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Bevezetés

1. Első lépések

dvözöljük a Mu-so®-nál  és gratulálunk a vásárlásához. A Mu-so és a Mu-so b először hozza össze a híres 

Naim Audió jellemzőket egy kompakt  minden az egyben zenei lejátszóban  és a kivételes teljesítményt 

széleskör  audió bemenetekkel s forrásokkal kombinálja. A Mu-so-val és a Mu-so b-vel a következőkre képes

• Több-ezer internet rádióállomást hallgatása

• Hang lejátszása az AirPlay® használatával

• Spotify® Connect audió  Spotify® Premium  előfizetés szükséges  és T A  T A  előfizetés 
szükséges  lejátszása.

• Vezeték nélküli audió lejátszása Bluetooth®-on AAC és apt ®-el bármolyen kompatibilis eszközről.

• Zene lejátszása UPnP™ zene szerverekről.

• ejátszás  vagy stream küldése egy másik Naim streaming termékre.

• iPod®  iPhone®  iPad® -en  vagy más USB memóriaeszközön tárolt hang lejátszása USB csatlakozáson keresztül.

• Analóg  vagy digitális hang lejátszása vezetékes csatlakozással bármilyen lejátszó eszközről  ami 
használható audió csatlakozóval rendelkezik.

Ez a kézikönyv bőséges információt ny jt az összes Mu-so és 
Mu-so b jellemzőkről és eszközökről  és képessé teszi nt a 
Mu-so és Mu-so b beállítására és tökéletes integrációjára a 
meglévő otthoni szórakoztató rendszerébe és médiájába.

Ha valamilyen zenét szeretne azonnal lejátszani  az Első 
lépések gyorsan átsegíti a hálózati és Bluetooth csatlakozások 
folyamatán.

Ha kérdéseire nem kap választ ezeken az oldalakon  segítséget a 
www.naimaudio.com mu-so-support oldalon  vagy emailben a 
mu-sosupport naimaudio.com-on  vagy telefonon a    kaphat.
+44 (0)333 321 9923 (UK)  
+1 800 961 5681 (USA and Canada).

A Mu-so és a Mu-so b távirányítható a kombinált  érintő 
képernyős és forgó gomb vezérlős távirányítójával  vagy az 
ingyenes Naim i S vagy Android applikációval.
A Mu-so-nak van egy kézi távirányítója is  ami az alap vezérlő 
funkciókat ny jtja.
A távirányító kiegészítőként vásárolható meg a Mu-so b-hez.

A Naim app. ny jtja a legszéleskör bb vezérlést és 
beállítási eszközöket  ezért erősen ajánljuk  hogy mielőtt 
elkezdené használni a Mu-so-t  vagy a Mu-so b-t  először 
töltse le és telepítse az applikációt az i S vagy Android 
eszközére. A Naim App könnyen megtalálható mind az 
iTunes App Store-on  és a oogle Play Store-on.

Megjegyzés
A Naim App i S  7.1 vagy jabb verziót  vagy Android 
4.0 verziót igényel.
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1. Első lépések

1.1 Elhelyezés

A  Mu-so és Mu-so b-t asztalra  b torra  vagy fali polcra 
lehet elhelyezni. Ha polcra helyezi  győződjön meg arról  
hogy a polc elbírja a s lyát.

1.1.1 Mu-so csatlakozások

A csatlakozó lap a Mu-so alján helyezkedik el és 
tartalmazza a tápcsatlakozót  vezetékes hálózati 
csatlakozót  a Tos ink optikai digitális audió csatlakozót a 
digitális forrásokhoz való csatlakozáshoz  pl. C  lejátszó. 
Az alsó csatlakozó panelt mutatja az 1. ábra.

Ha a Mu-so-ja vezetékes hálózati csatlakozást használ  kezdje 
a csatlakoztatást az általános Ethernet kábel csatlakoz-
tatásával a hálózati csatlakozó aljzatba. Máskülön-ben először 
a mellékelt tápkábelt csatlakoztassa a Mu-so-ba.

