Inteligentne High-Res Serwery muzyczne
Seria N1 EX/N10/N100
Instrukcja obsługi - Software

N1Z /EX

N1A /EX

N10 / N100

W niniejszej instrukcji wykorzystano wycinki ekranu wykonane w oprogramowaniu układowym w wersji 3.90.
W zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego na twoim N1, funkcje i wycinki zawarte i opisane w
tej instrukcji mogą nie pasować do twojego urządzenia.
Zawsze aktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji. Wersja zainstalowanego oprogramowania pojawia
się na ekranie podczas uruchamiania lub można ją sprawdzić, otwierając menu główne i przechodząc do opcji
„Aktualizacja systemu”.
Aby zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji, patrz „Aktualizacja oprogramowania układowego” w rozdziale
3.

Aby zapoznać się z produktem, prosimy najpierw przeczytać instrukcję obsługi. Jeśli masz dodatkowe pytania
odnośnie produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Zachowaj tę instrukcję oraz kartę gwarancyjną i opakowanie.
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ROZDZIAŁ 1: PODSTAWOWE INFORMACJE

KRÓTKA TREŚĆ INSTRUKCJI
Panel wyświetlacza
Szczegóły o panelu wyświetlacza
Rozdział 2 Wyświetlacz”
Ustawienia wyświetlacza
Rozdział 3 „Dostosowywanie ustawień wyświetlacza i LED”
Język wyświetlacza
Rozdział 3 „Zmiana języka wyświetlacza”

Odtwarzanie

Import

Odtwarzanie w sieciowym
odtwarzaczu audio
Rozdział 2 „Odtwarzanie plików
muzycznych w sieciowym odtwarzaczu
audio”

Import z dysku USB + Import z CD
Rozdział 2 „Import plików muzycznych”
Weryfikacja udanego importu
Rozdział 2 „Potwierdzanie
importowanych plików”
Import z komputera
Rozdział 2 „Import plików muzycznych”
Pobieranie / Download
Rozdział 2 „Pobieranie plików muzycznych
ze stron internetowych strumieniowych”

Tworzenie kopii zapasowych,
formatowanie i zaawansowane użycie

Tworzenie kopii zapasowych i
ustawienia
Rozdział 2 „Kopie zapasowe i
Przywracanie danych
Usuwanie plików importowanych

Odtwarzanie na urządzeniach USBDAC
Rozdział 2 „Odtwarzanie plików
muzycznych na urządzeniach USBDAC”

Rozdział 2 „Usuwanie importowanych plików muzycznych”
Ustawianie dysku i formatowania
Rozdział 3 „Zmiana trybu RAID”, „formatowania dysków”
Zmiana adresu IP i nazwę użytkownika
Rozdział 3 „Zmiana adresu IP”, „Zmiana nazwy użytkownika”
Ustawianie daty, czasu i strefy czasowej
Rozdział 3 „Ustawianie daty i godziny”, „Zmiana strefy czasowej”
Aktualizacja firmware - Rozdział 3, "Aktualizacja firmware"
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ROZDZIAŁ 2: PODSTAWOWE STEROWANIE
WYŚWIETLACZ
Ekran główny
Włącz Serwer Muczyczny N1-EX, N10 lub N100, aby wyświetlić ekran główny.
Uwaga: Zapoznaj się z częścią „Zdalne sterowanie biblioteką cyfrową” w rozdziale 2, aby zdalnie sterować
biblioteką cyfrową za pomocą przeglądarki internetowej na urządzeniu mobilnym lub komputerze.

Na ekranie głównym wyświetlane są następujące informacje:
Numer

Artykuł

1

Status podłączonego routera lub
koncentratora

2

Wyświetla się, gdy port odtwarzacza jest
skonfigurowany do trybu zmostkowanego, a podłączony
sieciowy odtwarzacz audio jest włączony.
Wyświetla się, gdy port Player jest skonfigurowany do
pracy w trybie izolowanym i podłączony sieciowy
Status podłączonego odtwarzacza odtwarzacz audio jest włączony.
Wyświetla się, gdy żaden kabel Ethernetowy nie jest
podłączony do portu PLAYER lub podłączony sieciowy
odtwarzacz audio jest wyłączony.
Gdy port PLAYER jest wyłączony przez ustawienia, ikona
zniknie.

3

DSD Kompatybilność z USB DAC

4

Wskaźnik napędu optycznego

5

Znaczenie wyświetlanych symboli na wyświetlaczu
Wyświetla się, kiedy router lub switch podłączony do
portu LAN serwer MELCO jest włączony (ON).
Wyświetla się, kiedy do portu LAN nie jest podłączony
żaden kabel LAN lub kiedy router lub switch są wyłączone.

Wyświetla się, gdy podłączony USB-DAC jest zgodny
z Markerless DSD.
Wyświetla się, gdy podłączony USB-DAC nie jest
zgodny z Markerless DSD.
Ilustracja podłączonego dysku optycznego. Symbol
nie wyświetla się, gdy nie są podłączone żadne dyski
optyczne.
Wyświetla się, gdy napęd USB jest podłączony do
portu rozszerzenia N1-EX lub gdy napęd USB jest
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Wskaźnik napędu rozszerzenia

6

7

8

9

podłączony do N10 / N100, a jako tryb dla napędu
wybrano „Zainstaluj i skanuj”.
Wyświetla się, gdy jako tryb dla napędu USB
podłączonego do portu przedniego panelu modelu N1A EX
wybrano opcję „Zainstaluj i skanuj”.
Wyświetla się, gdy napędy USB są podłączone do
Wskaźnik napędu rozszerzenia
przedniego portu i portów rozszerzeń w modelu N1A-EX.
W N1-EX ikona będzie migać podczas wyszukiwania plików
muzycznych przez urządzenie. Gdy ikona przestanie migać,
odtwarzanie jest gotowe.
Wyświetla się, gdy dysk USB jest podłączony do portu
"BACKUP" w N1-EX lub gdy dysk USB jest podłączony do
Wskaźnik dysku zapasowego
N10/N100 lub do przedniego portu USB w modelu N1AEX, i jest wybierany jako akcja dla dysku "Backup" lub
"Restore".
Wyświetlana jest nazwa użytkownika N1/N10/N100.
Nazwa użytkownika (Host Name) Nazwa użytkownika jest używana podczas uzyskiwania
dostępu do N1/N10/N100 z aplikacji lub komputera.
Wyświetlany jest adres IP. Adres IP jest używany podczas
uzyskiwania dostępu do N1/N10/N100 z komputera. Jeśli
Adres IP
nie jest wyświetlany adres IP, port odtwarzacza jest
ustawiony w trybie bezpośrednim (Direct Mode).
Pokazuje, że konto zostało dodane, a regularne
pobieranie jest aktywne.
Pokazuje, że konto zostało dodane, ale regularne
pobieranie jest dezaktywowany.
Pokazuje, że wystąpił błąd i pobieranie się nie odbyło.

Status pobierania plików

Ikona pojawi się po podłączeniu przetwornika USB-DAC:
Wyświetla się, gdy tryb sterownika jest skonfigurowany na „Tryb hybrydowy”.
Wyświetla się gdy tryb sterownika jest skonfigurowany do „UPnP / DLNA kompatybilny”.
Wyświetla się, gdy tryb kontrolera jest skonfigurowany na „PLAYLIST"

10

Ustawienia sterowania

11

Status udostępniania plików

12

Korzystanie z wewnętrznej
pojemności dysku

Wskazuje, że udostępnianie plików jest aktywne.
Wyświetla zużytą pojemność dysku wewnętrznego za
pomocą wykresu słupkowego i wartości procentowej (%).

MENU
Podczas wyświetlania ekranu głównego, naciśnij przycisk Menu /Enter (

Przesuń kursor, naciskając (

) lub (

) i następnie przyciskiem (

).

) dokonaj wyboru.
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OKNA DIALOGOWE
Po potwierdzeniu operacji pojawi się okno dialogowe:

Przesuń kursor, naciskając (

) lub (

) i następnie przycisk (

) dokonaj wyboru.

EKRAN DLA STRUMIENIOWANIA
Gdy serwer muzyczny MELCO rozpocznie strumieniowe przesyłanie plików muzycznych, wyświetlacz pokaże
informacje o strumieniowanych plikach muzycznych.
Notatki:
• Jeśli plik muzyczny jest odtwarzany na komputerze, informacje o muzyce nie będą wyświetlane.
• W zależności od odtwarzacza strumieniowego informacje o muzyce mogą nie zawsze być wyświetlane
poprawnie na wyświetlaczu (np. format pliku lub flagi plików - tagi).

Strumieniowanie do sieciowego odtwarzacza audio

Panel wyświetlacza pokazuje następujące informacje:
Numer
Artykuł

Opis

1

Tytuł

Wyświetlane jest odtwarzanie pliku muzycznego.

2

Informacje o odtwarzaczu i o
pliku muzycznym

Wyświetlany jest tytuł pliku muzycznego.
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Strumieniowanie na USB-DAC
Wybór pliku muzycznego na USB-DAC.

Wybór
dysku CD za
za pomocą
pomocąprzycisków
przyciskównana
Wybór pliku
muzycznego
panelu przednim.
panelu przednim

Wybór pliku muzycznego za pomocą
przycisków na panelu przednim

Panel wyświetlacza pokazuje następujące informacje:
Numer
Artykuł
Znaczenie wyświetlanych symboli na wyświetlaczu
1
Tytuł
Wyświetla się tytuł pliku muzycznego.

2

Źródło pliku muzycznego

Wyświetla się podczas przesyłania strumieniowego
plików muzycznych przez Cyfrową bibliotekę muzyczną lub
napędy USB.
Wyświetla się podczas przesyłania strumieniowego
plików muzycznych w sieci..

3

4

Informacje o pliku muzycznym

Numer utworu

Powtarzanie utworów

Wyświetla format pliku i częstotliwość próbkowania.
Wyświetla liczbę aktualnie odtwarzanych utworów. Bez
względu na to, ile plików muzycznych jest dostępnych,
wyświetlane są tylko dwie ostatnie cyfry ścieżki. (Przykład:
Gdy odtwarzane jest „121”, wyświetla się „21”.)
Gdy wyświetlany jest ten symbol, powtórzy się
odtwarzanie wszystkich plików muzycznych.

5
Losowy wybór utworów
6

Odtwarzanie/ zawieszenie

Gdy wyświetlany jest ten symbol, wszystkie pliki
muzyczne są odtwarzane w losowej kolejności.
Symbol jest wyświetlany podczas odtwarzania pliku
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6

Odtwarzanie/ zawieszenie

muzycznego.
Symbol pojawia się po zatrzymaniu odtwarzania (pauza).

7

Czas do końca utworu /Czas
odtwarzania piosenki

Można przełączać pomiędzy trybami czasu podczas pauzy w
odtwarzaniu, naciskając przycisk (
).

