonymi Apple Inc.