Megjegyzés  A Mu-so olyan tápkábellel van ellátva  
ami az értékesítés területének megfelelő.

1.1.2 Mu-so oldalpanel szolgáltatások

A Mu-so jobb oldali panelje  a 2. Ábrán látható  szintén 
tartalmaz néhány csatlakozót és telepítési eszközt.
Ezek lehetnek

• Wi-Fi beállítás és gyári beállítás t -lyuk nyomógomb.
Nézze meg a 2.1-es részt a Wi-Fi beállításról  és nézze 
meg a 6.6-os részt a Mu-so gyári beállításainak 
visszaállításához.

• Több-szín  állapot jelző. Nézze meg a 2. részt a 
jelző színekről.

• Egy 3 5mm-es analóg audió csatlakozó  a külső 
analóg források csatlakoztatásához.

Megjegyzés  A Mu-so automatikusan kiválasztja az analóg 
bemenetet  amikor a dugót a csatlakozóba dugják.

• Egy USB csatlakozó az USB memóriaeszközök és 
i S audió eszközök csatlakoztatásához.

1.1.3 Mu-so b csatlakozások és telepítési jellemzők

A Mu-so b csatlakozási és telepítési lehetőségei a 

hátlapján találhatók. Ezek lehetnek

• Tápcsatlakozás

Megjegyzés  A Mu-so olyan tápkábellel van ellátva  
ami az értékesítés területének megfelelő.

• Egy USB csatlakozó az USB memóriaeszközök és 
i S audió eszközök csatlakoztatásához.

• Vezetékes hálózati csatlakozó

• Egy Tos ink optikai digitális csatlakozó a külső 
digitális audió csatlakoztatásához.

• Egy 3 5mm-es analóg audió csatlakozó  a külső 
analóg források csatlakoztatásához.

• Wi-Fi beállítás és gyári beállítás t -lyuk nyomógomb.
Nézze meg a 2.1-es részt a Wi-Fi beállításról  és nézze meg a 
6.6-os részt a Mu-so b gyári beállításainak visszaállításához.

• Több-szín  állapot jelző.
Nézze meg a 2. részt a jelző színekről.

A Mu-so b alsó csatlakozó paneljét mutatja az 3. ábra.

Fontos  Bármilyen s ly  tárgy elhelyezése a Mu-so 
vagy Mu-so b tetején  megsértheti a felületet.

Fontos  Soha ne tegyen vizet tartalmazó tárgyat  
például vázát  csészét  vagy poharat a Mu-so vagy Mu-
so b felső felületére.

Fontos  Nagy gondot fordítson  amikor megemeli  
vagy viszi a Mu-so-t  és amikor az alsó csatlakozókhoz 
ér. Ne állítsa a Mu-so-t az előlapi rácsra  vagy akár a 
vég panelre  vagy fordítsa teljesen a tetejére.

A Mu-so-t ideiglenesen a hátlapján lévő 
h tőbordára lehet állítani  hogy jobban hozzáférjen 
az alsó csatlakozókhoz. yőződjön meg arról  hogy 
a h tőborda védve van a sérüléstől.
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1. Első lépések
1.ábra
Mo-so alsó oldali csatlakozók

2.ábra
Mu-so oldal lap szolgáltatások

Hálózati csatlakozó

T -lyuk nyomógomb

USB audió bemeneti csatlakozó

Állapot jelző

Analóg audió bemeneti csatlakozó

igitális hang bemenet

Táp  csatlakozó

Megjegyzés  egyen nagyon óvatos  amikor az alsó 
csatlakozókhoz ér.
Ne állítsa a Mu-so-t az előlapi rácsra  vagy akár a vég 
panelre  vagy fordítsa teljesen a tetejére.
A Mu-so-t ideiglenesen a hátlapján lévő h tőbordára lehet 
állítani  hogy jobban hozzáférjen az alsó csatlakozókhoz.

yőződjön meg arról  hogy a h tőborda védve van a 
sérüléstől.
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1. Első lépések
3.ábra -Mu-so b
Mu-so b csatlakozópanel

Hálózati csatlakozó

T -lyuk nyomógomb

Állapot jelző

USB audió bemeneti csatlakozó

Analóg audió bemeneti csatlakozó

igitális audió 
bemeneti csatlakozó

Táp  csatlakozó

1.2 Bekapcsolás és készenlét

A Mu-so és a Mu-so b automatikusan bekapcsol  
amikor a táp csatlakoztatva van.

