Inteligentny, bezprzewodowy system głośnikowy
Instrukcja obsługi

Music 1

Music 3

Music 5

1/3/5/7

Music 7

Witamy w świecie Dynaudio Music. Jest to bardzo
zaawansowany system głośników, który da z siebie to co najlepsze pod warunkiem prawidłowego
korzystania ze wszystkich dostępnych funkcji. Zalecamy więc poświęcić trochę czasu i dowiedzieć
się z niniejszej instrukcji, co tak naprawdę potrafi
Music, zanim jeszcze podłączymy go do prądu.
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1. Pierwsze kroki z Dynaudio Music

1.2 Cechy Dynaudio Music.

Dynaudio Music to inteligentny system głośnikowy z połączeniem
sieciowym i Bluetooth®, umożliwiający podłączenie zewnętrznych
źródeł dźwięku oraz streaming z bardzo dobrą jakością, bez konieczności stosowania dodatkowych wzmacniaczy. Dynaudio Music to
kompaktowy, przenośny sprzęt audio wysokiej klasy, który umożliwia słuchanie muzyki w dowolnym miejscu.

Wszystkie modele Dynaudio Music potrafią:

UWAGA: Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wszystkich modeli Dynaudio Music. Różnice w budowie i funkcjonalności poszczególnych modeli są dokładnie opisane w dalszej części instrukcji.

UWAGA: Do skorzystania ze Spotify® Connect wymagane jest
kon-to Spotify® Premium. Więcej informacji na: www.spotify.com

•

Streamować dźwięk z AirPlay bezpośrednio z iTunes® lub innych aplikacji do odtwarzania przez sieć bezprzewodową.

•

Streamować przez sieć bezprzewodową ze Spotify® przy użyciu funkcji Spotify® Connect.

•

Odtwarzać stacje radia internetowego z całego świata przez
sieć bezprzewodową.

•

Streamować pliki audio w protokole UPnP™ przez sieć bezprzewodową z urządzeń sieciowych typu UPnP™.

•

Streamować muzykę z urządzeń: macOS, iOS, Android, Windows lub Windows Mobile za pomocą protokołu Bluetooth.

•

Przed rozpoczęciem instalacji i konfiguracji systemu Dynaudio
Music proszę pobrać i zainstalować aplikację Dynaudio Music

Odtwarzać dźwięk ze standardowych źródeł audio podłączonych analogowym złączem 3.5mm minijack.

•

dla iOS lub Androida, bez której niemożliwe jest dokonanie prawidłowej instalacji jednego z modeli Dynaudio Music.

Odtwarzać dźwięk cyfrowy z urządzeń iOS takich jak iPhone,
iPad lub iPod Touch podłączonych przez USB.

•

Ładować baterię wymienionych urządzeń przez USB.

Funkcje Dynaudio Music można obsługiwać zarówno z aplikacji dla
systemów iOS i Android lub (z wyjątkiem Music 1) z pilota zdalnego
sterowania. Najczęściej stosowane funkcje można także obsługiwać z przycisków na obudowie.
Pilot zdalnego sterowania w zestawie z Music 3, Music 5 i Music 7
umożliwia skorzystanie z funkcji PLAY, regulację głośności oraz wybór podłączonych źródeł zewnętrznych.

Music 5 i Music 7 odtwarzają dźwięk ze standardowych źródeł au-

UWAGA: Aplikacja Dynaudio Music wymaga wersji iOS 8 i Androida
4.4 lub nowszej. Zalecamy jednak korzystać z najnowszej dostępnej
wersji systemu operacyjnego iOS / Android.

dio za pomocą cyfrowego połączenia optycznego Toslink, a Music
7 odtwarza dźwięk także z telewizora wyposażonego w HDMI.
Music 1 i Music 3 mogą być zasilane zarówno z gniazdka ściennego, jak i wbudowanego akumulatora.

Tuż obok przedstawiamy cechy i funkcjonalność systemu głośnikowego Dynaudio Music.

W niniejszej instrukcji można znaleźć wszystko, co potrzebne do
prawidłowej obsługi systemu głośnikowego Dynaudio Music. Począwszy od rozpakowania, z dokładnymi ilustracjami składników
całego zestawu.
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Rozpakowanie
Po rozpakowaniu upewnić się, że wszystkie składniki są kompletne,
a następnie sprawdzić, czy nie uległy one uszkodzeniom podczas
transportu. Uszkodzenia występuję zazwyczaj, gdy opakowanie zostało zniszczone. Nie należy włączać zniszczonego urządzenia. Jeśli elementy są niekompletne lub uszkodzone, proszę skontaktować
się z polskim dystrybutorem Dynaudio (adres na: www.dynaudio.pl)
Materiały opakowania
Opakowanie zaprojektowano tak, żeby można było korzystać z niego wielokrotnie, jeśli nie zostało uszkodzone lub zniszczone w transporcie. Zachować opakowanie do wykorzystania w przyszłości.
Utylizacja
Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(obowiązująca w krajach Unii Europejskiej z systemem segregacji odpadów).
Ten symbol na opakowaniu oznacza, że urządzenie nie
może być traktowane jako zwykły odpad gospodarstwa
domowego. Powinno być ono oddane do wyspecjalizowanego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Upewniając się, że urządzenie
to będzie zutylizowane w odpowiedni sposób, użytkownik zapobiega potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska oraz spowodowaniu ryzyka dla zdrowia osób trzecich. Recykling materiałów pomaga w ochronie zasobów naturalnych. W celu uzyskania dalszych
informacji prosimy o kontakt z lokalną służbą utylizacji odpadów
lub miejscem, gdzie dokonano zakupu urządzenia.
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Rysunek 1: Zawartość opakowania
•
•
•
•
•
•
•