ZDALNE STEROWANIE SERWEREM MUZYCZNYM
Aby zdalnie obsługiwać Cyfrową bibliotekę muzyczną (serwer muzyczny MELCO) za pomocą przeglądarki
internetowej, przejdź do Ustawienia (Settings) > Wsparcie (Support) i wybierz „ON” dla „WebRemote”;
wprowadź adres IP MELCO w pasku adresu przeglądarki i naciśnij "Enter". Otworzy się strona poniżej. MELCO
można sterować zdalnie, klikając lub dotykając przycisków na stronie internetowej. Gdy ekran zmienia się w
przeglądarce internetowej, ekran MELCO zmieni się odpowiednio również. Nadal możesz ręcznie obsługiwać
MELCO za pomocą jej fizycznych przycisków, gdy włączony jest WebRemote.
Gdy „WebRemote” jest ustawione na „ON”, strona „Ustawienia” (Settings) nie wyświetla się „Sieć”, „Dysk” i
„Inicjuj ustawienia” (Initialize Settings), aby nikt inny oprócz ciebie nie mógł zmienić lub skonfigurować tych
ustawień. Aby wyświetlić te ustawienia, wyłącz „WebRemote”.
Pamiętaj, że nie wszystkie funkcje MELCO będą dostępne w przeglądarce internetowej.
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Uwagi:
• Aby łatwo uzyskać dostęp do Cyfrowej biblioteki muzycznej MELCO za pośrednictwem przeglądarki
internetowej w celu zdalnego sterowania, zalecamy utworzenie zakładki lub skrótu na ekranie głównym.
Otwarcie zakładki na urządzeniu mobilnym pozwala na zdalną obsługę Cyfrowej Biblioteki Muzyki MELCO na
pełnym ekranie.
• W przypadku zmiany adresu IP Cyfrowej biblioteki muzycznej MELCO nie będzie można jej zdalnie
obsługiwać za pomocą zakładki lub skrótu na ekranie głównym. W takim przypadku uzyskaj dostęp do MELCO
za pośrednictwem przeglądarki internetowej za pomocą nowego adresu IP i ponownie utwórz zakładkę lub
skrót. Aby nadal używać tej samej zakładki lub skrótu, zalecamy ustawienie statycznego adresu IP dla MELCO.
Zobacz sekcję „Zmiana adresu IP” w rozdziale 3, aby uzyskać procedurę konfigurowania statycznego adresu IP
dla MELCO.
Po kliknięciu lub dotknięciu wyświetlacza MELCO w przeglądarce internetowej ekran będzie wyświetlany na
pełnym ekranie. Kliknij lub dotknij ekranu ponownie, aby wyjść z trybu pełnoekranowego.
• WebRemote zostanie automatycznie wyłączony po wyłączeniu MELCO.

IMPORT PLIKÓW MUZYCZNYCH
Pliki muzyczne można importować do N1 z dysku USB lub płyty CD.
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IMPORT Z DYSKÓW USB
Użyj poniższej procedury, aby zaimportować pliki muzyczne z podłączonej pamięci USB:
1. Podłącz dysk USB z plikami muzycznymi do portu USB 3.0 u N1-EX lub USB 2.0 u N10 i N100.
Uwagi:
• Używaj tylko zgodnych napędów USB wymienionych na stronie melcoaudio.pl.
• Podłącz tylko dyski USB sformatowane przy użyciu NTFS, FAT32, HFS Plus lub exFAT.

2. Jeśli napęd USB jest podłączony do tylnego portu USB 3.0, zostanie wyświetlony komunikat „Import from
Rear USB Drive?”. Użyj przycisków (
), wybierz „OK” i potwierdź za pomocą (
).

Jeśli napęd USB jest podłączony do przedniego portu USB u modelu N1A-EX, lub do portu USB 2.0 u modelu
N10 i N100, zostanie wyświetlony komunikat „Importować dane z napędu USB lub użyć go do odtwarzania?”.
Użyj przycisków (
), wybierz „Import" i potwierdź za pomocą (
).

3. Poczekaj na zakończenie importowania muzyki.
4. Potwierdź ustawienie za pomocą (

).

5. Odłącz dysk USB.
Uwagi:
• Jeśli nazwa pliku lub folderu zaczyna się od kropki (.), Pliku lub folderu nie można zaimportować.
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• Po naciśnięciu przycisku (
) podczas importu, import zostaje anulowany po zakończeniu importowania
bieżącego pliku przez MELCO serwer. Jeśli długość importowanego pliku jest duża, anulowanie procesu może
potrwać kilka minut.
Wybór pamięci importu
Zaimportowane pliki muzyczne są zapisywane do folderu „Import”. Istnieją dwie opcje przechowywania
importowanych danych w N1. Aby wybrać, przejdź do „Settings“ > „Import from USB Drive“ i wybierz tutaj
(1) „Do folderu według daty” lub (2) „Do jednego folderu”.

(1) „Do folderu według daty”: Dzięki tej opcji w folderze importu tworzony jest folder zawierający datę
importu, a wszystkie importowane pliki są zapisywane w tym folderze. Nawet te same dane z napędu USB są
kopiowane do N1.
(2) Do jednego folderu”: Dzięki tej opcji dane zostaną zaimportowane do folderu „dla wszystkich”. Tylko pliki
ze zmianami zostaną zaimportowane do N1. Pliki bez zmian z poprzedniego importu nie zostaną
zaimportowane.

IMPORT Z MUZYCZNEJ PŁYTY CD
Użyj poniższej procedury, aby zaimportować pliki z muzycznej płyty CD.
Uwaga: importowanie utworów z muzycznej płyty CD wymaga napędu optycznego (brak w zestawie). Używaj
tylko kompatybilnych napędów CD wymienionych na melco-audio.com. Chociaż napęd optyczny znajduje się
na liście naszych kompatybilnych urządzeń, import może nie zawsze działać - w zależności od daty produkcji,
wersji i specyfikacji podłączonego napędu.
1. Podłącz napęd dysków optycznych do portu USB 3.0 u N1-EX lub USB 2.0 u N10 i N100.

2. Włóż płytę CD z muzyką.
3. Jeśli urządzenie USB-DAC jest podłączone do MELCO serwera muzycznego, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „Importować muzykę z płyty CD czy odtworzyć?”. Użyj przycisków (
), wybierz „Import” i
potwierdź za pomocą .
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4. Po rozpoznaniu dysku CD serwer muzyczny MELCO automatycznie próbuje uzyskać informacje o albumie.
Gdy wyświetlacz zmienia się po wyszukiwaniu w muzycznej bazie danych, naciśnij (
).
Jeśli serwer muzyczny MELCO jest podłączony do Internetu, utwory muzyczne zostaną zaimportowane na
podstawie uzyskanych informacji o albumie.
Jeśli w Internecie znaleziono kilka tytułów, wybierz odpowiedni tytuł albumu w wyświetlonym oknie. Po
wybraniu możesz wrócić do poprzedniego okna i wybrać je ponownie, naciskając (
). Tytuł albumu z
symbolem „
”będzie zawierać okładkę albumu.
Jeśli MELCO nie jest podłączone do Internetu lub jeśli informacje o płycie CD nie są dostępne w internetowej
bazie danych muzyki, tytuł albumu i informacje o tytule nie będą wymagane. W takim przypadku data
importu zostanie użyta jako nazwa albumu, a numer ścieżki jako nazwa pliku.
Uwaga: MELCO nie może uzyskać informacji o albumie muzycznym, gdy nie jest połączone z Internetem,
sprawdź ustawienia zabezpieczeń urządzenia lub oprogramowania zabezpieczającego, aby upewnić się, że
MELCO ma uprawnienia dostępu do Internetu.
5. Użyj przycisków (

), wybierz „OK” i potwierdź (

).

6. Rozpocznie się proces importowania. Wyświetlony zostanie tytuł albumu, wykonawca, tytuł pliku
muzycznego i informacje o formacie.

Po zaimportowaniu taca napędu optycznego otworzy się automatycznie.
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Naciśnij przycisk Menu.

Aby zaimportować pliki z innej płyty CD, powtórz procedurę od kroku 2.
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA IMPORTOWANYCH PLIKÓW
Zaimportowane pliki są przechowywane w folderze „Import_CD”. Jeśli import pochodzi z nie-muzycznej płyty
CD, zaimportowane dane są przechowywane w folderze „Import”, a nie w folderze „Import_CD”.
Importowane pliki zawierające okładkę albumu (folder.jpg) można przenosić, kopiować i udostępniać w sieci,
ale okładki nie można wyświetlać na innym urządzeniu ani skopiować w inne miejsce poza folderem
„Wewnętrznym”. Jeśli chcesz przenieść lub skopiować folder „import_CD” na inne urządzenie, które zawiera
plik okładki, usuń go.

Format importowanych plików muzycznych
Podczas importowania plików muzycznych z płyty CD zostaną one domyślnie zapisane jako pliki WAV. Można
je zmienić na pliki FLAC, a poziomy kompresji FLAC są również zmienne. Dostępne poziomy kompresji
opisano w sekcji „Lista menu” w rozdziale 4.

ZMIANA OKŁADKI
Plik okładki (folder.jpg) jest przechowywany w folderze „import_CD”. Aby zmienić okładkę, zastąp bieżący
plik okładki nowym. Jeśli stare okładki są wyświetlane w aplikacji kontrolera, odśwież zawartość aplikacji
kontrolera, aby zastosować zmiany. Jeśli nadal jest wyświetlana stara okładka, przeskanuj ponownie bazę
danych muzyki, przechodząc do Settings > Music Database > Rescan Songs and Playlists on the Digital Music
Library.

IMPORT PLIKÓW Z KOMPUTERA
Aby zaimportować pliki muzyczne z komputera, wykonaj poniższą procedurę.
1. Wpisz „\\” i adres IP lub nazwe użytkownika (Music Host) MELCO w pasku adresu Eksploratora Windows, a
następnie naciśnij "Enter". W systemie macOS kliknij "Połącz z serwerem" i wpisz „smb: //” oraz adres IP
nazwa użytkownika Biblioteki muzyki cyfrowej MELCO.
2. Jeśli okno poświadczenia pojawia się na komputerze z systemem Windows, wpisz „nobody” zarówno dla
nazwy użytkownika, jak i hasła, a następnie kliknij OK.
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3. Zostaną wyświetlone udostępnione foldery w Cyfrowej bibliotece muzycznej. Kliknij dwukrotnie folder
„Internal”. Jeśli nie są wyświetlane żadne foldery, poczekaj około 30 sekund i spróbuj ponownie od kroku 1.

4. Skopiuj pliki muzyczne do wyświetlanego folderu.
Uwaga:
Dysk USB pojawi się jako folder „Rozszerzenia”.
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JEŚLI NIE MASZ DOSTĘPU Z KOMPUTERA
Jeśli ikona statusu udostępniania plików, numer 11 w sekcji „Ekran główny””, nie jest wyświetlany, należy
włączyć usługę udostępniania plików. Aby włączyć usługę udostępniania plików, wykonaj poniższą procedurę.
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

Uwaga: powyższy zrzut ekranu pokazuje N1-EX.
2. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

).

3. Użyj przycisków (

), wybierz „SMB udostępnianie pliku” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), wybierz „On” i potwierdź (

5 Potwierdź ustawienie (

).

).

).
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POTWIERDZENIE IMPORTOWANYCH PLIKÓW
Zaimportowane pliki są dostępne z urządzeń mobilnych lub komputerów podłączonych do tego samego
routera, co N1. Skorzystaj z następującej procedury:
DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH
Aby potwierdzić importowane pliki muzyczne z urządzenia mobilnego, wymagana jest aplikacja zgodna z
UPnP / DLNA. Zainstaluj go na swoim urządzeniu mobilnym.
DLA KOMPUTERÓW
Aby potwierdzić importowane pliki muzyczne za pomocą komputera, wykonaj kroki 1-3 w części
„Importowanie plików z komputera” powyżej, aby otworzyć folder współdzielony. Jeśli importowane pliki są
wyświetlane, importowanie zakończyło się poprawnie.

POBIERANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH ZE STRON INTERNETOWYCH DO
STRUMIENIOWANIA
Downloader (program do pobierania plików) może automatycznie pobierać pliki muzyczne ze stron
internetowych w celu strumieniowego przesyłania. Po zakupie plików muzycznych z urządzenia mobilnego
lub komputera MELCO serwery muzyczne mogą pobierać pliki ze strony internetowej, nawet jeśli nie ma Cię
w domu.
Obsługiwane strony internetowe do przesyłania strumieniowego:
• HIGHRESAUDIO
• OTOTOY
• e-onkyo music*
• mora
* Ta strona do przesyłania strumieniowego przeznaczona jest wyłącznie dla subskrybentów japońskich.
„Muzyka E-onkyo” to nie to samo, co „Onkyo Music”, która jest przeznaczona dla klientów zagranicznych.
Notatki:
• Przed użyciem downloadera utworz sobie konto na jednej ze stron internetowych dla strumieniowania
(patrz wyżej). Upewnij się, że N1 jest podłączony do Internetu. Możesz sprawdzić, czy N1 jest w trybie online
w „Status”> „Network”> „LAN”.
• Aby skorzystać z tej funkcji, ustawienia czasu należy pobrać automatycznie z serwera NTP.
• Nie przenoś innego folderu do folderu „Download”, który zawiera nazwę konta w nazwie. Jeśli folder
zostanie przeniesiony, N1 może ponownie pobrać te same pliki muzyczne.
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DODAWANIE KONTA
Dodawanie konta do MELCO ze strony internetowej (do strumieniowania) jest następujące:
1. Utwórz sobie konto na stronie internetowej do strumieniowania.
2. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

3. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

).

4. Użyj przycisków (

), wybierz „Downloader” i potwierdź (

5. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia konta” i potwierdź (

).

).
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6. Użyj przycisków (

), wybierz „Dodaj / Edytuj konto” i potwierdź (

7. Użyj przycisków (

), wybierz „Dodaj konto” i potwierdź (

8. Użyj przycisków (

), aby dodać konto, wybierz pozycję 2 i potwierdź (

9. Użyj przycisków (

wprowadź swój identyfikator konta (ID) i potwierdź (

10. Użyj przycisków (

).

).

), wprowadź hasło do konta i potwierdź (

).

).

).

20 z 70

11. Po weryfikacji danych wyświetlany jest komunikat „Ukończono”. Potwierdź ustawienie (

).

Po dodaniu konta jest aktywowana konfiguracja automatycznego pobierania.
Uwaga: jeśli chcesz natychmiast pobrać pliki, wybierz "Settings > Downloader > Periodic Downloads". Upewnij
się, że wybrano „On”, a następnie naciśnij przycisk Menu.

USTAWIANIE LUB WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA
Downloader (program do pobierania plików) na stronie internetowej do strumieniowania sprawdza
regularnie kupowane pliki muzyczne. Domyślnie jest on włączony. Użyj poniższej procedury aby go wyłączyć:
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

2. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

3. Użyj przycisków (

), wybierz „Downloader” i potwierdź (

).

).
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4. Użyj przycisków (

), wybierz „Regularne pobieranie” i potwierdź (

5. Użyj przycisków (

), wybierz „Off” lub „On” i potwierdź (

6. Potwierdź ustawienie (

).

).

).

USUNIĘCIE KONTA
Użyj następującej procedury, aby usunąć istniejące konto na N1:
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

2. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

3. Użyj przycisków (

), wybierz „Downloader” i potwierdź (

).

).
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4. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia konta” i potwierdź (

5. Użyj przycisków (

), wybierz „Usuń konto” i potwierdź (

6. Użyj przycisków (

), wybierz konto do usunięcia i potwierdź (

7. „To konto zostanie usunięte. Kontynuować?“ Użyj przycisków (

8. Potwierdź ustawienie (

).

).

).

), wybierz „OK” i potwierdź (

).

).

Uwaga: Jeśli usuniesz wszystkie konta, na których włączono regularne pobieranie, pobieranie zostanie
automatycznie wyłączone.
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ODTWARZANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH W
SIECIOWYM ODTWARZACZU AUDIO
Zaimportowane pliki muzyczne można odtwarzać za pomocą sieciowego odtwarzacza audio. Odtwarzanie
plików muzycznych odbywa się w różny sposób, w zależności od odtwarzacza. Dlatego odwołujemy się do
instrukcji twojego sieciowego odtwarzacza audio, aby uzyskać więcej informacji.

PRZESYŁANIE STRUMIENIOWE IMPORTOWANYCH PLIKÓW MUZYCZNYCH
MELCO obsługuje przesyłanie strumieniowe plików z następującymi formatami:
Formaty

mp3, wma, wav, lpcm pcm, ogg, m4a, mp4, 3gp, flac, m3u, mpa, aac,
apl, ac3, aif, aiff, mp2, mp1, dsf, dff

PRZESYŁANIE STRUMIENIOWE PLIKÓW MUZYCZNYCH Z NAPĘDÓW USB

Nawet jeśli pliki muzyczne nie są importowane z dysku rozszerzenia, odtwarzacz sieciowy może odtwarzać
pliki muzyczne z dysku USB podłączonego do portu "EXPANSION" w N1-EX lub portu USB 2.0 w N10 / N100.
Gdy napęd USB zostanie podłączony do przedniego portu USB w modelu N1A EX lub portu USB 2.0 w N10 /
N100, wyświetli się następujący ekran. Naciśnij przyciski W górę / W dół i wybierz “Mount and Scan”
następnie naciśnij przycisk „ ”,
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W aplikacji kontrolera sieciowego odtwarzacza audio wybierz widok folderu z drzewa indeksu i otwórz folder
„Expansion” w cyfrowej bibliotece muzycznej. Możesz wybrać pliki muzyczne z folderu „Expansion” do
odtworzenia. Jeśli nie można znaleźć folderu „Expansion”, należy ponownie przeskanować bazę danych
muzyki, przechodząc do opcji "Settings > Music Database > Rescan Songs and Playlists" w MELCO.
Notatki:
• Używaj tylko kompatybilne dyski USB wymienionych na melco-audio.com.
• Aby odłączyć napęd USB, gdy N1 jest włączony, naciśnij (
) na ekranie głównym wybierz „Remove
Expansion Drive” (Wyjmij dysk rozszerzenia pojemności). Menu różni się w zależności od portu USB, do
którego włożono dysk USB.

ODTWARZANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH NA URZĄDZENIU USB-DAC
MELCO obsługuje USB-DAC (przetwornik cyfrowo-analogowy). Jeśli używasz przycisków na urządzeniu lub
urządzeniu mobilnym z zainstalowaną aplikacją sterującą, możesz podłączyć USB-DAC bezpośrednio do N1 w
celu strumieniowania i cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości bez użycia komputera.

USB-DAC

ODTWARZANIE PLIKÓW MUZYCZNYCH NA URZĄDZENIACH USB-DAC
Aby strumieniować pliki muzyczne z MELCO lub dysku USB do USB-DAC, użyj przycisków na urządzeniu lub
aplikacji mobilną. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji sterującej można znaleźć w
instrukcji aplikacji. W przypadku iPadów aplikacja sterująca jest dostępna w App Store, oferowanym przez
Melco: https://www.melco-audio.com/products/melco-music-hd/ .
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Jeśli aplikacja serwera multimediów jest ustawiona na „TwonkyServer”, możesz odtwarzać pliki muzyczne za
pomocą przycisków w MELCO, wykonując poniższą procedurę.
Uwaga: Aby sprawdzić ustawienia aplikacji serwera multimediów, wybierz "Settings > Music Database >
Media Server App."
1. Podłącz urządzenie USB-DAC do portu USB-DAC.
2. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

3. Użyj przycisków (

).

), wybierz „Wyszukiwanie utworów „i potwierdź (

).

Uwaga: Liczba po prawej stronie „Przeglądaj utwory” (Browse Songs - 9) wskazuje liczbę dostępnych plików
muzycznych do odtworzenia.
4. Użyj przycisków (

), wybierz kategorię "Według folderu" i potwierdź (

5. Użyj przycisków (

), wybierz plik muzyczny do odtworzenia i potwierdź (

).

).
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6. Użyj przycisków (

), wybierz „Play ” i potwierdź (

).

USB-DAC w N1 obsługuje streaming dla następujących typów plików i częstotliwości próbkowania:
Obsługiwane typy plików
Typy plików

Formaty

FLAC

.flac

ALAC (Apple Lossless) / AAC

.m4a

AIFF

.aiff,.aif

WAV

.wav

DSDIFF

.dff

DSF

.dsf

Obsługiwane częstotliwości próbkowania
• PCM: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz, 705,6 kHz, 768 kHz
• DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,3 MHz, 22,6 MHz

ODTWARZANIE CD ZA POMOCĄ NAPĘDU OPTYCZNEGO
Transport CD umożliwia odtwarzanie plików muzycznych z napędu optycznego podłączonego do N1 za
pomocą USB-DAC. Aby odtworzyć pliki muzyczne, wykonaj następujące kroki:
1. Podłącz urządzenie USB-DAC do portu USB-DAC, a napęd optyczny do portu USB 3.0 w N1 EX lub portu USB
2.0 w N10 / N100.
2. Włóż płytę CD z muzyką.
3. „Importuj muzykę z płyty CD lub odtwarzaj ją?“. Użyj przycisków (
(
). Rozpocznie się odtwarzanie płyty CD.

), wybierz „Play” i potwierdź

Uwagi:
• Aby odtworzyć inną płytę CD, wymień płytę i powtórz krok 2.
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• Nie odłączaj napędów optycznych ani USB-DAC podczas odtwarzania plików muzycznych z CD.
• Podczas odtwarzania utworów muzycznych na N1 za pomocą „CD Transport” te pliki muzyczne nie mogą
być odtwarzane przez inne sieciowe odtwarzacze audio.

STEROWANIE PODCZAS ODTWARZANIA PLIKÓW MUZYCZNYCH
Podczas odtwarzania plików muzycznych można korzystać z następujących operacji za pomocą przycisków na
przednim panelu MELCO.

Podczas odtwarzania
1

Przycisk POWRÓT

Zatrzymaj odtwarzanie

2

Menu/Enter przycisk

Zawieś lub wznów odtwarzanie.

3

Przycisk W GÓRE

Odtwórz poprzedni utwór z albumu.

4

Przycisk W DÓŁ

Odtwórz następny utwór z albumu.

5

Przycisk w górę
- naciśnij i przytrzymaj

Wymusenie zatrzymania odtwarzania podczas
odtwarzania utworów za pomocą aplikacji.

Podczas Zawieszenia

1

Przycisk W GÓRE

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku odtwarzanie
przełączy się na powtarzanie. Po dwukrotnym naciśnięciu
przycisku odtwarzanie zmieni się na odtwarzanie losowe.
Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku odtwarzanie
przełączy się na tryb powtarzania i odtwarzania losowego.
Po czterokrotnym naciśnięciu przycisku odtwarzanie
powróci do normalnego stanu.

2

Przycisk W DÓŁ

Panel wyświetlacza przejdzie do trybu upływu czasu w
utworu lub pozostały czas utworu.

WYBÓR TRYBU STEROWNIKA (CONTROLLER MODE)
„Tryb hybrydowy” jest domyślnie skonfigurowany do obsługi wielu rodzajów aplikacji sterujących. zaleca się
zmianę ustawień kontrolera na „Tryb zgodny z UPnP / DLNA” lub tryb "PLAYLIST MODE”, który jest zgodny z
aplikacją. Ta zoptymalizuje komunikację między MELCO serwerem muzycznym i aplikacją kontrolera.

UPnP/DLNA compatible Mode: Wybierz, gdy aplikacja kontrolera jest zgodna z UPnP / DLNA.
Playlist Mode: Wybierz, gdy aplikacja kontrolera nie jest kompatybilna z UPnP / DLNA.
Użyj poniższej procedury, aby zmienić ustawienia sterownika:
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).
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2. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

3. Użyj przycisków (

), wybierz „USB-DAC” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), wybierz „Sterownik” i potwierdź tl. (

5. Użyj przycisków (

), wybierz „UPnP” lub "PLAYLIST MODE" i potwierdź (

6. Potwierdź ustawienie tl. (

).

).

).

).

).

Tryb kontrolera zostanie zmieniony.
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Uwaga: Jeśli tryb kontrolera nie jest ustawiony na „Tryb hybrydowy”, a tryb ten różni się od trybu w aplikacji
kontrolera, biblioteka muzyki cyfrowej może nie pojawiać się jako odtwarzacz w aplikacji.