Két készenléti mód van  készenlét és mély alvás. Készenléti 
módban a hálózati és a Bluetoozh csatlakozás m ködése 
megmarad  hogy lehetővé tegye a Mu-so és Mu-so b 
automatikus felélesztését  amikor a vezérlő parancsot kap a 
Naim App-ról  vagy zenei adatfolyamot érzékel. Mély alvás 
módban a hálózat és a Bluetooth funkció is ki van kapcsolva  
azért hogy a teljesítmény felvételt a minimumra csökkentse.

• A Mu-so vagy Mu-so b készenléti módba 
kapcsolásához érintse meg a Standby ikont az érintő 
panelen. Készenlétből történő kilépéshez érintse meg 
a Standby ikont.

• A Mu-so vagy Mu-so b mély alvásba kapcsolásához 
tartsa lenyomva az érintő panel Standby Készenlét  
ikonját  vagy a Mu-so távirányító Standby gombját.
A Készenlét feletti rész a kijelzőn villogni fog  amint a mély 
alvás mód aktiválódott. A felélesztéshez nyomja meg ismét 
a Készenlét ikont vagy a távirányító gombot.

Megjegyzés  Ha a Mu-so  vagy Mu-so bt 20 percig nem 
használja  automatikusan készenléti módba lép.
Az automatikus készenlét ideje a Naim App  Beállítások 
Settings  menüben állítható.
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2. Hálózati csatlakozás
Azért  hogy streaming audió fájlokat és internet 
rádióállomásokat le tudjon játszani  a Mu-so-t és a Mu-so 

b-t csatlakoztatni kell az internetre egy helyi hálózati 
routerrel. A csatlakozás a routerhez lehet vezetékes  vagy 
vezeték nélküli.

Megjegyzés  A Mu-so gyárilag be van állítva  hogy 
automatikusan kommunikálni tudjon az otthoni 
hálózatokkal a HCP protokol használatával.
A Mu-so fi  P címre is beállítható  a belső web beállító 
oldalain. Nézze meg a 2.2 részt a bővebb információkért.

Megjegyzés  Ha a Mu-so-ja már korábban használva volt  jó 
megoldás  ha visszaállítja az alapbeállításokat  mielőtt 
megkísérli a hálózatra csatlakoztatást. A gyári beállítások 
visszaállítása törli az összes meglévő felhasználói és hálózati 
beállítást  és visszatölti az alap i adio beállításokat. Nézze 
meg a 6.6 részt a bővebb információkért.

Az állapot jelző a t -lyuk nyomógomb közelében van  
és a különböző hálózati és m ködési állapotokat jelzi.
A világításokat a következő táblázat mutatja

Világítás Hálózat és m ködési állapot

Ki
Fehér
Narancs  
Villogó Narancs  

ila

Villogó lila     
Kék

Villogó piros

Mély alvás ki
Hálózat csatlakoztatva
Nincs hálózat
A hálózati csatlakozás elkezdődött    
A vezeték nélküli csatlakozás be van 
állítva  de nincs hálózat. 
Vezeték nélküli beállítás mód
Förmver frissítés  vagy készülék 
visszaállítási módban van

endszer hiba  vagy az erősítő t l van 
vezérelve. épjen kapcsolatba az 
eladóval  vagy a Mu-so támogatással.

2.1 Vezeték nélküli hálózat csatlakozás

Azért  hogy a Mu-so-t az internetre csatlakoztassa egy 
helyi vezeték nélküli hálózaton keresztül  vezeték nélküli 
hálózati nevet SS  és jelszót kell beállítani.
Ezt három módon lehet elérni.
A mód  amit választani fog  függ a személyes 
beállításoktól és kényelemtől.