1 inteligentny, bezprzewodowy system głośnikowy Dynaudio Music
1 przewód zasilający (Music 1 wyposażony jest także w zasilacz)
1 przewód analogowy audio typu minijack
1 przewód cyfrowy optyczny typu Toslink (nie dotyczy Music 1 i Music 3)
1 pilot zdalnego sterowania (nie dotyczy Music 1)
1 zestaw baterii (nie dotyczy Music 1)
1 zestaw instrukcji
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2. Instalacja
2.1 Umiejscowienie
Dzięki możliwości bezprzewodowej transmisji dźwięku i opcji inteligentnego dopasowania do akustyki, system głośnikowy Dynaudio Music
jest bardziej uniwersalny pod względem umiejscowienia niż klasyczne
głośniki. Music 1 i Music 3 mogą także pracować zasilane z wbudowanego akumulatora, a więc bez dostępu do gniazdka z prądem.
Najlepsze rezultaty brzmieniowe osiągniemy, stawiając Music na półce
lub innym meblu tak, by głośnik znajdował się na wysokości uszu słuchacza będącego w pozycji siedzącej. Umiejscowienie głośnika zależy
jednak od sposobu jego użytkowania, a dzięki wbudowanemu systemowi inteligentnego dopasowania do warunków akustycznych pomieszczenia zabrzmi on prawidłowo, gdziekolwiek się znajdzie. Gdy słuchacz korzysta z Dynaudio Music w różnych miejscach, może w każdej chwili włączyć funkcję Intelligent w ustawieniach RoomAdapt aplikacji Dynaudio Music. Rysunek 2 przedstawia optymalne ustawienia.
Music 5 i Music 7 można używać z dedykowanym uchwytem ściennym, który można zakupić u dystrybutora lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży Dynaudio.

Rysunek 2: Umiejscowienie Music

Ze względu na zasilanie z prądu nie zalecamy używania głośnika Dynaudio Music na zewnątrz budynków. Nie może on bowiem ulec zamoczeniu i nie
należy go wystawiać na promienie słoneczne.
UWAGA: Zasilacza do Music 1 można używać tylko w pomieszczeniach. Nie jest on przeznaczony
do użytku poza nimi (w pojazdach, łodziach, itp.)
System głośnikowy Dynaudio Music nie jest przeznaczony do użytkowania w miejscach o dużej wilgotności, takich jak: łazienki, sauny, baseny i kabiny prysznicowe.

X
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2.2 Podłączenie do zasilania

2.3 Włączanie i tryby czuwania

System głośnikowy Dynaudio Music wymaga podłączenia do prądu
za pomocą przewodu znajdującego się w zestawie. Music 1 wyposażony jest w dodatkowy zasilacz.

Żeby włączyć Music 1 lub Music 3, należy nacisnąć przycisk Power.
UWAGA: Jeśli Music 1 i Music 3 są w trybie czuwania, można je włączyć za pomocą dowolnego przycisku na obudowie lub w sterowniku.

Music 1 i Music 3 mają wbudowany akumulator, który umożliwia
użytkowanie jako urządzenia przenośnego. Akumulator ten ładuje
się po podłączeniu do prądu przewodem zasilającym.

Music 5 i Music 7 wyposażone są w czujnik zbliżeniowy. Można je
włączyć, zbliżając rękę do górnego panelu obudowy.
UWAGA: Music 5 i Music 7 włączają się także przez naciśnięcie
przycisku lub podłączenie przewodu z sygnałem ze źródła.

Poziom naładowania akumulatora Music 1 i Music 3 jest pokazywany w aplikacji Dynaudio Music lub po naciśnięciu przycisku włączania gdy urządzenie działa, lecz nie jest podłączone do zasilania.
Wskaźniki głośności podświetlają się wtedy na kilka sekund: jeśli
bateria jest całkowicie naładowana, wyświetlają się wszystkie, a jeśli w połowie - 50% z nich. Gdy poziom naładowania spadnie poniżej 3%, pierwszy wskaźnik zacznie powoli migać, a głośność się
zmniejszy. Przy spadku poniżej 1% głośnik wyłączy się.