ZMIANA TRYBU ODTWARZANIA DLA DSD
MELCO obsługuje trzy różne tryby odtwarzania plików DSD (.dsf, .dff). Możesz wybrać jeden z następujących
trybów:
• Standard: standardowy i zalecany tryb odtwarzania. Jeśli podłączony USB-DAC obsługuje Melco Markerless
DSD, plik DSD jest odtwarzany według typu odtwarzania Markerless DSD; w przeciwnym razie plik DSD będzie
odtwarzany w trybie DSD powyżej PCM. Po skonfigurowaniu tego trybu na ekranie głównym pojawi się
symbol
• DSD over PCM Priority mode (DSD powyżej trybu priorytetu PCM): Ten tryb używa DSD zamiast PCM, nawet
jeśli podłączony USB-DAC obsługuje odtwarzanie bez znaków Markless DSD. Ten tryb jest taki sam jak tryb
standardowy. Po skonfigurowaniu tego trybu na ekranie głównym pojawi się symbol
.
• PCM Mode: Ten tryb konwertuje pliki DSD na pliki PCM. W przypadku połączenia USB-DAC, które obsługuje
tylko odtwarzanie plików PCM, zaleca się wybranie tego trybu. Ten tryb jest taki sam jak tryb standardowy.
Po skonfigurowaniu tego trybu na ekranie głównym pojawi się symbol
.
Użyj poniższej procedury, aby skonfigurować USB-DAC na twoim MELCO:

1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

2. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

).

3. Użyj przycisków (

), Wybierz „USB-DAC” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), wybierz „Tryb odtwarzania” i potwierdź (

).

).
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5. Użyj przycisków (

), wybierz tryb odtwarzania i potwierdź (

6 Potwierdź ustawienie (

).

).

Notatka: W zależności od urządzenia USB-DAC początek pliku muzycznego może nie być odtwarzany
poprawnie - jeśli częstotliwość próbkowania między plikami muzycznymi uległa zmianie lub urządzenie USBDAC wstrzymuje rozpoczęcie odtwarzania. W takim przypadku przejdź do „Settings“ > USB-DAC > „Precision
Start Latency“ (opóźnienie) i ustaw czas przerwy. Ten czas przerwy zostanie dodany do pierwszego utworu na
liście playlistu. Standardowy czas przerwy wynosi 0,75 sekundy.

• Jeśli początek pliku muzycznego nie jest poprawnie odtwarzany z wartością domyślną, ustaw dłuższą
przerwę.
• Jeśli odpowiada wartości domyślnej, przejście do następnego pliku muzycznego będzie szybsze, jeśli
ustawisz czas przerwy na krótszy.

KOPIA ZAPASOWA I PRZYWRACANIE
TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH
Ta operacja tworzy kopię zapasową plików muzycznych i ustawień. Jeśli pliki muzyczne zostaną usunięte,
można je przywrócić z kopii zapasowej.
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Operacja tworzenia kopii zapasowych będą się różnić w zależności od systemu plików na podłączonym dysku
USB. Różnice między trybami tworzenia kopii zapasowych:
System plików

Tryb

NTFS
Różnicowa kopia
zapasowa
HFS Plus bez protokółu

(Differential backup)

Wybór plików
Zostaną zapisane tylko pliki o różnej długości i
czasie od poprzedniej kopii zapasowej. Jeśli
zawartość plików i lokalizacja (ścieżka) pozostają
takie same od czasu poprzedniej kopii zapasowej,
pliki te nie są archiwizowane. Gdy zmienia się
lokalizacja pliku, kopia zapasowa pliku jest
tworzona, nawet jeśli zawartość się nie zmieniła.

FAT32
Pełna kopia zapasowa

Utworzono kopię zapasową wszystkich plików.

exFAT
Notatki:
• Używaj tylko kompatybilnych dysków USB wymienionych na melcoaudio.pl.
• Dane zostaną zachowane, nawet jeśli dysk USB zawiera już dane kopii zapasowej i uruchomione zostanie
zadanie kopii zapasowej!
• Do różnicowej kopii zapasowej dysków USB sformatowanych przez FAT32- lub exFAT-, formatuj dyski za
pomocą MELCO. Wszystkie dane są usuwane, a system plików zmienia się na NTFS po sformatowaniu.

Kopia zapasowa
Wykonaj poniższą procedurę, aby wykonać kopię zapasową importowanych plików muzycznych:

1. Podłącz napęd USB do portu "BACKUP" w N1-EX lub portu USB 2.0 w N10 / N100. Jeśli podłączysz napęd
USB zawierający dane kopii zapasowej serweru MELCO, możesz go również użyć do różnicowych kopii
zapasowych.
Gdy napęd USB zostanie podłączony do przedniego portu USB w modelu N1A EX lub portu USB 2.0 w N10 /
N100, wyświetli się następujący ekran. Naciśnij przyciski W górę / W dół i wybierz „Kopia zapasowa lub
przywracanie” (Backup or Restore), a następnie naciśnij przycisk Menu.

2. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).
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3. Użyj przycisków (

), wybierz „Kopia zapasowa” i potwierdź (

).

4. Użyj przycisków (

), wybierz „Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej” i potwierdź (

).

Uwagi:
Jeśli wyświetlony zostanie następujący komunikat, pełna kopia zapasowa zostanie uruchomiona po
naciśnięciu przycisku Menu / Wprowadzanie. Jeśli chcesz uruchomić różnicową kopię zapasową, naciśnij
przycisk Wstecz, aby zatrzymać proces tworzenia kopii zapasowej.

Jeśli wyświetlony zostanie następujący komunikat, naciśnij przycisk Menu, aby wrócić do poprzedniego
ekranu i poprawnie skonfigurować datę i godzinę w ustawieniach "Settings > Date and Time".

5. Potwierdź ustawienie (

).
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6. Odłącz dysk USB.
Uwaga: Kopie zapasowe danych są zapisywane w folderze „.Anas.bak” - MAC address - backup date and
time - “disk1”
Folder zawierający kropkę na początku nazwy jest folderem ukrytym. Ukryte foldery (i pliki) nie pojawiają się,
dopóki ustawienia atrybutów nie zostaną zmienione w ustawieniach Explorera PC (tzn., trzeba anulować
zaznaczenie pola wyboru "ukryty"). Dlatego przed wejściem do ukrytego folderu „.Anas.bak” musisz zmienić
jego ustawienia w komputerze.

PRZYWRACANIE DANYCH Z KOPII ZAPASOWEJ
Przywracanie z kopii zapasowej powoduje usunięcie wszystkich aktualnych danych z serweru muzycznego
MELCO. W razie potrzeby wykonaj kopię zapasową niezbędnych danych przed kontynuowaniem.
Podłącz dysk kopii zapasowej zawierający dane kopii zapasowej do portu BACKUP w N1-EX lub portu USB 2.0
w N10 / N100.
Gdy napęd USB zostanie podłączony do przedniego portu USB w modelu N1A-EX lub portu USB 2.0 w N10 /
N100, wyświetli się następujący ekran. Naciśnij przyciski W górę / W dół i wybierz „Backup or Restore”, a
następnie naciśnij przycisk Menu.

1. Podłącz dysk zawierający dane z kopii zapasowej do portu "Backup".

2. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).
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3. Użyj przycisków (

), wybierz „Kopia zapasowa” i potwierdź (

).

4. Użyj przycisków (

), wybierz „Przywróć z kopii zapasowej” i potwierdź (

).

Uwaga: Aby wyświetlić historię kopii zapasowej, przejdź do menu „Backup“ > „Backup History“.
5. Użyj przycisków (

), wybierz datę kopii zapasowej i potwierdź (

).

6. Użyj przycisków (
), wybierz ‘Restore Data‘ „Przywróć Dane” i potwierdź (
). Jeśli wybierzesz ‘1‘
„Przywróć ustawienia”, ustawienia inne niż nazwa użytkownika można również przywrócić z ustawień kopii
zapasowej.

7. Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystkie pliki na dysku można usunąć. Aby kontynuować
formatowanie, użyj przycisków (
). Uwaga: „Wszystkie dane zostaną usunięte. Kontynuować?“
wybierz „OK” i potwierdź (
).
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8. Potwierdź ustawienie (

9. Użyj znów przycisk (

).

).

10. Serwer Muzyczny MELCO restartuje się. Poczekaj na pojawienie się ekranu głównego.
11. Gdy pojawi się ekran główny, odłącz dysk USB.

USUWANIE IMPORTOWANYCH PLIKÓW MUZYCZNYCH
Istnieją dwa sposoby usuwania importowanych plików muzycznych. Wykonaj jedną z następujących
czynności:

USUWANIE WSZYSTKICH PLIKÓW
Formatowanie dysku, zobacz sekcje „Formatowanie dysku”, usuwa wszystkie dane na dysku. W razie
potrzeby wykonaj kopię zapasową niezbędnych danych przed kontynuowaniem.

USUWANIE POJEDYNCZYCH PLIKÓW
Otwórz folder udostępniony N1 z komputera, patrz „Potwierdzenie importowanych plików “ i usuń wybrane
pliki.

Rozdział 3: Zaawansowane użycie
PODŁĄCZANIE SIECIOWEGO ODTWARZACZA AUDIO BEZ POŁĄCZENIA Z
INTERNETEM
Aby podłączyć sieciowy odtwarzacz do MELCO bez połączenia z Internetem, ustaw MELCO w trybie
izolowanym. Jeśli używasz tego trybu, nie będziesz mógł kontrolować MELCO za pomocą MELCO aplikacji. Do
odtwarzania użyj panelu wyświetlacza sieciowego odtwarzacza lub pilota zdalnego sterowania, aby wybrać
pliki muzyczne. Jeśli nie możesz obsługiwać sieciowego odtwarzacza audio, nie będzie można wybrać pliku
muzycznego.
Uwaga: Daj MELCO dużo miejsca na przepływ powietrza. Nie układaj go w stos z innymi urządzeniami, które
mogą wydzielać ciepło.
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N1-EX (tyłny panel)

Sieciowy Odtwarzacz

N10/N100 (tyłny panel)

Sieciowy Odtwarzacz

1. Połącz port serwera MELCO z odtwarzaczem sieciowym audio za pomocą dostarczonego kabla Ethernet.
Nie podłączaj kabla Ethernet do portu Ethernet routera lub koncentratora.
2. Włącz Sieciowy odtwarzacz.
3. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

Uwaga: powyższy zrzut ekranu pokazuje N1 EX.
4. Użyj przycisków (

), wybierz „Settings” i potwierdź (

5. Użyj przycisków (

), wybierz „NETWORK” i potwierdź (

).

).
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6. Użyj przycisków (

), wybierz „PLAYER PORT” i potwierdź (

6. Użyj przycisków (

), wybierz „ISOLATED MODE” i potwierdź (

7. Potwierdź ustawienie (

).

).

).

Uwaga: Aby podłączyć serwer muzyczny MELCO i sieciowy odtwarzacz do internetu za pośrednictwem
routera lub koncentratora, użyj trybu sieciowego. Wybierz „Bridged Mode” w kroku 7 powyżej, aby użyć
trybu sieciowego.

ZMIANA TRYBU RAID
N1-EX jest domyślnie skonfigurowany w trybie RAID. Aby zmienić tryb RAID z domyślnego, wykonaj poniższą
procedurę. Zmiana trybu RAID spowoduje usunięcie wszystkich danych z dysku. W razie potrzeby wykonaj
kopię zapasową danych przed kontynuowaniem.
Tryb SPANNED
Łączy 2 dyski w N1-EX w jedno "pole pamięci". Użyteczne miejsce na dysku to łączne miejsce na obu
używanych dyskach. Dane są zapisywane na pierwszy dysk; jak tylko pierwszy dysk jest pełny, zapis danych
jest kontynuowany na drugim dysku. Jeśli jeden dysk ulegnie awarii, wszystkie dane w pamięci zostaną
utracone.