Megjegyzés   A Mu-so  kompatibilis a 802.11b és 
802.11g Wi-Fi szabvánnyal.

Megjegyzés  A Mu-so nem csatlakoztatható 
rejtett  vezetéknélküli hálózathoz.

2.1.1: Vezeték nélküli beállítás a Naim App használatval

A Naim App egy olyan vezeték nélküli beállítási rutint 
tartalmaz  ami átvezeti nt a Mu-so vezeték nélküli 
hálózatra való csatlakoztatásának folyamatán. Ha még 
nem töltötte le és telepítette a Naim App-ot  akkor tegye 
meg most. A Naim App vezeték nélküli telepítési 
rutinjának végrehajtásához kövesse az alábbi lépéseket

• Biztosítsa  hogy az i S vagy Android eszköz  
amelyikre a Naim App telepítve van  azonos hálózatra 
legyen csatlakoztatva  amelyiket a Mu-so használ.

• Nyissa meg a Naim App-ot és válassza a Setup new Mu-so-t.

• Kövesse a képernyő utasításokat a Mu-so vezeték 
nélküli hálózati csatlakoztatásához. A 4.ábra mutatja a 
Naim App telepítő oldalt.

4.ábra
Naim applikáció 
üdvözlő képernyő

Rooms

Setup new Mu-so

A következő  2.rész leírása  egyaránt alkalmazható a 
Mo-so és a Mu-so b-re  és bemutatja a vezetékes és 
a vezeték nélküli csatlakozás folyamatát.
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2. Hálózati csatlakozás
2.1.2: Wi-Fi beállítás az i S vezeték nélküli 
kiegészítő beállítás WAC  használatával

A Mu-so kihasználhatja az i S 7  vagy jabb verzióba 
beépített vezeték nélküli kiegészítő beállítást.
A vezetéknélküli kiegészítő beállítás lehetővé teszi az arra 
alkalmas termékek  mint például a Mu-so  egy azonos 
vezeték nélküli hálózaton elérhető automatikus 
beállítását. A vezeték nélküli kiegészítóő beállítás 
használatához kövesse az alábbi lépéseket

• Biztosítsa  hogy az a vezeték nélküli hálózat  amihet 
az i S eszköze csatlakoztatva van  azonos azzal  amit 
a Mu-so-hoz használni akar.

•
Biztosítsa  hogy a Mu-so tápkábele csatlakoztatva 
van  és nincs készenlétben. Biztosítsa  hogy a 
hálózati kábel be csatlakoztatva van.

• A mellékelt t vel  vagy egy iratkapoccsal gyengén nyomja 
meg a t -lyuk nyomógombot  a vezeték nélküli beállítási 
mód elindításához. Az állapot jelző lilán fog villogni.

Megjegyzés  Ha a Mu-so már korábban használva volt  lehet hogy 
elindul a vezeték nélküli beállítás módban  a jelző lila villogásával.

• Nyissa meg az i S eszköz wi-fi beállítás menüjét és 
görgessen lefelé a kijelzőn.
Válassza ki a SET UP NEW A P A  SPEAKE  
menüpontot és kövesse a leírt lépéseket.

• Az 5. ábra mutatja a wi-fi beállítások menüjét.
A vezeték nélküli kiegészitő beállítási folyamat 
automatikusa elküldi a hálózati nevet és biztonsági 
kulcsot arra a hálózatra  amit a Mu-so-hoz használ  és 
automatikusan elvégzi a wi-fi beállítást.

• A Mu-so állapot 
jelzője befejezi a 
villogást  és 
fehéren világít  
amint a vezeték 
nélküli kapcsolat 
sikeresen 
létrejött.

2.1.3: Vezeték nélküli beállítás az i S wi-fi kulcs megosztással.

A Mu-so használni tudja az i S 6  vagy jabb verzióba beépített wi-fi 
kulcs megosztás szolgáltatást. A wi-fi kulcs megosztás lehetővé teszi 
a vezetéknélküli termék  mint a Mu-so  csatlakoztatását egy i S 
eszközhöz USB-n keresztül  és automatikusan lemásolni a hálózati 
nevet és biztonsági kódot  amit az az eszköz használ. A Wi-fi kulcs 
megosztás használatához kövesse az alábbi lépéseket

• Biztosítsa  hogy az a vezeték nélküli hálózat  amihet 
az i S eszköze csatlakoztatva van  azonos azzal  amit 
a Mu-so-hoz használni akar.

