Konfiguracja i obsługa
Mam już urządzenie z MusicCast.
Jak je skonfigurować?

Naciśnij ikonę Link (lewy górny róg ekranu aplikacji). Wy-

Podłącz swoje urządzenie do prądu. Ściągnij na swój smart-

ten, który będzie ten dźwięk odbierać. Możesz w aplikacji

fon/tablet aplikację MusicCast Controller z AppStore (dla

sterować głośnością obu pomieszczeń jednocześnie lub każ-

iOS) lub Google Play (dla Android). Otwórz aplikację na

dego osobno, nawet wyciszając zupełnie któreś z nich. Zo-

smartfonie lub tablecie i postępuj zgodnie z instrukcjami

bacz jakie to proste: https://youtu.be/CiJzP6RQQdI?t=205.

aplikacji. Albo zobacz na filmie jak to zrobić: www.youtube.

Aby rozłączyć pokoje, ponownie naciśnij ikonę Link i odznacz

com/watch?v=CiJzP6RQQdI

pokój, który chcesz odłączyć od grupy.

Udało się! Jak dodać kolejne urządzenie, bo mam
ich kilka?

Chciałbym zmienić ustawienia danego pokoju. Jak
to zrobić?

W prawym górnym rogu aplikacji znajduje się ikona usta-

Przytrzymaj dłużej kafelek danego pokoju a na dole apli-

wień. Wejdź w ustawienia i wybierz „Dodaj nowe urządze-

kacji pojawi się napis „Ustawienia Pokoju”. W ustawieniach

nie”. Wykonaj te same czynności co w przypadku pierwszego

możesz zmienić nazwę pokoju, przypisane zdjęcie, zaktu-

urządzenia. Dodawanie nowych urządzeń również zobaczysz

alizować oprogramowanie urządzenia (To ważne! Zawsze

na filmie: https://youtu.be/CiJzP6RQQdI?t=106

aktualizuj oprogramowanie, aby MusicCast działał spraw-

bierz pokój, z którego będziesz wysyłać dźwięk, a następnie

nie), edytować źródła dla danego urządzenia czy zmieniać

W jaki sposób mogę spersonalizować swój system
MusicCast?

parametry połączenia z innymi urządzeniami.

Możesz nazwać swój system jak chcesz, łącznie z nazwami
jeden „pokój”. Dla każdego z pokojów możesz wybrać zdjęcie

Chciałbym skorzystać z funkcji Bluetooth Output.
Jak wysłać dźwięk z urządzenia MusicCast do słuchawek/głośnika Bluetooth?

z zasobów aplikacji lub zrobić własne. Możesz także edyto-

Wybierz jakiś utwór i w aplikacji naciśnij ikonę ustawień

wać nazwy źródeł i sortować je jak chcesz. Sprawdź kolejne

dźwięku.

poszczególnych pokojów. Jedno urządzenie to w aplikacji

punkty niniejszego FAQ, aby dowiedzieć się więcej.

Czy każdy z domowników musi przeprowadzać
konfigurację od nowa?
Nie! Urządzenia dodajesz raz, a domownicy tylko ściągają
aplikację i otwierają ją na swoich smartfonach lub tabletach.
Na wyświetlone pytanie o przyłączenie się do systemu wystarczy odpowiedzieć „Tak” – tak jak pokazano to na filmie:
https://youtu.be/CiJzP6RQQdI?t=196

Uruchom transmisję Bluetooth, a następnie sparuj urządzenie MusicCast z dowolnym urządzeniem Bluetooth. Możli-

OK, mam już skonfigurowane urządzenia. Jak mam
włączyć muzykę?

we, że w słuchawkach/głośniku, który ma odbierać muzykę

W aplikacji stuknij w dany pokój. Zobaczysz wszystkie

Zobacz na filmie jak wygląda włączenie Bluetooth Output:

możliwe źródła muzyki do wyboru – serwisy strumieniowe,

www.youtube.com/watch?v=mvO4qpz2Ccg

konieczne będzie uruchomienie trybu parowania Bluetooth.

radio internetowe i wszelkie wejścia urządzenia – np. HDMI
w przypadku amplitunera. Wybierz któreś z nich, a następnie
wybierz utwór. Gotowe! Zobacz to na filmie: https://youtu.
be/CiJzP6RQQdI?t=151

Jak przesłać muzykę do drugiego pokoju?

