
Aktywuj i podł ącz 
 

Proszę podłączyć 
przewód zasilający 

i kartę USB WLAN, 
a następnie włączyć 

urządzenie. 
 
 

Jak ustawi ć poł ączenie bezpo średnie  
 

 
Można wybra ć inny typ poł ączenia, zmieniaj ąc 
ustawienia z aplikacji QAT:  
1. Otworzyć aplikację sterującą QAT 
2. Nacisnąć przycisk „Ustawienia” w prawym górnym rogu 
3. Wybrać „Sieć” z kolumny po prawej stronie 
4. Nacisnąć „Zmień” i wybrać Serwer z listy Wi-Fi 

 

 
 

  
【Połącz. bezpo średnie 】  【Poł. przewodowe & Ustaw. sieci 】 

Menu główne  

Pokazuje okładki płyt oraz główne przyciski funkcyjne, o ile 
serwer muzyczny jest podłączony prawidłowo. 

 
 

 
 

Odtwarzanie za pomoc ą przeci ągania  

Przytrzymać ikonę utworu lub płyty, a następnie przeciągnąć 
na ikonę odtwarzania. Można też nacisnąć nazwę utworu w 
celu jego odtworzenia. 

Playlista  

Wybrać ikonę Playlisty w celu jej otwarcia. Można utworzyć 
nowe playlisty, odtwarzać, edytować, a także usuwać je. 

 
 

 
 

Funkcje CD  

Ikona CD pojawia się, gdy w napędzie serwera znajdzie się 
płyta CD. Naciśnięcie ikony otwiera widok zawartości 
płyty, gdzie krótkie naciśnięcie pozwala na odtwarzanie 
utwotów, a przytrzymanie – na import dowolnego utworu lub 
całej płyty do pamięci serwera. 

Proszę zeskanowa ć kod QR w celu zobaczenia instrukcji n/t podł ączania urz ądzeń 

Przed włączeniem proszę upewnić się że 
zainstalowaliśmy najnowszą wersję aplikacji 
sterującej „QAT” oraz że serwer muzyczny jest 
włączony. 
 
1. Otworzyć Ustawienia w menu 
iPada, wybrać Ustawienia WLAN, a 
następnie podłączyć się do SSID 
serwera. Np.: QAT-MS5-XXXX 
2. Wpisać fabryczne hasło 
“qatqatqat”. Powrócić do ekranu głównego i 
otworzyć aplikację QAT. 
 
Połączenie z serwerem muzycznym powinno 
działać. W celu zabezpieczenia dostępu do sieci 
można zmienić hasło do SSID, co zrealizujemy w 
łatwy sposób za pomocą aplikacji sterującej QAT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przytrzymanie nazwy stacji 
radiowej lub tytułu płyty otworzy 
funkcje dodatkowe: odtwarza-
nie, eksport do NAS, import do 
playlisty lub eksport do pamięci 
USB. 



Radio internetowe  

Nacisnąć ikonę Radio w celu uzyskania dostępu do funkcji 
radia internetowego. W menu można znaleźć ulubione kana-
ły lub uzyskać dostęp do ponad 3800 s tac j i  rad ia  in ter-
ne towego –  wszys tko  obs ług iwane za  pomocą  
ap l ikac j i  s te rowania  QAT. 

 

 

NAS 
Nacisnąć ikonę chmury, żeby przejść do menu NAS, 
dz ięk i  k t ó rem u  m ożna  dodawać, kasować, edytować, 
eksportować, odtwarzać i zarządzać utworami lub albumami 
zapisanymi na dyskach sieciowych (NAS). 

Narzędzie USB  

Nacisnąć ikonę USB w celu uzyskania dostępu do tego menu. 
Pozwala ono na odtwarzanie utworów i eksport dowolnej ich 
liczb, a także całych albumów do pamięci urządzenia. 

 

 
 

Ustawienia systemowe  
Nacisnąć ikonę kół zębatych w celu dostępu do menu ustawień. 
Zna jdz iemy tam ogólne funkcje aplikacji, ustawienia 
sieciowe, informację o dostępnej pamięci na dysku oraz wersji 
oprogramowania, ustawienia NAS i  sekcję „About”. 

 

 

Witamy. 
 
 
 
 

 

Serwer muzyczny QAT  
 
 

Instrukcja startowa  
 
 
 

 
W celu pobrania 
aplikacji proszę ze-
skanować kod QR 

przy pomocy iPada 
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