• Biztosítsa  hogy a Mu-so tápkábele csatlakoztatva 
van  és nincs készenlétben. Biztosítsa  hogy a 
hálózati kábel be csatlakoztatva van.

• Csatlakoztassa az i S eszközt a Mu-so USB csatlakozójához. 
Az i S eszköznek bekapcsolva és nem zárolva kell lennie.

• A mellékelt t vel  vagy egy iratkapoccsal gyengén 
nyomja meg a t -lyuk nyomógombot. Az állapot jelző 
lilán fog villogni.

• Az i S eszköz dialóg ablakában engedélyt kér a wi-fi 
beállítások megosztására.
Válassza az Allow -t.
A 6. Ábra mutatja a dialóg ablakot.

• Kb. 30 másodperc m lva a Mu-so készen áll a vezeték 
nélküli streaming-re a hálózaton.
A Mu-so állapot jelző fehéren világít.

6.ábra
Wi-Fi kulcs megosztás

Megjegyzés
A Wi-Fi kulcs 
megosztás csak 
az i S 6  vagy 

jabb verzióval 
lehetséges.

5.ábra
Vezeték nélküli 
kiegészítő beállítás

Megjegyzés
A vezeték nélküli 
kiegészítő beállítás 
csak az i S 7  vagy 
ájabb verzióval 
lehetséges.
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2. Hálózati csatlakozás
2.1.4: Vezeték nélküli beállítás vezeték nélküli csatlakozással

Amikor a Mu-so nincs csatlakoztatva a helyi hálózatra  képes 
saját vezeték nélküli jelet kiadni  amin keresztül el lehet érni a 
saját belső webes beállító felületét. A vezeték nélküli hálózat 
neve és jelszava  amihez a Mu-so-t  csatlakoztatni akarja  
megadható ezen az oldalon. A Mu-so beállítási oldalának 
vezeték nélküli eléréséhez kövesse az alábbi lépéseket

• A mellékelt t vel  vagy egy iratkapoccsal gyengén 
nyomja meg a t -lyuk nyomógombot.
Az állapot jelző megváltoztatja a színét és villog.

Megjegyzés  A Mu-so vezeték nélküli hálózat sugárzása 
automatikusan kikapcsol 30 per m lva.

jra lehet indítani a t -lyuk nyomógombbal.

Nyissa meg a számítógép  laptop  tablet  vagy okostelefon 
vezeték nélküli beállítások oldalát  vagy vezérlő paneljét  
és keresse meg a Mu-so- -Setup  nev  vezeték 
nélküli hálózatot. Ez a Mu-so által generált vezeték nélküli 
hálózat  ami ideiglenes vezeték nélküli csatlakozást tesz 
lehetővé a beállításokhoz.

Megjegyzés  Alapbeállításban a Mu-so hálózati és 
Bluetooth neve megegyezik az egyedi MAC cím utolsó 
négy karakterével  ami mindegyik készülék alján 
található egy címkén.

Válassza ki a Mu-so vezeték nélküli hálózatot és 
csatlakozzon hozzá. elszó nem szükséges.

Megjegyzés  Az ablak a hálózat típusának megerősítését 
kérheti.
Válassza a Home -ot.

• Zárja be a számítógép  laptop  tablet  vagy okostelefon 
vezeték nélküli beállítások oldalát  vagy vezérlő paneljét.

• Nyissa meg a számítógép  laptop  tablet  vagy okos-
telefon web böngészójét  és írja be a 192.168.1.12 címet a 
cím sávba. Nyomjon egy vissza-t  vagy válassza a o -t.

• A böngésző a Mu-so beállítás oldalát fogja mutatni.
A Network  fülön válassza ki a vezeték nélküli 
hálózatot  amit a Mu-so-hoz használni kíván  és adja 
meg a jelszó a megfelelő dialóg dobozban.
Válassza az Enter-t. A 7. ábra mutatja a Mu-so 
beállítások kezdő oldalát.