Dynaudio Music włącza się automatycznie z trybu Network Standby
w odpowiedzi na obecność streamu Wi-Fi lub Bluetooth, podłączenie przewodu USB lub obecność sygnału audio na jednym z wejść.
Wszystkie modele Dynaudio Music przełączają się w tryb Network
Standby po 10 minutach nieużywania. Pobór mocy w tym trybie czuwania jest mniejszy od 3 W.

Przy standardowym użytkowaniu akumulator Music 1 i Music 3 wystarczy na słuchanie przez 8-10 godzin od pełnego naładowania.

Po 10 minutach przebywania w trybie Network Standby bez aktywnego sygnału Wi-Fi lub Bluetooth Music przełączy się w tryb Deep
Standby, w którym pobór mocy spada poniżej 0.5 W.

UWAGA: Akumulator w fabrycznie nowych Music 1 i Music 3 jest
naładowany na 70-80%.

UWAGA: W przypadku braku aktywnego połączenia Wi-Fi lub Bluetooth podczas gdy Music pierwszy raz przechodzi w tryb czuwania,
przejdzie on od razu w tryb Deep Standby.

UWAGA: Modele Dynaudio Music dysponują dwiema opcjami czuwania: Network Standby i Deep Standby. W pierwszej połączenie
Wi-Fi i Bluetooth, odbiornik pilota i wzmacniacz pozostają aktywne,
żeby umożliwić głośnikowi włączenie się na komendę aplikacji, pilota lub sygnału przewodowego, a w drugiej - wszystkie te funkcje są
wyłączone w celu oszczędzania energii.

Dynaudio Music nie można przełączyć ręcznie w żaden z dwóch trybów czuwania. Music 1 i Music 3 można wyłączyć całkowicie, przytrzymując przycisk Power przez 2 sekundy. Music 5 i Music 7 można wyłączyć całkowicie tylko przez odłączenie od zasilania.

Music można "wybudzić" z funkcji Deep Standby, naciskając przycisk na obudowie lub urządzeniu sterującym, podłączając źródło
przewodem, a w przypadku Music 5 i Music 7 - także dzięki wbudowanemu czujnikowi zbliżeniowemu. Tryby czuwania są wskazywane czerwonym podświetleniem pierwszego wskaźnika głośności.
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Rysunek 3: Połączenia
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2.4 Podłączanie systemu głośnikowego Dynaudio Music.

Podłączanie do Wi-Fi

Konfiguracja Wi-Fi i Bluetooth

Przyłączenia Dynaudio Music do sieci Wi-Fi dokonujemy, włączając aplikację sterującą Dynaudio Music i przechodząc przez procedurę założenia konta użytkownika i określenia preferencji muzycznych. Następnie nacisnąć Add Speaker żeby przyłączyć Music do

W celu streamowania przez Apple Airplay, Spotify®, z radia internetowego lub z urządzeń sieciowych, Dynaudio Music wymaga podłączenia do domowej sieci Wi-Fi. W przypadku streamingu przez protokół bezprzewodowy Bluetooth, Music musi być sparowany ze źródłem tego sygnału. Połączenia za pomocą protokołów bezprzewo-

sieci Wi-Fi. Aplikacja znajdzie dostępne Dynaudio Music i wyświetli
wyniki wyszukiwania, z których wybieramy żądany system.

dowych Wi-Fi i Bluetooth są opisane w dalszej części instrukcji.

Aplikacja Dynaudio Music uaktywni w urządzeniu sterującym procedurę dodania nowego systemu Music do sieci Wi-Fi. Następnie

UWAGA: Jeśli Music został podłączony do sieci Wi-Fi po raz pierwszy, automatycznie odświeży to połączenie przy ponownym włączeniu z trybu czuwania.

wykonujemy polecenia na wyświetlaczu. Jeśli udało się dokonać
połączenia z Wi-Fi, Music zamknie funkcję konfiguratora, co oznacza że jest gotowy do streamowania sieciowego.

Przed podłączeniem Dynaudio Music przez Wi-Fi lub Bluetooth należy zainstalować aplikację sterującą Dynaudio Music, dedykowaną
urządzeniom z systemem operacyjnym iOS lub Android.

UWAGA: Aplikacja Dynaudio Music jest najprostszym możliwym narzędziem do sterowania systemem Music. Daje ona dostęp do wszystkich kont, streamów, playlist, ulubionych, proponuje nową muzykę
w oparciu o gatunek lub preferencje wykonawców, a także umożliwia wyszukiwanie stacji radia internetowego i ustawianie presetów.

Jeśli system Music jest fabrycznie nowy i włączymy go po raz pierwszy, konfigurator Wi-Fi jest gotowy do połączenia z siecią domową. Tryb ten sygnalizuje migająca dioda Wi-Fi.

Parowanie Bluetooth

UWAGA: Music wyłączy konfigurator Wi-Fi po 30 minutach braku
aktywności.