RAID 0
Łączy 2 dyski w N1-EX w jedno "pole pamięci". Użyteczne miejsce na dysku to łączne miejsce na obu
używanych dyskach. Ten prosty tryb RAID oferuje szybszą funkcjonalność niż tryb SPANNED. Jeśli jeden dysk
ulegnie awarii, wszystkie dane w pamięci zostaną utracone. Między trzema trybami RAID, nie oferuje RAID 0
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kopii zapasowej. Jeśli bezpieczne przechowywanie danych ma dla Ciebie kluczowe znaczenie, korzystanie z
RAID 0 nie jest zalecane.
RAID 1
Łączy 2 dyski w N1-EX w pamięci lustrzanej. Pamięć użyteczna to pojemność pojedynczego dysku. Na każdym
dysku są zapisywane identyczne dane. Jeśli jeden dysk ulegnie awarii, dane można znów odzyskać,
wymieniając uszkodzony dysk. Jeśli jeden dysk pozostanie nieuszkodzony, wszystkie dane można przywrócić.
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

2. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

).

3. Użyj przycisków (

), wybierz „Dysk” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), wybierz „Formatuj dyski wewnętrzne” i potwierdź (

5. Użyj przycisków (

), wybierz tryb RAID, aby go skonfigurować i potwierdzić (

).

).

).
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6. Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystkie pliki na dysku można usunąć. Aby zmienić tryb RAID, użyj
przycisków (
). Aby potwierdzić pytanie „Kontynuować?“ (wszystkie dane zostaną utracone) wybierz „OK” i potwierdź (
).

7. Potwierdź ustawienie (

).

FORMATOWANIE DYSKÓW
Formatowanie wewnętrznych dysków w MELCO lub podłączonych dysków USB usuwa wszystkie dane z
dysku. W razie potrzeby wykonaj kopię zapasową niezbędnych danych przed kontynuowaniem.

1. FORMATOWANIE DYSKÓW WEWNĘTRZNYCH
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

2. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

3. Użyj przycisków (

), wybierz „Dysk” i potwierdź (

).

).
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4. Użyj przycisków (

), wybierz „Formatuj dyski wewnętrzne” i potwierdź (

5. Jeśli używasz N1-EX, użyj przycisków (

).

), wybierz bieżący tryb RAID i potwierdź (

).

Jeśli używasz N10 / N100, naciśnij przyciski W górę / W dół i wybierz „Format”, a następnie naciśnij przycisk
Menu.

6. Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystkie pliki na dysku można usunąć. Aby kontynuować
formatowanie, użyj przycisków (
). Aby potwierdzić pytanie „Kontynuować?“ (wszystkie dane zostaną
utracone) - wybierz „OK” i potwierdź (
).

7. Potwierdź ustawienie (

).
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Uwaga: Jeśli wyświetlony zostanie ekran "RESTART", naciśnij przycisk Menu.
Serwer Muzyczny MELCO uruchomi się ponownie. Poczekaj na wyświetlenie ekranu głównego.

2. FORMATOWANIE PODŁĄCZONYCH DYSKÓW USB
Dysk USB podłączony do portu kopii zapasowej lub portu rozszerzenia jest sformatowany w systemie plików
NTFS. Pamiętaj, że dysk USB sformatowany w systemie NTFS staje się dyskiem tylko do odczytu po
podłączeniu do systemu Mac OS (read-only).
Uwaga: Podłączaj tylko jeden napęd USB na raz podczas formatowania.

1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

2. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

).

3. Użyj przycisków (

), wybierz „Dysk” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), wybierz „Formatuj dysk dla zwiększenia pojemności” i potwierdź (

).

).
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5. Użyj przycisków (

), wybierz „Formatuj” i potwierdź (

).

Uwaga: Jeśli do MELCO podłączonych jest więcej napędów USB, a podczas formatowania dysku wyświetlany
jest komunikat o błędzie, odłącz dyski inne niż dysk, który chcesz sformatować, i spróbuj ponownie.
6. Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystkie pliki na dysku można usunąć. Aby kontynuować
formatowanie, użyj przycisków (
). Aby potwierdzić pytanie „Kontynuować?“ (wszystkie dane na
dysku rozszerzenia zostaną utracone) - wybierz „OK” i potwierdź (
).

Uwaga: powyższy zrzut ekranu pokazuje N1-EX. W przypadku N10/N100 zostanie wyświetlony komunikat:
„Wszystkie dane z napędu USB zostaną utracone. Kontyntynuj?"
7. Potwierdź ustawienie (

).

CAŁKOWITE USUNIĘCIE DANYCH Z MELCO
W pewnych okolicznościach dane z sformatowanych dysków można ponownie odzyskać. Usuwanie
wszystkich danych z dysku opisane w tej sekcji odbywa się w znacznie dokładniejszy sposób, co sprawia, że
odzyskiwanie danych za pomocą zwykłych narzędzi jest prawie niemożliwe. Wszystkie dane na dyskach
zostaną całkowicie usunięte. Ta sekcja wyjaśnia przykład usuwanie danych na wewnętrznym dysku.
Uwaga: Ten proces usuwania trwa kilka godzin. Upewnij się, że MELCO jest cały czas pod napięciem. Inne funkcje są
niedostępne podczas tego procesu.
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Zazwyczaj postępuj zgodnie z procedurą usuwania wszystkich danych z dysku w powyższym punkcie
„Formatowanie dysków wewnętrznych”. Poniższa procedura nie jest zalecana do normalnego użytkowania.

1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

2. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

).

3. Użyj przycisków (

), wybierz „Dysk” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), wybierz „Formatuj dyski wewnętrzne” i potwierdź (

5. Użyj przycisków (

), wybierz „Usuń wszystkie dane” i potwierdź (

).

).

).
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6. Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystkie pliki na dysku można usunąć. Aby kontynuować
formatowanie, użyj przycisków (
). Aby potwierdzić pytanie „Kontynuować?“ (wszystkie dane zostaną
utracone) - wybierz „OK” i potwierdź (
).

7. Potwierdź ustawienie tl. (

).

ZMIANA ADRESU IP
Użyj następujących operacji, aby zmienić adres IP w N1. Po zakończeniu N1 restartuje się automatycznie wszelkie importowanie lub odtwarzanie zatrzymuje się. Zalecamy zatrzymanie importowania plików lub
odtwarzania przed zmianą adresu IP dla N1!

1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

45 z 70

2. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

3. Użyj przycisków (

), wybierz „Sieć” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), Wybierz „Port LAN” i potwierdź (

).

).

).

5. Użyj przycisków (
), wybierz, czy chcesz automatycznie uzyskać adres IP portu LAN z serwera DHCP,
czy chcesz zmodyfikować stały adres IP. Potwierdź wybór (
).

6. Potwierdź ustawienie tl. (

).

Uwagi:
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• Aby automatycznie uzyskać adres IP z serwera DHCP, należy również dozwolić serwer DHCP na routerze.
Aby uniknąć konfliktów z adresem IP, router musi mieć dedykowany zakres adresów IP, aby pula DHCP nie
zakłócała stałego adresu IP w N1. W przeciwnym razie może wystąpić konflikt adresów IP i spowodować
nieoczekiwane reakcje.
• Jeśli wybrano „Fixed IP” (stały adres IP), wprowadź żądany adres IP na wyświetlonym ekranie, maskę
podsieci, standardowy kanał komunikacji i serwer DNS.

ZMIANA NAZWY UŻYTKOWNIKA
Zalecamy zatrzymanie importowania plików lub odtwarzania przed zmianą adresu IP dla N1.
Użyj następujących operacji, aby zmienić nazwę użytkownika N1:

1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

2. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

).

3. Użyj przycisków (

), wybierz „Sieć” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), wybierz „Nazwa użytkownika” i potwierdź (

5. Użyj przycisków (

), wprowadź nową nazwę użytkownika i potwierdź (

).

).

).
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6. Potwierdź ustawienie (

).

7. MELCO wymaga restartu. Potwierdź ponownie (

).

8. Poczekaj na pojawienie się ekranu głównego.
Uwagi:
• Nazwa użytkownika może zawierać znaki 0–9, A–Z, i myślnik (-).
• Aby zmienić nazwę, naciśnij tl. (
) - oryginalne znaki są usuwane z prawej strony. Usuń wszystkie oprócz
pierwszego znaku, następnie wprowadź nową nazwę użytkownika. > > Po skasowaniu wszystkich znaków
wyświetlacz powraca do poprzedniego ekranu!
• Po naciśnięciu przycisku (
) wprowadzony znak zostanie zapisany i możesz wybrać następny znak. Jeśli
naciśniesz (
) dwa razy, wprowadzanie nazwy użytkownika zostanie zakończone.

USTAWIENIA DATY I GODZINY
Uwaga: Aby skorzystać z funkcji wymagających połączenia z Internetem, takich jak pobieranie plików ze
strony streamingowej, dostosuj ustawienia czasu zgodnie z czasem uzyskanym z serwera NTP.
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

2. Użyj przycisków (

).

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

).
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3. Użyj przycisków (

), wybierz „Data i czas” i potwierdź (

).

4. Użyj przycisków (
). Wybierz metodę ustawiania czasu - albo automatycznie (Auto), tj. uzyskanie go
z serwera NTP lub ręcznie (Manual) i potwierdź swój wybór (
).

5. Jeśli wybrano opcję „Ręcznie/Manual” w poprzednim kroku, użyj przycisków (
godzinę i potwierdź (
).
6. Potwierdź ustawienie (

), edytuj datę i

).

ZMIANA STREFY CZASOWEJ
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

2. Użyj przycisków (

).

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

).
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3. Użyj przycisków (

), Wybierz „Strefa czasu” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

) aby skonfigurować, wybierz odpowiednie miasto i potwierdź (

5. Potwierdź ustawienie (

).

).

).

USTAWIENIA WYŚWIETLACZA I INTENSYWNOŚĆ LED
ZMIANA INTENSYWNOŚCI WYŚWIETLACZA

1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

2. Użyj przycisków (

).

), Wybierz „Display” i potwierdź (

).
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3. Użyj przycisków (

), wybierz „Display” i potwierdź (

).

4. Użyj przycisków (

), wybierz "Jasność" i potwierdź (

).

5. Naciśnij przyciski W górę / W dół i zmień jasność, a następnie naciśnij przycisk Menu.

ZMIANA INTENSYWNOŚCI WSKAŹNIKU ZASILANIA
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

2. Użyj przycisków (

).

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

).
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3. Użyj przycisków (

), wybierz „intensywność wskaźniku zasilania” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), wybierz 1- „Jasny” lub 2- „Przyciemniony” i potwierdź (

5. Potwierdź ustawienie (

).

).

).

WYŁĄCZENIE DIODY LED NA PANELU TYLNYM
Dioda LED znajdująca się z tyłu N1, w pobliżu portów LAN i portów odtwarzacza, wskazuje aktywność sieci;
Jeśli dioda jest wyłączona,, nie będzie można sprawdzać aktywność w sieci. Aktywności N1 będzie można
zweryfikować w Połączeniu N1 z siecią :
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

2. Użyj przycisków (

).

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

).
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3. Użyj przycisków (

), wybierz „Network” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), wybierz „LED z tyłu” i potwierdź (

5 .Użyj przycisków (

wybierz „Off” i potwierdź (

6. Potwierdź ustawienie (

).

).

).

).

USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
Jeśli funkcja automatycznego oszczędzania energii jest aktywna, N1 automatycznie wyłącza się po
zakończeniu odtwarzania plików muzycznych i po pewnym czasie. Ta funkcja nie wyłącza N1, gdy sieciowy
odtwarzacz audio jest podłączony do portu odtwarzacza, który jest włączony lub podłączony jest USB-DAC
lub dysk optyczny.
Zmiana czasu automatycznego oszczędzania energii lub jak wyłączyć tę funkcję:
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).
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2. Użyj przycisków (

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

3. Użyj przycisków (

), wybierz „Auto Power Save” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), wybierz żądaną wartość opóźnienia i potwierdź (

5. Potwierdź ustawienie (

).