• Zárja be a böngésző ablakot.

• Térjen vissza a számítógép  laptop  tablet  vagy 
okostelefon vezeték nélküli beállítások oldalára vagy 
vezérlő paneljére  csatlakoztassa jra az otthoni 
hálózatot.

• Néhány pillanat m lva a Mu-so készen áll a vezeték 
nélküli streaming-re a hálózaton. A Mu-so állapot 
jelző fehéren világít.

7.ábra
Beállítás web oldal - 
Áttekintés



8

2. Hálózati csatlakozás

A 8. Ábra mutatja a 
beállító ablakot. 8.ábra
Beállítás web oldal - 
Hálózat

2.2 Wired Network Connection
Vezetékes hálózat csatlakozás.A Mu-so vezetékes 

hálózati csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket

• Szüntesse meg a Mu-so táp csatlakozását.

• Csatlakoztassa a Mu-so-t a helyi hálózati routerre 
egy hagyományos Ethernet kábellel.

Néhány pillanat m lva a Mu-so készen áll a 
streaming-re a hálózaton.
A Mu-so állapot jelző fehéren világít.

Megjegyzés  Ha szükséges  a Mu-si fi  P cím 
használatára is beállítható  a beállítások oldalán  az 
Advance Settings  fülön.
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3. Bluetooth csatlakozás
A helyi hálózaton keresztült streamel audió lejátszásán 
felül a Mu-so és a Mu-so b Bluetooth vezeték nélküli 
kapcsolaton keresztül is le tud játszani audiót a 
megfelelően felszerelt eszközökről.

A Mu-so alapbeállításban egy nyílt  Bluetooth 
csatlakozással van konfigurálva  így nincs szükség a lejátszó 
eszköz párosítására. Egy Bluetooth eszköz 
csatlakoztatásához nyissa meg a lejátszó eszköz Bluetooth 
beállítások oldalát és válassza a Mu-so BT  vagy Mu-
so b BT  -et a listából. Kis idő elteltével a Mu-so az 
eszközökön lévő audió applikációk rendelkezésére áll.

Megjegyzés  A Bluetooth vezeték nélküli csatlakozásnak 
relatívan korlátolt a hatótávolsága. tthoni környezetben 
ma imum kb. 10 méter  a sugárzás tjában lévő fizikai 
akadályok azonban csökkenthetik ezt a tartományt.

Megjegyzés  Alapbeállításban a Mu-so hálózati és 
Bluetooth neve megegyezik az egyedi MAC cím utolsó 
négy karakterével  ami mindegyik készülék alján egy 
címkén található a tápcsatlakozó közelében.

A Bluetooth csatlakozás biztonságos formátumra váltható 
a Naim App Settings menün keresztül. A biztonságos 
Bluetooth formátum azt jelenti  hogy a csatlakoztatott 
eszközt párosítani kell ahhoz  hogy a audiót streameljen.
A biztonságos Bluetooth kapcsolat bekapcsolásához 
kövesse az alábbi lépéseket
• Nyissa meg a Naim App. Beállítások menüjét és 

válassza az nput Settings  Bluetooth Security-t.
Válassza a Bluetooth Security on -t.

• Tartsa nyomva a Mu-so érintő paneljének bemenet 
ikonját  amíg a Bluetooth ikon elkezd villogni.

• Nyissa meg a Bluetooth eszköz Bluetooth beállítások 
oldalt és válassza ki a Mu-so- -et.

A Mu-so eszköze most már biztonságosan párosítva van.
Egyetlen más Bluetooth eszköz sem lesz képes csatlakozni 
a Mu-so-hoz  amíg nincs hasonlóan párosítva.

Megjegyzés  Ha több eszköz van párosítva  a Mu-so 
arról az eszközről fog lejátszani  amelyikről először 
megkapja a streamet. Ha egy másik párosított eszközről 
akar lejátszani  akkor az első eszköz csatlakozását meg 
kell szüntetni.