Po przełączeniu Dynaudio Music w tryb parowania Bluetooth otworzyć zakładkę ustawień Bluetooth w aplikacji na urządzeniu mobilnym i upewnić się, że połączenie Bluetooth jest włączone. Wybrać

Jeśli system Music był już kiedyś włączany i konfigurator Wi-Fi nie
aktywuje się, można go włączyć w następujący sposób:

Dynaudio Music z listy dostępnych urządzeń i rozpocząć parowanie. Po zakończeniu system Dynaudio Music pokaże się jako połączony, a zawartości audio można streamować przez Bluetooth.

Music 1 i Music 3
Przytrzymać przycisk Source przez 2 sekundy.

UWAGA: System Dynaudio Music zapamiętuje do ośmiu nadajników Bluetooth, ale w danej chwili może pracować tylko jeden z nich.

UWAGA: Czynność ta aktywuje konfigurator sieci Wi-Fi i parowanie
złącza Bluetooth. Obydwie funkcje sygnalizują migające diody.
Music 5 i Music 7
Konfigurator Wi-Fi: Przytrzymać przycisk Preset 1 (

).

Zacznie migać dioda sygnalizująca konfigurację Wi-Fi.
Parowanie Bluetooth: Przytrzymać przycisk Preset 2 ( ).
Zacznie migać dioda sygnalizująca parowanie Bluetooth.
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Połączenie USB

Wejście HDMI (ARC) przeznaczone jest do podłączenia telewizora

Dynaudio Music może odtworzyć pliki audio zapisane w urządzeniu
z systemem operacyjnym iOS, takim jak iPhone, iPad i iPod. Urządzenie takie podłączamy do wejścia USB w Dynaudio Music, a następnie wybieramy w aplikacji iOS plik, który chcemy odtworzyć.

w celu odtwarzania dźwięku poprzez Music 7. Do podłączenia wykorzystujemy standardowy, cyfrowy przewód HDMI.
Jeśli telewizor ma funkcję wysyłania dźwięku (ARC - Audio Return
Channel), z jego pilota można sterować głośnością sygnału w Music 7. W niektórych telewizorach funkcja ARC oraz wyjście HDMI są
fabrycznie nieaktywne i wymagają włączenia w menu. Może także

Zależnie od używanej aplikacji, przyciski: (

) Dynaudio Music
mogą posłużyć do sterowania komendami w tej aplikacji.
UWAGA: Dynaudio Music ładuje baterię podłączonego przez USB
urządzenia, jednakże Music 1 i Music 3 mogą nie wykonywać tej funkcji w przypadku większych tabletów. Ładowanie urządzenia zewnętrznego spowoduje także spadek poziomu naładowania akumulatora Music 1 i Music 3, jeśli nie są one podłączone do zasilania.

okazać się konieczne wyciszenie głośnika w telewizorze.

Inne połączenia przewodowe

Oprócz opcji połączenia przez sieć, Bluetooth i USB, do wszystkich
modeli Dynaudio Music można podłączyć przewodami stacjonarne
źródła audio. Opis połączeń przedstawiono poniżej:
Model

Analogowe Aux

Music 1

Minijack 3.5mm

Cyfrowe optyczne

Music 3

Minijack 3.5mm

Music 5

Minijack 3.5mm

Toslink

Music 7

Minijack 3.5mm

Toslink

HDMI (ARC)

HDMI

Wejście analogowe Aux służy zarówno do podłączenia tradycyjnego źródła dźwięku (odtwarzacz CD), jak nowocześniejszych (urządzenia przenośne z wyjściem słuchawkowym). Do podłączenia wykorzystujemy stereofoniczny przewód minijack z obustronną wtyczką 3.5mm.
Wejście Cyfrowe optyczne służy do transmisji dźwięku w postaci
cyfrowej, np. z odtwarzacza CD lub telewizora. Do podłączenia wykorzystujemy przewód optyczny zakończony z obu stron wtyczką.

8

3. Użytkowanie

Music 5 i Music 7
Głośność +/– : Przytrzymać przycisk + lub – w celu zwiększenia lub

Funkcjami Dynaudio Music można sterować za pomocą przycisków
na obudowie, pilota zdalnego sterowania lub przez aplikację Dynaudio Music. Przyciski przedstawiono na Rysunku 4, a pilot - na Rysu-

zmniejszenia głośności. Poziom głośności wyświetla się na górnym
panelu obudowy.

nku 5.

Słuchanie

3.1 Przyciski na obudowie

lub previous
trzymać odtwarzanie. Nacisnąć next
chać następnego lub poprzedniego utworu.

Poniższe podpunkty opisują sterowanie modelami Dynaudio Music
za pomocą przycisków na obudowie.

: Nacisnąć play/pause

, żeby rozpocząć / za, żeby posłu-

UWAGA: We wszystkich źródłach zewnętrznych podłączonych analogowym wejściem Aux przycisk play/pause
ma funkcję wyciszenia /
włączenia głośności. Źródła te nie odpowiadają również na komendy
następny
i poprzedni .
Preset 1 do 5: Nacisnąć jeden z przycisków, żeby przypisać do niego ulubioną funkcję za pomocą aplikacji Dynaudio Music.