).

).

).

Jeśli serwer MELCO zostanie wyłączony przez funkcję automatycznego oszczędzania energii, przycisk zasilania
nie powróci automatycznie do pozycji wyłączonej! Aby włączyć N1, naciśnij przycisk zasilania (przywraca go
do pozycji OFF), a następnie naciśnij ponownie.

ZMIANA JĘZYKA WYŚWIETLACZA
Zalecamy zatrzymanie odtwarzania przed zmianą języka wyświetlacza. Po zakończeniu tej zmiany N1
przestaje odtwarzać odtwarzany plik. Ustawienie:
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).
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2. Użyj przycisków (

), Wybierz „Język” i potwierdź (

).

3. Użyj przycisków (

), wybierz język wyświetlacza i potwierdź (

).

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA / FIRMWARE
1. AKTUALIZACJA PRZEZ SIEĆ
Uwaga: Aby zaktualizować firmware przez sieć, N1 musi być podłączony do Internetu. Jeśli N1 jest w trybie
bezpośrednim (Direct Mode), użyj dodatkowego kabla sieciowego i podłącz go do portu LAN i routera.
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

2. Użyj przycisków (

).

), Wybierz „Aktualizacja systemu” i potwierdź (

).
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3. Użyj przycisków (

), wybierz „Internet” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), wybierz „OK” i potwierdź (

).

).

5. MELCO restartuję się. Poczekaj, aż ponownie pojawi się ekran główny.

2. AKTUALIZACJA Z URZĄDZENIA USB
1. Pobierz najnowszy firmware ze strony melco-audio.com.
2. Rozwiń pobrany plik i skopiuj plik „melco_musiclibrary_updater.bin” z rozwiniętego folderu na dysk USB
(katalog główny).
3. Podłącz napęd USB do portu USB 3.0 w N1-EX lub do przedniego portu USB 2.0 w N10 / N100.
Gdy napęd USB jest podłączony do przedniego portu USB w Cyfrowej bibliotece muzycznej i wyświetlony
zostanie następujący ekran, naciśnij przycisk „Powrót “ (
).
Uwaga: W N10 / N100 porty USB inne niż przedni USB 2.0 nie mogą być użyte do aktualizacji
oprogramowania.

4. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

).

56 z 70

5. Użyj przycisków (

), wybór „aktualizacji systemu” i potwierdź (

6. Użyj przycisków (

), wybierz „USB” i potwierdź (

7. Użyj przycisków (

), wybierz „OK” i potwierdź (

).

).

).

8. Urządzenie restartuje się. Poczekaj na wyświetlenie ekranu głównego.
9. Poczekaj, aż ponownie pojawi się ekran główny. Odłącz napęd USB, gdy jest wyświetlony ekran główny.

AUTOMATYCZNE SPRAWDZANIE AKTUALIZACJI
N1 potrafi sam sprawdzić, czy ma dostępny nowszy firmware po włączeniu zasilania. W przypadku wykrycia
nowego oprogramowania układowego można kontynuować aktualizację oprogramowania układowego. Jest
domyślnie włączony. Aby automatycznie wyłączyć sprawdzanie wydań oprogramowania układowego,
wykonaj poniższą procedurę.
1. Aby wyświetlić MENU na ekranie głównym, naciśnij (

2. Użyj przycisków (

).

), Wybierz „Aktualizacja systemu” i potwierdź (

).

57 z 70

3. Użyj przycisków (

), wybierz „Check for Updates....” i potwierdź (

4. Użyj przycisków (

), wybierz „No” i potwierdź (

5. Potwierdź ustawienie (

).

).

).

ODNOWIENIE USTAWIENIA FABRYCZNEGO
Dane pozostają nienaruszone podczas tej operacji. Wykonaj następujące kroki, aby przywrócić N1 do
ustawień fabrycznych:
1. Wyłącz Serwer Muzyczny MELCO.
2. Włącz serwer MELCO - naciśnij (
(
) zwolnij.

) - trzymaj przycisk wciśnięty. Po zniknięciu logo „MELCO” przycisk

3. Zostanie wyświetlony komunikat „Wszystkie ustawienia zostaną zainicjowane. Kontyntynuj?".
Jeśli używasz N1-EX, naciśnij przycisk Menu.
Jeśli używasz N10 / N100, naciskaj przyciski
/
i wybierz „OK”. Następnie naciśnij przycisk Menu.
4. Potwierdź ustawienie (

).
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5. Urządzenie restartuje się. Poczekaj, aż ponownie pojawi się ekran główny.
Na wyświetlaczu przejdź do „Ustawienia> Zainicjuj ustawienia”, potwierdź „OK”. Następnie naciśnij (
(Uwaga : Brakuje OK na zdjęciu.)
6. Po zakończeniu procesu ponownego uruchamiania naciśnij przyciski
strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk Menu.

/

).

, ustaw język wyświetlacza i

Jeśli przejdziesz do opcji Ustawienia> Inicjuj (Settings > Initialize Setting) ustawienia na panelu wyświetlacza,
możesz zainicjować ustawienia, wybierając „OK”, a następnie naciskając przycisk Menu.

MELCO INTELLIGENT MUSIC LIBRARY
Biblioteka muzyki cyfrowej obsługuje teraz aplikacje, które pozwalają zbudować osobistą inteligentną
bibliotekę muzyki. Te aplikacje zapewniają bogatsze metadane plików i wprowadzają inteligentniejsze
metody przeglądania kolekcji przy minimalnym wysiłku. Możesz zainstalować te aplikacje bezpośrednio w
Cyfrowej bibliotece muzyki.
SongKong to aplikacja, która skanuje Twoją kolekcję muzyki i dodaje szczegółowe informacje do każdego
pliku jako znaczniki.
MinimServer to aplikacja, która skanuje i organizuje Twoją kolekcję muzyki przy użyciu osadzonych
znaczników na każdym pliku.

SONGKONG FOR MELCO LITE MUSIC TAGGER
SongKong to inteligentna aplikacja do tagowania muzyki, która pomaga w łatwym organizowaniu i
zarządzaniu cyfrową kolekcją muzyki. Rozprowadzając znaczniki do każdego pliku muzycznego, możesz
rozwiązać typowe problemy, takie jak brakujące znaczniki utworów lub okładka albumu, zduplikowane
utwory lub utwory bez nazw, a także katalogować i porządkować muzykę tak, jak chcesz. Domyślnie zostanie
zainstalowana wersja SongKong - Melco Lite. Ta wersja SongKong jest dostarczana i obsługiwana przez
JThink. Aby uzyskać dostęp do pełnej aplikacji, musisz kupić licencję Melco. Aby uzyskać więcej informacji na
temat pełnych funkcji i zakupu licencji, odwiedź http://songkongformelco.net.
Jak zainstalować
1. Z menu głównego przejdź do "Settings > Music Database > SongKong".
2. Wybierz "Install SongKong".
3. Wyświetlona zostanie najnowsza dostępna wersja aplikacji. Wybierz OK
4. Poczekaj kilka minut na zakończenie instalacji. Gdy wyświetlacz pokaże, że SongKong został zainstalowany,
wybierz OK.
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5. Jeśli teraz wybierzesz "Configure SongKong", zobaczysz adres URL, którego należy użyć do kontrolowania
SongKong, wprowadź go w przeglądarce internetowej dowolnego urządzenia w sieci.
Jak zaktualizować
Aplikację SongKong można aktualizować niezależnie od oprogramowania układowego Serweru Muzycznego.
1. Z menu głównego przejdź do Settings > Music Database > SongKong.
2. Wybierz "Version Check ".
3. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o braku aktualizacji lub o dostępności ostatniej aktualizacji. W takim
przypadku wybierz OK.
4. Poczekaj kilka minut na zakończenie instalacji. Gdy wyświetlacz pokaże, że aktualizacja SongKong została
pomyślnie zainstalowana, wybierz OK.
5. Jeśli teraz wybierzesz "Configure SongKong", zobaczysz adres URL, którego należy użyć do kontrolowania
SongKong, wprowadź go w przeglądarce internetowej dowolnego urządzenia w sieci.
Jak działa
SongKong można obsługiwać za pomocą przeglądarki internetowej. Wpisz „(adres IP Cyfrowej biblioteki
muzycznej): 4567” w przeglądarce, aby przeglądać za pośrednictwem dedykowanego interfejsu użytkownika
SongKong.

MINIMSERVER 2
MinimServer to aplikacja serwera mediów UPnP, która oferuje mechanizm „inteligentnego przeglądania”,
dzięki czemu możesz łatwo przeglądać swoją kolekcję muzyki za pomocą wyszukiwania szczegółowego.
MinimServer jest dostarczany i obsługiwany przez MinimWorld. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje
na temat jego funkcji, odwiedź minimserver.com/minimserver2/melco.
Jak zainstalować
1. Z menu głównego przejdź do "Settings > Music Database > Media server App".
2. Wybierz "MinimServer".
3. Zostanie wyświetlona wersja MinimServer do zainstalowania.
4. Wybierz OK, aby pobrać i zainstalować MinimServer.
5. Po zainstalowaniu MinimServer zatrzyma TwonkyServer, a następnie wykona pełne skanowanie biblioteki
muzycznej. To skanowanie może trochę potrwać.
6. Po zakończeniu skanowania w aplikacji sterującej UPnP pojawi się MinimServer
7. Możesz użyć aplikacji sterującej UPnP do przeglądania biblioteki i wybierania muzyki do odtwarzania.
Jak zaktualizować
Aplikację MinimServer można aktualizować niezależnie od oprogramowania układowego Serweru
Muzycznego.
1. Z menu głównego przejdź do "Settings > Music Database > Version Check".
2. Jeśli dostępna jest nowsza wersja MinimServer, zostanie ona wyświetlona.
3. Wybierz OK, aby pobrać i zainstalować nową wersję.
Jak działa
Możesz ponownie przeskanować swoją kolekcję lub wybrać drzewa indeksów z Cyfrowej biblioteki muzycznej
w taki sam sposób, jak w TwonkyServer.
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MinimServer można obsługiwać za pomocą przeglądarki internetowej. Wpisz „(adres IP Cyfrowej biblioteki
muzycznej): 9790” w przeglądarce, aby poznać dedykowany interfejs użytkownika MinimServer. W
systemach Windows i Mac aplikacja MinimWatch może być również używana do konserwacji i konfiguracji
serwera. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie minimserver.com/minimserver2/melco.

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE SIECIOWEGO ODTWARZACZA AUDIO
poprzedniej wersji N1/2
Ustaw N1 w tryb bezpośredni - kabel jest podłączony bezpośrednio do sieciowego odtwarzacza audio i nie
ma innego urządzenia w sieci. Pamiętaj, że jeśli użyjesz tego trybu, N1 nie połączy się z routerem, a sieciowy
odtwarzacz audio nie będzie kontrolowany przez żadną aplikację. Do odtwarzania i sterowania użyj
wyświetlacza odtwarzacza audio, a jego pilota aby wybrać plik muzyczny. Jeśli sieciowy odtwarzacz audio nie
jest dostępny, nie można wybrać pliku muzycznego.
Aby skonfigurować tryb bezpośredni „Direct mode“ zastosuj następującą procedurę:
Uwaga: N1 potrzebuje wystarczającej ilości miejsca do przepływu powietrza. Nie należy umieszczać go na
siebie z innymi urządzeniami, które generują ciepło.
N1 (tylny panel)

Sieciowy odtwarzacz audio

1 Podłącz port "PLAYER" odtwarzacza N1 do sieciowego odtwarzacza audio za pomocą dostarczonego kabla
sieciowego. Nie podłączaj kabla sieciowego do portu sieciowego, routera lub koncentratora.
2 Włącz sieciowy odtwarzacz audio.
3 Aby wyświetlić menu ekranu głównego, naciśnij (

4 Użyj przycisków (

).