Megjegyzés  Egyszerre legfeljebb nyolc eszközt lehet 
párosítani a Mu-so-val.

9.ábra
Bluetooth 
beállítás

Ha egy kilencedik eszközt párosít  a legrégebbi eszköz 
törlődni fog.

Megjegyzés  A Mu-so szét tudja kapcsolni és törölni tudja 
a párosított Bluetooth eszközt a Naim App-on keresztül.

A 9.ábra mutatja a Mu-so Bluetooth beállítását az Android 
mobil eszközön.
A Bluetooth beállítása egy i S eszközön azonos.

A következő 3.rész mondatai mind a Mu-so-ra  
mind a Mu-so b-ra egyaránt vonatkoznak
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4. Zene forrás
A Mu-so és a Mu-so b a források széles választékát képes 
lejátszani  bár a viselkedésük egyenként különbözhet. A 
következő mondatok bemutatják a különböző forrás típusokat  
és a módot  ahogy a Mu-so és a Mu-so b kezeli őket.

4.1 Helyi források

A helyi források azok  amelyeknél a forrás eszközök 
közvetlenül vannak csatlakoztatva a Mu-so bemeneti 
csatlakozóira. Ezek tartalmazzák az analóg  digitális és USB 
audió bemenetetket.

A helyi források kiválaszthatók a Mu-so érintő panelen  
vagy a NAim App használatával.
Az analóg forrás bemenet automatikusan kiválasztódik  
amikor a csatlakozó bedugja a Mu-so analóg bemenetébe.

Megjegyzés  A Mu-so digitális bemenete egy S P F 
digitális audió jellel kompatibilis Tos ink csatlakozó.
Sok C  lejátszó rendelkezik ilyen digitális audió imenettel.

A Mu-sohoz csatlakoztatott USB eszközök viselkedése  
és a tartalmazott audió fájlok elérése  a típusuktól 
függően különbözhet.

Az USB memóriaeszközökön tárolt audió fájlok csa a Naim 
App-al kerehetők és választhatók ki a lejátszáshoz.
Miután a lejátszás megkezdődött  a Mu-so érintő panel és a 
távirányító a lejátszás megszakítás  következő előző 
funkciók kiválasztására is használható.

i S eszközökön tárolt audió fájlokat le lehet játszani a Mu-
so USB bemenetén keresztül  akár az i S eszköz beső 
vezérlésén  akár a Naim App-on keresztül. Egyes esetekben 
miutána lejátszás megkezdődött  a Mu-so érintő panel és a 
távirányító a lejátszás megszakítás  következő előző 
funkciók kiválasztására is. 

Megjegyzés  A legtöbb UMS Universal Mass Storage  USB 
eszköz kompatibilis a Mu-so USB bemenetével.
Azok a mobil eszközök  amik Android operációs rendszert 
használnak  nem kompatibilis a Mu-so USB bemenetével.

A Mu-so le tudja játszani az USB memóriaeszközökön és 
lejátszó eszközökön tárolt audió fájlokat a következő 
formátumban  MP3  A AC  AAC  F AC  WMA  WAV  A FF 
vagy gg Vorbis.

4.2 iRadio
Az előre programozott i adio állomásokat ki lehet 
választani a Mu-so érintő panelján a rádió ikon ismételt 
megnyomásával.
Az i adio állomások keresése  böngészése és mentése 
funkciók azonban csak a Naim App-pal lehetséges.

egfeljebb 40 i adio állomást lehet tárolni a Naim App 
használatával  és az első öt automatikusan mentett állomás 
kiválasztásra kész a Mu-so érintő paneljén.
Az első öt azonosítása módosítható a Nai  App-ban.

4.3 Audió adatfolyam

A Mu-so adat forrásai  AirPlay  Bluetooth  Spotify® 
Connect  T A  UPnP™ és Multiroom.