Music 1 i Music 3
Włącz/wyłącz: Nacisnąć przycisk Power, żeby włączyć Music. W
celu wyłączenia przytrzymać przycisk Power przez 2 sekundy.
Głośność +/–: Przytrzymać przycisk + lub – w celu zwiększenia lub
zmniejszenia głośności. Poziom głośności wyświetla się na górnym

UWAGA: Przyciski preset nie mają fabrycznie przypisanej funkcji.

panelu obudowy.

Źródło: Nacisnąć przycisk żeby przewinąć dostępne źródła. Do wyboru dostępne będą tylko podłączone, aktywne źródła.

Słuchanie
: Nacisnąć play/pause , żeby rozpocząć / zatrzymać odtwarzanie. Nacisnąć next lub previous , żeby posłuchać następnego lub poprzedniego utworu.

UWAGA: Streaming zawartości audio innej niż ulubione presety jest
możliwy tylko z aplikacji Dynaudio Music lub innej aplikacji do odtwarzania muzyki. Ma on priorytet w stosunku do innych źródeł zewnętrznych.

UWAGA: We wszystkich źródłach zewnętrznych podłączonych analogowym wejściem Aux przycisk play/pause
ma funkcję wyciszenia /
włączenia głośności. Źródła te nie odpowiadają również na komendy
następny

i poprzedni

.

Źródło: Nacisnąć przycisk Source, żeby przewinąć w dół ulubionych
z listy w aplikacji Dynaudio Music, a także innych dostępnych źródeł.
Do wyboru dostępne będą tylko podłączone, aktywne źródła. Wybrane źródło i preset są wyświetlane na górnym panelu Music 3 i bocznym Music 1.
UWAGA: Streaming zawartości audio innej niż ulubione presety jest
możliwy tylko z aplikacji Dynaudio Music lub innej aplikacji do odtwarzania muzyki. Ma on priorytet w stosunku do innych źródeł zewnętrznych.
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Rysunek 4. Przyciski na obudowie
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Presety / źródła

Rysunek 5. Pilot zdalnego sterowania

3.2 Pilot zdalnego sterowania
Music 3, Music 5 i Music 7 są wyposażone w pilota, który obsługuje
wszystkie funkcje znane z przycisków na obudowie głośnika.
UWAGA: Użycie możliwe jest po włożeniu do niego baterii dostarczonych w zestawie. W tym celu należy zsunąć osłonę i włożyć baterie
w przeznaczone do tego miejsca, zwracając uwagę na polaryzację.

poprzedni , odtwarzanie/pauza, następny

Słuchanie
: Nacisnąć przycisk play/pause , żeby rozpocząć
lub wstrzymać odtwarzanie. Nacisnąć next lub previous , żeby
żeby posłuchać następnego lub poprzedniego utworu.
UWAGA: W źródła zewnętrznych (Aux, Opt, HDMI) play/pause
ma
fukncję wyciszenia / włączenia głośności. Źródła te nie odpowiadają
również na komendy następny
i poprzedni .

wybór źródeł

Głośność +/– : Przytrzymać przycisk + lub – w celu zwiększenia lub
zmniejszenia głośności. Poziom głośności wyświetla się na górnym
panelu obudowy.
Źródło

głośność

: Nacisnąć, żeby przewinąć w dół listy dostępnych źródeł /

presetów.
UWAGA: Do wyboru są tylko podłączone i aktywne źródła.
3.3 Aplikacja Dynaudio Music
Oprócz sterowania głośnością, funkcjami odtwarzania, radiem internetowym oraz presetami, aplikacja Dynaudio Music obsługuje również funkcje streamingu, tworząc spójną platformę muzyczną.
Aplikacja podpowiada użytkownikowi nową muzykę w oparciu o ulubione gatunki, wykonawców, płyty i utwory, umożliwia także przypisanie playlist do przycisków Preset na obudowie.
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4. Ustawienia

Favourite Presets: Dynaudio Music może zapamiętać 5 presetów
użytkownika, z szybkim dostępem np. do stacji radia internetowego
lub playlist. W przypadku Music 5 i Music 7 ulubione można przypi-

Dynaudio Music jest gotowy do włączenia po skonfigurowaniu w domowej sieci Wi-Fi i podłączeniu do niego wymaganych źródeł.

sać za pomocą aplikacji do przycisków Preset na obudowie.

Oprócz połączenia przez Wi-Fi i Bluetooth, dających dostęp do serwisów streamingowych i biblioteki muzycznej użytkownika, aplikacja
Dynaudio Music umożliwia także dokonanie ustawień brzmienia.
Dzięki nim można optymalnie dostroić dźwięk Music do warunków
zewnętrznych i dokonać wyboru ustawień.