Do amplitunera MusicCast w salonie mam podłączony telewizor, gramofon i konsolę. Do każdego
z tych źródeł mam ustawiony inny program dźwiękowy i poziom głośności. Czy mogę te ustawienia
jakoś zapisać, żeby potem szybko je wywołać?

Tak. W aplikacji MusicCast ustaw żądane źródło, program
dźwiękowy i poziom głośności. Przytrzymaj dłużej kafelek
pokoju a pojawi się opcja „Zapisz w presetach pokoju”. Nadaj
nazwę presetowi i zapisz.

Teraz wchodząc w aplikacji w dany pokój na samej górze
ekranu, po wybraniu kafelka „Ulubione” zobaczysz wszystkie
dodane przez siebie piosenki/stacje radiowe. Utwory możesz
też dodawać do kolejki odtwarzania tworząc Playlisty,
a wszystkie ostatnio wybrane utwory lub stacje radiowe
znajdziesz pod kafelkiem „Najnowsze”.
Zapisane ustawienia będą widoczne na głównym ekranie
aplikacji w prawym dolnym rogu. Naciśnięcie danego presetu
spowoduje automatyczne przywołanie zapisanych ustawień.

Najczęściej słucham muzyki w aplikacji YouTube
na tablecie, wysyłając dźwięk przez Bluetooth do
urządzenia Yamaha. Potem steruję urządzeniem
przez aplikację MusicCast. Ciągłe przełączanie się
między aplikacjami jest jednak uciążliwe. Jest na to
jakiś sposób?
Oczywiście. W ustawieniach pokoju jest pozycja „Dodaj
skróty do aplikacji”. Wybierz np. Bluetooth i dodaj aplikację, z której najczęściej korzystasz przy przesyłaniu muzyki
Bluetoothem – w Twoim przypadku będzie to YouTube.
Teraz w aplikacji MusicCast wybierając Bluetooth jako
źródło, zobaczysz link do aplikacji YouTube. Możesz do niej
łatwo przejść a wracając wstecz znajdziesz się z powrotem
w aplikacji MusicCast. Bez konieczności ciągłego wracania

Możesz także zapisać te presety w postaci widgetu na ekra-

do ekranu głównego. To zdecydowanie prostsze!

nie telefonu, wówczas nie będziesz musiał nawet uruchamiać
aplikacji MusicCast – po naciśnięciu widgeta, amplituner sam
włączy się, wybierze zapisane źródło, program dźwiękowy
i poziom głośności.

Mam kilka ulubionych płyt zgranych na serwer NAS
i ulubione stacje radiowe. Czy mogę jakoś zapisać je
w pamięci aplikacji, aby móc szybko je włączać?

Mam amplituner kina domowego i aplikacja AV
Controller do sterowania amplitunerami świetnie
sprawdza się przy obsłudze zaawansowanych
ustawień – czy mogę ją jakoś powiązać z aplikacją
MusicCast?
Naturalnie. W aplikacji MusicCast przytrzymaj dłużej
kafelek pokoju, pod którym kryje się Twój amplituner. Wejdź

Tak, właśnie dlatego stworzono w aplikacji MusicCast za-

w ustawienia i na samym dole zobaczysz skrót do aplikacji

kładki „Ulubione”, a także „Najnowsze” i „Playlisty”. Możesz

AV Controller. Możesz teraz łatwo przechodzić z aplikacji do

przypisać je dla każdego urządzenia oddzielnie, choćby po

aplikacji bez ciągłego powracania do ekranu głównego.

to, aby każdy z domowników mógł cieszyć się swoją ulubioną
muzyką. Niezależnie od tego czy będą to płyty z serwera
udostępnione w domowej sieci, wybrane stacje radiowe
(internetowe lub analogowe) czy muzyka z komputera po
prostu dodaj dany utwór do „Ulubionych”: słuchając go naciśnij w aplikacji wielokropek a na dole ekranu pojawi się napis
„Dodaj do ulubionych”..