), wybierz „Ustawienia” i potwierdź (

).
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5 Użyj przycisków (

), wybierz „Network” i potwierdź (

6 Użyj przycisków (

), wybierz „Player Port” i potwierdź (

7 Użyj przycisków (

), wybierz „Direct Mode” i potwierdź (

8 Potwierdź ustawienie (

).

).

).

).

Uwaga: Użyj trybu sieciowego, aby połączyć N1 i sieciowy odtwarzacz audio z siecią za pośrednictwem
routera lub koncentratora. W kroku 7 powyżej wybierz (1) „Tryb sieci” (Network Mode).
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ROZDZIAŁ 4: DODATEK
MENU
Na wyświetlaczu dostępne są następujące opcje:

STATUS
Dyski wewnętrzne (Internal Drives)
Zewnętrzne napędy dyskowe
(External Drives)
Utwory (Songs)
Baza danych muzyki
(Music Database)
Data i czas

Sieć (Network)

Oprogramowanie systemowe
(System Software)
Media Server
Downloader
(Downloader)

Wyświetla całkowitą pojemność, zużytą pojemność i procent użycia
dysków wewnętrznych.
Pokazuje całkowitą pojemność, zużytą pojemność i procent
wykorzystania podłączonych napędów USB.
Wyświetla liczbę importowanych plików muzycznych.
Wyświetla bieżący stan bazy danych importowanych plików
muzycznych po ich skanu.
Wyświetla aktualną godzinę i datę.
1. Sieć lokalna: Wyświetlane są ustawienia sieciowe portu LAN
oznaczone „LAN”: adres IP, adres MAC, prędkość łącza i stan
połączenia z Internetem.
2. Odtwarzacz: Wyświetlane są ustawienia sieciowe portu LAN
oznaczonego „PLAYER”: adres IP, adres MAC i prędkość łącza.
Wyświetla wersję fiemware zainstalowanego na serwerze muzycznym
MELCO.
Wyświetla wersję serwera mediów.
Wyświetla, czy moduł pobierania plików jest aktywny. Jeśli moduł
pobierania plików jest skonfigurowany, zostanie wyświetlone konto
strony przesyłania strumieniowego lub status połączenia między stroną
przesyłania strumieniowego a dyskiem serweru muzycznego MELCO.

PRZEGLĄDANIE UTWORÓW
Wyświetla listy muzyczne, które zostały zaimportowane do serwera muzycznego MELCO lub są aktualnie
podłączone do portu rozszerzeń N1-EX lub przedniego portu USB lub portu USB 2.0 N10 / N100. Po
podłączeniu urządzenia USB-DAC do serwera muzycznego MELCO, MENU zmieni się na „Odtwarzaj utwory”.
Po wybraniu pliku muzycznego, a następnie „Play”, możesz go odtworzyć na USB-DAC.
Liczba dostępnych plików muzycznych do odtwarzania na USB-DAC zostanie wyświetlona po prawej stronie
menu.

KOPIE ZAPASOWE
Uruchamianie kopii zapasowej
(Start Backup)
Przywracanie z kopii zapasowej
(Restore from Backup)
Historia kopii zapasowych
(Backup History)

Tworzy kopie zapasowe plików muzycznych w N1 na dysku kopii
zapasowej podłączonym do portu Backup.
1. Przywraca ustawienia z dysku USB.
2. Przywraca pliki muzyczne z USB na N1.
Wyświetla historię wszystkich poprzednich kopii zapasowych.
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USTAWIENIA
WYŚWIETLACZ
Wyłącza panel wyświetlacza. Możesz także wyłączyć panel
wyświetlacza z ekranu głównego, naciskając i przytrzymując przycisk
Tryb ciemny
Wstecz przez dwie sekundy. Gdy panel wyświetlacza jest wyłączony,
naciśnij dowolny przycisk z przodu, aby ponownie włączyć wyświetlacz.
Jasność
Zmienia jasność panelu wyświetlacza.
Jasność diody LED zasilania*
Zmienia jasność diody LED zasilania z przodu.
* To ustawienie jest dostępne tylko w N1 EX.

MUSIC DATABASE
Uwaga: Więcej informacji na temat „MinimServer” i „SongKong” można znaleźć w sekcji „Inteligentna
biblioteka muzyczna MELCO”.

Aplikacja Media Server

Rescan Songs and Playlists

Wybierz „TwonkyServer” lub „MinimServer” jako serwer multimediów.
Jeśli wybrałeś „MinimServer” jako serwer mediów, wyświetli się
„Install MinimServer”. Wykonaj go, aby włączyć „MinimServer”.
Skanuj ponownie utwory i listy odtwarzania.
Ponownie skanuje muzyczną bazę danych importowanych plików
muzycznych. Jeśli pliki muzyczne nie są poprawnie wymienione w
Network Audio Player, zaktualizuj bazę danych muzyki.
Dostosuj NAVIGATION TREE
Jeśli wybrałeś „Twonky Server” jako serwer multimediów, wybierz
jedną z poniższych opcji.

Tree Indexes

Zintegruj zduplikowane pliki *

A. Standard: jest to ustawienie domyślne w momencie wysyłki.
B. Tryb indeksowany: jest to najlepsza opcja dla wielu cyfrowych
plików biblioteki muzycznej lub plików muzycznych za
pośrednictwem smartfonów lub urządzeń USB-DAC używając
panelu przedniego Cyfrowej biblioteki muzycznej. Informacje o
wykonawcy, albumie i kompozytorze zostaną ukryte.
C. Standardowy + indeksy: Wyświetlone zostaną wszystkie
foldery indeksów oraz wszystkie informacje o wykonawcy,
albumie i kompozytorze.
Jeśli jako serwer multimediów wybrano „MinimServer”, wybierz
jedną z poniższych opcji.
W
przypadku
muzyki
klasycznej:
Indeksy
zostaną
zoptymalizowane pod kątem muzyki klasycznej. Wyświetlone
zostaną foldery „Conductor” i „Ensemble”.
W przypadku muzyki jazzowej: Indeksy zostaną zoptymalizowane
pod kątem muzyki jazzowej. Zostanie wyświetlony folder
„Performer”.
W przypadku muzyki rockowej / popowej: To ustawienie dotyczy
muzyki rockowej lub popowej.
Default / Generic: Jest to ustawienie domyślne kiedy urządzenie
zostało expedowane.
Jeśli ta opcja jest włączona, a pliki o tym samym tytule, wykonawcy,
rozmiarze i formacie są znalezione, pliki te są uważane za ten sam plik,
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więc tylko jeden plik pojawi się na liście plików. Jeśli opcja jest
wyłączona, nawet pliki, które są uważane za dokładnie takie same,
pojawią się na liście plików, więc możesz zobaczyć wiele plików o tym
samym tytule.
Wyczyść i przebuduj bazę Odbudowuje muzyczną bazę danych importowanych plików
danych *
muzycznych.
Zostanie wyświetlony adres URL strony konfiguracji dla MinimServer.
Skonfiguruj MinimServer
Uzyskaj dostęp do adresu URL, aby skonfigurować ustawienia aplikacji
MinimServer.
Wyświetla bieżącą wersję MinimServer. Wybierz, aby sprawdzić
Kontrola wersji **
najnowsze aktualizacje.
Wybierz „Install SongKong”, aby wybrać „SongKong” jako serwer
multimediów. Po zainstalowaniu zostaną wyświetlone poniższe
ustawienia.
Usługa SongKong: Włącz lub wyłącz SongKong.
SongKong
Konfiguruj SongKong: Wyświetlony zostanie adres URL strony
konfiguracji SongKong. Uzyskaj dostęp do adresu URL, aby
skonfigurować ustawienia aplikacji SongKong.
Kontrola wersji: wyświetla aktualną wersję SongKong. Wybierz, aby
sprawdzić najnowsze aktualizacje.
* To ustawienie jest dostępne tylko po wybraniu „TwonkyServer” dla „Media Server App”.
** To ustawienie jest dostępne tylko, jeśli wybierzesz „MinimServer” dla „Media Server App”.
Udostępnianie plików SMB
ON

OFF

Udostępnia wszystkie pliki w serwerze muzycznym do sieći. W
przypadku plików w folderze „import_CD” ścieżki mogą być
udostępniane, ale nie plik okładki (folder.jpg).
Jeśli opcja jest wyłączona, serwer muzyczny stanie się niewidoczny dla
innych urządzeń w sieci, a pliki muzyczne w serwerze muzycznym nie
będą dostępne dla innego urządzenia.

POBIERANIE PLIKÓW / DOWNLOADER
ZEZWOLENIE LUB BLOKOWANIE OKRESOWEGO POBIERANIA, DODAWANIE LUB USUWANIE KONTA STRONY
STRONOWEJ DO POBRANIA PLIKÓW MUZYCZNYCH.
Regularne pobieranie
(Periodic Downloads)
Ustawienia konta
(Account Settings)

Pozwala lub blokuje regularne pobieranie.
Dodawanie, edytowanie lub usuwanie konta konta strumieniowego
dla downloadera plików. Obecnie serwer muzyczny obsługuje konta
HIGHRESAUDIO, OTOTOY, e-onkyo music i morza. Dodanie konta
spowoduje automatyczne pobranie plików muzycznych zakupionych ze
strony przesyłania strumieniowego do serwera muzycznego.

IMPORT Z DYSKU USB
Można ustawić, czy podczas importowania utworzyć folder zawierający nazwę folderu I datę importu.
W folderze „import” tworzony jest folder do przechowywania plików
Do folderów według daty
zaimportowanych z podłączonego napędu USB. Nazwa folderu będzie
zawierać datę importu. Zaimportowane pliki można powielić w
serwerze muzycznym, jeśli te same pliki znajdują się na pamięci USB.
Na serwer muzyczny zaimportuj wszystkie zaktualizowane pliki z
Do jednego folderu
folderu „IMPORT” do folderu „ALL”. Jeśli plik nie zawiera
zaktualizowanych informacji, plik nie zostanie zaimportowany.
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USB-DAC
USTAWIENIA KONWERSJI PLIKÓW DSD ZA POMOCĄ USB-DAC.
Sterownik (Controller)
Dostosowuje tryb streamingu muzyki za pomocą aplikacji sterującej.
Dostosowuje tryb podczas odtwarzania plików DSD na serwerze
muzycznym za pomocą USB-DAC. Jeśli odtwarzasz pliki DSD bez ich
konwersji, wybierz „Standard”. Ten tryb automatycznie wybiera tryb
odtwarzania plików DSD między Markerless DSD lub DoP (DSD przez
Tryb odtwarzania
PCM). Zwykle używaj tego trybu. Jeśli wolisz odtwarzanie DoP, wybierz
(Playback Mode)
„DSD over PCM Priority mode”.
Jeśli podłączony USB-DAC obsługuje tylko PCM, wybierz „Tylko PCM”. Aby
użyć „render engine” zainstalowanego w oprogramowaniu układowym w
wersji 3.21 lub wcześniejszej, wybierz „Legacy”.
Czas przerwy poprzedzający utwór z listy odtwarzania dostosowuje się.
Opóźnienie dokładnego
Rozwiązuje to również problem, który może wystąpić podczas
rozpoczęcia
odtwarzania, ponieważ USB-DAC wstrzymuje rozpoczęcie odtwarzania.
(Precision Start Latence)
Ten problem może wystąpić w przypadku określonych urządzeń USB-DAC.