UWAGA: Fabryczne ustawienie Dynaudio Music umożliwia zapamiętanie 5 stacji radia internetowego.
Groups: Umożliwia skonfigurowanie kilku Dynaudio Music w system nagłośnieniowy typu multiroom audio.

Użytkownik nie musi zmieniać ustawień fabrycznych Music, zalecamy jednak skorzystanie z dostępnych opcji, gdyż pozwolą one uzyskać wszystko co najlepsze pod względem brzmienia. Te opcje to:

Stereo Pair: Umożliwia konfigurację dwóch Dynaudio Music w parę
stereofoniczną, dzięki czemu można uzyskać o lepszą przestrzeń
niż w przypadku pojedynczego modułu. Jeden z nich zostaje wtedy
przypisany do kanału lewego, a drugi - do prawego.

NoiseAdapt: Inteligentna kontrola głośności, która automatycznie
ustawia zakres dynamiki Music we wszystkich pasmach częstotliwości, zależnie od hałasu tła. Dzięki temu można wydatnie poprawić całościową klarowność przekazu dźwiękowego.

Balance: Jeśli dwa moduły Dynaudio Music działają jako para stereo, funkcja ta umożliwia regulację głośności pomiędzy tymi dwoma
kanałami.

RoomAdapt: Inteligentna kompensacja wpływu warunków akusty-

Speaker Settings: Umożliwia regulację jasności wskaźnika statusu
oraz wybór trybu automatycznego czuwania.

cznych pomieszczenia. Procesor automatycznie dopasuje dźwięk
głośnika pod względem miejsca, w którym ustawiono Music.

Firmware Update: System głośnikowy Dynaudio Music jest w fazie

Sound Presets: Dodatkowa korekcja barwy dźwięku, dobrana pod
kątem odbioru muzyki, mowy i ścieżek filmowych.

stałego udoskonalania. Opcja ta umożliwia pobranie najnowszej
wersji oprogramowania.

Bass and Treble: Umożliwia regulację poziomu tonów niskich i wysokich, dopasowując brzmienie do preferencji słuchacza.

UWAGA: Podczas aktualizacji oprogramowania Music 1 i Music 3
muszą być podłączone do zasilania.

iRadio Browsing: Umożliwia przeglądanie stacji radia internetowego, zapisywanie ulubionych, a także preferencji i ustawień.
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5. Zdejmowanie i wymiana maskownicy

7. Reset ustawień

Do Music 5 i Music 7 można wyposażyć w dodatkowe maskownice
(tylną i przednią) w innych wersjach kolorystycznych. Maskownice
te można zakupić u autoryzowanych przedstawicieli Dynaudio.

System głośnikowy Dynaudio Music można przywrócić do ustawień fabrycznych za pomocą przycisku ukrytego w igiełkowym
otworze w pobliżu gniazda zasilania. W tym celu najlepiej wykorzystać wyprostowany spinacz do papieru - należy przytrzymać
przycisk w otworze przez 2 sekundy. Pierwszy wskaźnik głoś-

W celu zdjęcia maskownicy należy delikatnie ściągnąć ją z obudowy od dołu. Żeby założyć nową maskownicę, należy dopasować jej
wystające kołeczki do otworów w obudowie i delikatnie wepchnąć
na miejsce. Zalecamy rozpocząć od dolnych punktów, nie dotyka-

ności zacznie migać na czerwono, sygnalizując gotowość do
resetu. Gdy ustawienia zostaną wyzerowane, Music uruchomi
się ponownie w trybie konfiguracji Wi-Fi i parowania Bluetooth.

jąc głośników i żadnych innych elementów pod nią ukrytych.

6. Czyszczenie
Przetrzeć powierzchnię maskownicy miękką szczotką, a powierzchnie metalowe miękką ściereczką. Nie wolno używać odkurzacza. Jeśli konieczne jest użycie środka czyszczącego, należy zaaplikować
go najpierw na szmatkę do czyszczenia, zamiast bezpośrednio na
obudowę. Zalecamy sprawdzić działanie tego środka na małej powierzchni, gdyż niektóre z nich mogą uszkodzić pewne rodzaje materiałów. Nie wolno używać środków ścierających oraz takich, które
mają w składzie kwasy, zasady lub substancje antybakteryjne.
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8. Wsparcie

P: Czy mogę wyłączyć funkcje korekcji brzmienia: RoomAdapt
i NoiseAdapt?

Jeśli użytkownik Music potrzebuje pomocy lub porady, może
skorzy-stać z różnych opcji wsparcia technicznego Dynaudio, które
znaj-dzie na stronie www.dynaudio.pl
Odpowiedzi na najczęstsze pytania przedstawiamy poniżej.

O: RoomAdapt i NoiseAdapt można wyłączyć za pomocą ustawień
w aplikacji Dynaudio Music.
P: Jak grupować pojedyncze moduły Dynaudio Music?
O: Aplikacja Dynaudio Music ma zakładkę umożliwiającą połączenie kilku głośników Music w grupę.

8.1 Najczęstsze pytania:
P: Jak skorygować brzmienie mojego Dynaudio Music?
O: W aplikacji sterującej Dynaudio Music jest opcja ustawienia po-

P: Jak stworzyć parę stereo z dwóch Dynaudio Music?
O: Aplikacja Dynaudio Music ma zakładkę trybu stereo, która umo-

ziomu tonów niskich i wysokich. Również presety EQ i funkcja
RoomAdapt umożliwiają korekcję dźwięku.

żliwia stworzenie pary z dwóch głośników Music.
P: Ile modułów Dynaudio Music można połączyć w grupę?
O: Maksymalnie osiem.

P: Jak przypisać presety do głośnika Music?
O: Po połączeniu z głośnikiem wybierz zawartość, którą chcesz dodać (wykonawca, stacja i-radia, Music Now, itp.) i kliknij w ikonkę ze znaczkiem "+" w prawym górnym rogu ekranu aplikacji.

P: Czy mogę za pomocą mojego Dynaudio Music mogę ładować telefon lub tablet?
O: Dynaudio Music automatycznie ładuje baterię urządzenia podłączonego za pomocą przewodu USB. Music 1 i Music 3 mają wy-

P: Jak zainicjować tryb połączenia z siecią Wi-Fi?
O: W przypadku Music 1 i Music 3 należy przytrzymać przycisk
Source przez 2 sekundy - w tym samym momencie jest inicjowane parowanie przez Bluetooth. W przypadku Music 5 i Music
7 należy przytrzymać przycisk Wi-Fi.

dajność ograniczoną do mniejszych urządzeń przenośnych,
w związku z czym mogą nie ładować tabletów.
P: Czy mogę używać Chromecast?
O: Dynaudio Music obecnie nie współpracuje z Google Chrome-

P: Jak zainicjować parowanie przez Bluetooth?
O: W przypadku Music 1 i Music 3 należy przytrzymać przycisk
Source przez 2 sekundy - w tym samym momencie jest inicjowane połączenie przez Wi-Fi. W przypadku Music 5 i Music 7
należy przytrzymać przycisk Bluetooth.

cast. Stream z Chromecast można odtworzyć na Dynaudio Music przez wyposażone w tę funkcję urządzenie podłączone do
wejścia Aux.
P: Czy mogę podłączyć Dynaudio Music do systemu multiroom złożonego z Dynaudio Xeo?
O: Obecnie modele Dynaudio Music nie są kompatybilne z serią

P: Jak połączyć mój system Music z inną siecią Wi-Fi?
O: Zainicjować tryb połączenia z siecią Wi-Fi i uruchomić aplikację Dynaudio Music na przenośnym urządzeniu sterującym połączonym z wymaganą siecią Wi-Fi.

głośników Dynaudio Xeo.
P: Czy Dynaudio Music odtwarza pliki MQA?
O: Obecnie Dynaudio Music nie dekoduje plików MQA, ale muzyka

P: Jak zaktualizować oprogramowanie mojego Music?
O: Aplikacja Dynaudio Music wyświetli powiadomienie o aktualiza-

w tym standardzie rozkodowana za pomocą innego urządzenia
będzie odtwarzana przez Music w rozdzielczości MQA.

cji oprogramowania dostępnej dla Twojego modelu. Nacisnąć
ikonę powiadomienia, żeby rozpocząć aktualizację. Pamiętaj,
że Music 1 i Music 3 można aktualizować tylko gdy są one podłączone do zasilania.

P: Czy Dynaudio Music działa z aptX HD?
O: Obecnie Dynaudio Music nie działa w protokole aptX HD.
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P: Czy mogę podłączyć Dynaudio Music do telewizora?

P:: Czy aplikacja Dynaudio Music działa z Apple Music?
O: Aplikacja Dynaudio Music obecnie nie działa z Apple Music, ale

O: Tak, jeśli telewizor ma analogowe lub cyfrowe wyjście audio.
Dynaudio Music można wtedy podłączyć odpowiednio do wejścia Aux lub Optical. Potrzebny do tego będzie przewód stereo
RCA - minijack 3.5mm lub cyfrowy optyczny Toslink. Music 7

zawartość z Apple Music można streamować do Music przez
AirPlay lub Bluetooth.
P: Gdzie znajdę wersję oprogramowania mojego Dynaudio Music

wyposażony jest także w wejście HDMI dla telewizora (potrzebny będzie przewód HDMI), dzięki czemu piloty niektórych telewizorów mogą regulować głośność Music 7.

i jego numer seryjny?
O: Naciśnij zakładkę Speakers na ekranie głównym aplikacji Dynaudio Music, a następnie przycisk "About Speaker".