MECHANIKA USB-CD
USTAWIANIE IMPORTU PLIKÓW MUZYCZNYCH Z DYSKU CD.
Formaty „FLAC” lub „WAV” są wybierane do importu. Jeśli wybierzesz
„FLAC”, ustaw także poziom kompresji podczas importowania plików
muzycznych. Dostępne poziomy kompresji to:
Bez kompresji: pliki muzyczne nie będą kompresowane podczas
importu.
Format pliku do importu CD-DA
Niska kompresja: Czas kompresji jest krótszy niż standardowa
(CD-DA Import File Format)
kompresja. Wynikowa jakość pliku odpowiada FLAC 0.
Standardowa kompresja: Czas kompresji nie jest zadługi, a rozmiar
pozostaje średni. Jest to to samo, co zwykły format pliku FLAC.
Wynikowa jakość pliku jest zgodna z FLAC 5.
Wysoka kompresja: Czas kompresji jest dłuższy, ale wynikowy rozmiar
pliku jest mniejszy. Wynikowa jakość pliku jest zgodna z FLAC 8.
Maksymalna liczba odczytów
Ustawia liczbę odczytów CD do serwera muzycznego.
(Maximum Read Count)
Zaawansowana optymalizacja
Wartości korekcji odczytu mieszczą się w zakresie od „-2000” do
dysku
„+2000”. Ta wartość różni się w zależności od typu używanego dysku CD.
(Advanced Drive Optimization)
Domyślne ustawienie to „± 0”. (Zwykle nie trzeba go zmieniać).

DATA I CZAS
USTAWIANIE CZASU NA N1
Auto
Manual

Ustawienia są dostosowywane przez Internet od czasu uzyskanego z
serwera NTP
Ustawienie czasu jest regulowane ręcznie

SIEĆ
Port odtwarzacza
(Player Port)

Jeśli port LAN N1 jest podłączony do routera, wybierany jest „Network
Mode”. Podłączając N1 bezpośrednio do sieciowego odtwarzacza audio,
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LAN Port
Nazwa użytkownika
(Friendly Name)

wybierz „Direct Mode”.
Określa, czy adres IP ma być uzyskiwany automatycznie z serwera
DHCP, czy należy wprowadzić go ręcznie. W przypadku wybrania opcji
Stałe IP wprowadź adres IP, maskę podsieci, standardowy kanał
komunikacji i serwer DNS.
Nazwa użytkownika serwera muzycznego się zmienia.

DYSK
Dyski wewnętrzne w N1 są sformatowane. Możesz zmienić bieżący tryb
RAID na RAID 0 lub RAID 1 przed formatowaniem.
Jeśli wybierzesz „Erase All Data”, wszystkie dane na dyskach zostaną
całkowicie usunięte. Dane usunięte w ten sposób są prawie niemożliwe
do odzyskania.
Formatuje napęd USB podłączony do portu zapasowego.
Formatowanie dysku zapasowego Jeśli wybierzesz „Erase All Data”, wszystkie dane na płytach zostaną
(Format Backup Drive)
całkowicie usunięte. Dane usunięte w ten sposób będą prawie
niemożliwe do odzyskania.
Formatuje napęd USB podłączony do portu rozszerzenia. Jeśli
Formatowanie dysku do
wybierzesz „Erase All Data”, wszystkie dane na dysku zostaną
rozszerzenia (Format Expansion Drive)
całkowicie usunięte.
Formatowanie dysku do
W N1A-EX sformatuj napęd USB podłączony do przedniego portu USB.
rozszerzenia 2
Jeśli wybierzesz „Erase All Data”, wszystkie dane na dysku zostaną
(Format Expansion2 Drive)
całkowicie usunięte.
Formatowanie dysków
wewnętrznych
(Format Internal Drives)

INICJALIZACJA USTAWIEŃ
PRZYWRACA USTAWIENIA N1 DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH.

USUWANIE DYSKU ROZSZERZAJĄCEGO / USUWANIE DYSKU ROZSZERZAJĄCEGO 2
Odłącz napęd USB podłączony do portu rozszerzenia pojemności. To menu pokazuje, który port USB jest
podłączony do którego dysku USB (z przodu lub z tyłu) i pozwala odłączyć napęd USB, nawet gdy N1 jest
włączony.

AKTUALIZACJE SYSTEMU
Internet

USB
Sprawdzanie aktualizacji
(Check for Updates at Start-Up)

Najnowsza wersja oprogramowania układowego N1 jest aktualizowana
przez Internet. Sekcja „Aktualizacja przez sieć” w rozdziale 3 „Aktualizacja
oprogramowania układowego” (fiemware).
Aktualizacja oprogramowania układowego N1 do najnowszej wersji za
pomocą urządzenia USB zawierającego plik aktualizacji oprogramowania
układowego. Zobacz „Aktualizacja z urządzenia USB” w rozdziale 3.
Włącza lub wyłącza automatyczne sprawdzanie aktualizacji firmware po
włączeniu urządzenia.

JĘZYK
English
日本語
Deutsch
Français

Język wyświetlania zmienia się na angielski.
Język wyświetlania zmienia się na japoński.
Język wyświetlania zmienia się na niemiecki.
Język wyświetlania zmienia się na francuski.
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Italiano
Español

Język wyświetlania zmienia się na włoski.
Język wyświetlania zmienia się na hiszpański.

WSPARCIE
To menu służy do pomocy użytkownikowi.
Dostępność usługi internetowej Wyświetla dostępność połączeń dla usług wymagających Internetu.
(Web Service Availability)
Jeśli w nazwach plików i folderów używane są nieprawidłowe znaki,
Znaki niekompatybilne z
zostaną one automatycznie zmienione na podkreślenia (_).
komputerem

WebRemote

WebRemote pozwala na zdalną obsługę serweru muzycznego MELCO z
przeglądarki internetowej, z wyjątkiem formatowania napędów. Aby
włączyć WebRemote, wybierz „ON”, i następnie wprowadź adres IP
serweru muzycznego w pasku adresu przeglądarki internetowej i
naciśnij "Enter". WebRemote zostanie automatycznie wyłączony po
wyłączeniu Cyfrowej biblioteki muzycznej.

Kontrola dysku wewnętrznego
(Internal Drive Check)

Sprawdza system plików używany dla wewnętrznego dysku serweru
muzycznego.

Tworzenie archiwum
(Create Archive)

Analizuje środowisko operacyjne N1 i archiwizuje dane do pliku z
rozszerzeniem „.sendme”. Zarchiwizowany plik jest zapisywany w
folderze współdzielonym na N1. Kontaktując się z nami, możemy
poprosić o przesłanie go do nas.
Nie zalecamy tworzenia archiwów podczas odtwarzania.

KODY BŁĘDÓW I INSTRUKCJE NAPRAWCZE
Jeśli na panelu wyświetlacza pojawi się którykolwiek z poniższych kodów błędów, wypróbuj rozwiązania:
Błąd
010–012
Nie znaleziono kopii zapasowej
020
Nazwa użytkownika jest za krótka
021
Nazwa użytkownika jest za długa
030
Brak miejsca na dysku
031
Niektóre pliki nie zostały skopiowane
033
Błąd wejścia-wyjścia
034
Nie można usunąć danych
040, 041
Nie znaleziono pliku aktualizacji
042–044
Błąd aktualizacji

Instrukcje do naprawy
Upewnij się, że dysk USB zawierający dane z kopii zapasowej
jest podłączony do portu Backup.
Nazwa użytkownika nie została skonfigurowana. Wpisz
nazwę użytkownika - powinna zawierać od 1 do 15 znaków.
Wprowadzona nazwa użytkownika musi mieć maksymalnie
15 znaków.
Usuń niepotrzebne pliki z dysku docelowego.
Pliki na dysku źródłowym do kopiowania mogą być
uszkodzone.
Podłączony dysk USB może być nieprawidłowy. Podłącz go
do komputera i uruchom sprawdzanie dysku.
Dysk do sformatowania może być uszkodzony.
Sprawdź, czy N1 jest podłączony do Internetu lub czy plik
aktualizacji jest zapisany na podłączonym dysku USB.
Plik aktualizacji może być uszkodzony. Spróbuj
zaktualizować ponownie lub pobierz nowy plik aktualizacji
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ze strony melco-audio.com.
091
Brak dostępnego dysku zewnętrznego
094
Brak odpowiedzi z serwera NTP
101
Nie można podłączyć dysk
102
Nie można odłączyć dysk
103
Nie można sformatować dysk
104
Nie można utworzyć folder na dysku.
110
Nie znaleziono dysku wewnętrznego
111
Nie znaleziono użytecznego dysku
wewnętrznego
112
Nie znaleziono dysku wewnętrznego
113
Nie znaleziono dysku wewnętrznego 1
114
Nie znaleziono dysku wewnętrznego 2
120
Nie znaleziono dysku USB
121
Dysk USB nie jest podłączony
130
Brak dostępnego dysku rozszerzającego
140
Nie znaleziono dysku zapasowego
141
Dysk zapasowy nie został podłączony
150
Nie można utworzyć RAID
151
Nie można naprawić RAID
153
Nie można naprawić system
154
Nie można poprawić danych
160
Błąd podczas sprawdzania dysku
161
Nie można naprawić dysku
162
Błąd podczas sprawdzania dysku
200
Brak konta
203

Upewnij się, że dysk USB jest podłączony do N1.
Podłącz N1 do sieci z dostępem do Internetu.
Napęd USB może być uszkodzony lub format dysku nie jest
obsługiwany.
Prawdopodobnie dysk USB jest obecnie używany.
Dysk może być uszkodzony.
Dysk może być uszkodzony lub nie jest obsługiwany.
Spróbuj zrestartować N1. Jeśli komunikat nadal się pojawia,
skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym w celu
uzyskania pomocy (melco-audio.com).
Uruchom „Try repair of unrecognised drive” i sprawdź, czy
komunikat nadal się pojawia. Jeśli tak, skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym w celu uzyskania pomocy (melcoaudio.com).
Spróbuj zrestartować N1. Jeśli komunikat nadal się pojawia,
skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym w celu
uzyskania pomocy (melco-audio.com).

Dysk USB może być uszkodzony. Wypróbuj inny dysk USB.
Upewnij się, że dysk USB zawierający dane z kopii zapasowej
jest podłączony do portu rozszerzeń.
Upewnij się, że dysk USB zawierający dane z kopii zapasowej
jest podłączony do portu Backup.

Jeśli pojawi się ten komunikat, skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym w celu uzyskania pomocy z melcoaudio.com.

Wykonaj kopię zapasową danych na dysku wewnętrznym i
skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym w celu
uzyskania pomocy z melco-audio.com.

Dodaj konto
Podłącz N1 do sieci z dostępem do Internetu.
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Nie można połączyć się ze stroną
internetową
204
Sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło są poprawne.
Błąd autentyzacji
300
Serwer muzycznej bazy danych może być tymczasowo
Dane muzyczne z tej płyty CD są obecnie
niedostępny. Poczekaj i spróbuj ponownie później.
niedostępne.

USTAWIENIA DOMYŚLNE
Wyświetlacz
Udostępnianie plików SMB
Jasność diody LED zasilania *
Tylna dioda LED *
Okresowe pobieranie
Import z dysku USB
Controller Mode
DSD Playback Mode
Opóźnienie uruchomienia precyzyjnego
Format pliku importu CD-DA
Maksymalna liczba odczytów
Zaawansowana optymalizacja napędu

Najjaśniejszy
ON
Jasny
ON
OFF
W jednym folderze
Hibryd Mode
Standard
3 sekundy
WAV
1
±0
15 minut

Auto Power Save

Uwaga: To ustawienie może być skonfigurowane na „OFF” Dla niektórych
urządzeń.

LAN Port
PLAYER Port
Nazwa Użytkownika
Sprawdź aktualizacje podczas uruchamiania
* To ustawienie jest dostępne tylko w N1-EX.

DHCP
Bridged Mode
N-XXXX („XXXX” cztery ostatnie cyfry to adres MAC)
Tak
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