P: Jak wyzerować Dynaudio Music do ustawień fabrycznych?
O: Można tego dokonać za pomocą przycisku Reset, ukrytego
w otworku przy gnieździe zasilania. Do tego celu zalecamy wy-

P: Czy Dynaudio Music odtwarza muzykę z pamięci USB?
O: Przez wejście USB w Dynaudio Music można odtwarzać muzykę tylko z urządzenia z systemem iOS. Muzyka zapisana na
przenośnej pamięci USB nie będzie odtwarzana.

prostowany spinacz do papieru, przytrzymując Reset przez 2
sekundy. Pierwszy wskaźnik głośności miga na czerwono, informując o resecie. Po wyzerowaniu ustawień Music włączy się
ponownie w trybie konfiguracji Wi-Fi i parowania Bluetooth.

P: Dlaczego muzyce zdarza się przerywać podczas odtwarzania
z serwisów streamingowych i radia internetowego?
O: Zakłócenia te mogą być spowodowane przez złą jakość łącza

P: Jak połączyć się z TIDALem przez aplikację Dynaudio Music,

interenetowego lub sieci Wi-Fi. Pomocne może okazać się zrestartowanie routera sieciowego.

jeśli do rejestracji wykorzystujemy login Facebooka?
O: Dokonujemy resetu hasła w TIDALu i dostajemy nowe hasło.
(wybierając opcję "Forgot Password" na stronie tidal.com). No-

P: Czy mogę przyłączyć Music do publicznych sieci Wi-Fi?
O: Dynaudio Music nie może połączyć się z większością sieci pub-

wego hasła można używać z adresem e-mail przyporządkowanym do konta użytkownika w Tidalu, dołączając ten serwis do
aplikacji Dynaudio Music.

licznych lub komercyjnych.
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9. Specyfikacja
Połączenia audio

Music 1

Music 3

Music 5

Music 7

AirPlay

AirPlay

AirPlay

AirPlay

Spotify® Connect

Spotify® Connect

Spotify® Connect

Spotify® Connect

Radio internetowe

Radio internetowe

Radio internetowe

Radio internetowe

UPnP™

UPnP™

UPnP™

UPnP™

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

USB/iOS

USB/iOS

USB/iOS

USB/iOS

3.5mm minijack

3.5mm minijack

3.5mm minijack

3.5mm minijack

Optyczne (Toslink)

Optyczne (Toslink)
HDMI (ARC)

Odtwarzane formaty

WAV, AIFF, ALAC, MP3, AAC, Bluetooth (aptX)

Sygnały
Wymiary
Pobór mocy

Wi-Fi (802.11b/g), pilot RC5
228 x 220 x 103mm

405 x 220 x 143mm

659 x 200 x 183mm

Network Standby: < 3W, Deep Standby: < 0.5W

Zasilanie

230V, 50/60Hz

UWAGA: Parametry mogą się zmienić bez podania przyczyny.
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859 x 200 x 183mm

Music 5 & Music 7 współpraują z: iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone

Symbol i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi

6s Plus, iPhone 6s, iPad Pro 9.7-inch, iPod touch szóstej generacji.

należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a ich używanie przez firmę Dyn-

iPad, iPhone oraz iPod to znaki towarowe Apple Inc., zarejestrowane

audio objęte jest licencją. Inne znaki towarowe oraz nazwy należą

w USA i innych krajach.

do ich właścicieli.
®

Music 1 & Music 3 współpraują z: iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone

Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.

6s Plus, iPhone 6s, iPod touch szóstej generacji. iPhone oraz iPod to
znaki towarowe Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach.
Sformułowania "Made for iPod", "Made for iPhone" i "Made for iPad"
oznaczają, że niniejsze urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane do współpracy z: iPodem, iPhonem lub iPadem i ma certyfikat

UPnP™ jest znakiem towarowym UPnP™ Forum.

deweloperski spełniający standardy Apple. Firma Apple nie bierze
odpowiedzialności zarówno za działanie niniejszego urządzenia, jak
i jego zgodność normami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi.
Użytkowanie niniejszego urządzenia z iPodem, iPhonem lub iPadem
może wpłynąć na jakość połączenia bezprzewodowego.

CERTIFIED

DLNA®, logo DLNA i DLNA CERTIFIED® są znakami towarowymi,
usługowymi lub certyfikatami Digital Living Network Alliance.

AirPlay działa w urządzeniach: iPhone, iPad i iPod touch z systemem
iOS 8.0.0 lub nowszym, Mac z systeem OS X Mountain Lion lub nowszym oraz PC z iTunes 10.2.2 lub nowszym. AirPlay jest znakiem towarowym Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach.

Qualcomm jest znakiem towarowym Qualcomm Incorporated, zarejestrowanym w USA i innych krajach. aptX jest znakiem towarowym
Qualcomm Technologies International, Ltd., zarejestrowanym w USA
i innych krajach. Qualcomm aptX jest produktem Qualcomm Technologies International, Ltd.

Informacje n/t licencji na oprogramowanie Spotify można znaleźć pod
linkiem: https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/

Dystrybucja w Polsce:
Nautilus, ul. Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43, e-mail: dystrybucja@nautilus.net.pl
www.dynaudio.pl