4.3.1 AirPlay és Bluetooth adatfolyam stream

Az AirPlay és Bluetooth nem választható ki a Mu-so érintő 
képernyőről  vagy a Naim App-ról de automatikusan 
kiválasztódik  amikor a Mu-so egy streamet érzékel a 
megfelelő lejátszó appról. Az AirPlay vagy Bluetooth ikon 
világítani fog a Mu-so érintő paneljén  jelezve a kiválasztást.

AirPlay vagy Bluetooth adat lejátszásához nyissa meg a 
megfelelő lejátszó programot a közvetítő eszközön 
Windows vagy S  számítógép  i S vagy Android tablet 

vagy telefon  válassza ki a Mu-so-t  mint lejátszó eszközt.

Megjegyzés  Bővebb információt kap az Airplay-ről vagy 
Bluetooth-ról
www.apple.com/airplay 
www.bluetooth.com

4.3.2 Spotify® Connect  adat

Spotify® Connect kiválasztható a Naim App-ról  vagy 
automatikusan kiválasztódik és lejátszódik  amikor a Mu-so 
Spotify® Connect adatot  fogad egy Spotify®  app-ról.
A Spotify® Connect  ikon világítani fog a Mu-so érintő 
paneljén  jelezve a kiválasztást.

Spotify® Connect  adat lejátszásához nyissa meg a 
Spotify® lejátszó programot a közvetítő eszközön 
Windows vagy S  számítógép  i S vagy Android tablet 

vagy telefon  válassza ki a Mu-so-t  mint lejátszó eszközt.

Megjegyzés  Több információt a Spotify® Connect 
-ről a www.spotify.com connect oldalon talál.

4.3.3 T A  adatok

T A  adat lejátszásához válassza ki a T A  bemenetet a 
Naim App-on  jelentkezzen be a T A  fiókjába  és válassza 
ki a lejátszandó zenét.

Megjegyzés  Bővebb információt kap a T A -ról  
www.tidal.com 

A következő  4.rész mondatai mind a Mu-so-
ra  mind a Mu-so b-ra egyaránt vonatkoznak

https://www.apple.com/airplay
http://www.bluetooth.com
https://www.spotify.com/connect
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4. Zene forrás
4.3.4 UPnP™ adatfolyamok

A Mu-so UPnP™ bemenet lehetővé teszi a Mu-so számára  
hogy UPnP™ szerveren mint a Naim UnitiServer  hálózati 
szerverek UPnP™ szoftverrel  vagy Windows és S  
számítógépek  tárolt audió fájlokat le tudjon játszani. A Mu-
so UPnP™ bemenet automatikusa kiválasztódik  amikor 
stream érkezik egy szerverről. Az UPnP™ fájl böngészést a 
Naim Appal lehet elvégezni. Amikor lejátszás lett 
kezdeményezve egy Naim App utasítással  a Mu-so érintő 
panelen a lejátszás megszakítás  következő előző 
vezérlőket szintén lehet használni a lejátszás irányításához.

A Mu-so a következő UPnP™ stream audió formátumokat 
tudja lejátszani  MP3  A AC  AAC  F AC  WMA  WAV  
A FF vagy gg Vorbis. A fájlok nem eshetnek digitálisan 
jogvédett korlátozás alá.

Megjegyzés  A Windows Media™ Player 11  vagy 
magasabb verzió rendelkezik beépített UPnP™ 
támogatással. Számos más UPnP™ program van  ami 
kompatibilis mind a Windows  mind az S  
operációs rendszerrel.

Megjegyzés  Bővebb információt talál az UPnP™ 
szerverekről és hálózatokról a Naim tudásbázisban  

4.3.5 Multiroom Több-szobás  streamek

A multiroom lehetővé teszi  hogy a Mu-so hangot fogadjon 
és továbbítson azonos helyi hálózatra csatlakoztatott 
stream termékekre.

Megjegyzés  A Mu-so mellet a Naim multiroom stream 
termékei  N  N 5 S  NAC-N 272  NAC-N 172 S  
SuperUniti  NaimUniti  Uniti ute és Uniti ite.

A Mu-so multiroom bemenet automatikusa kiválasztódik  
amikor stream érkezik egy távoli Naim szerverről.
A Mu.so leválasztható a multiroom streamről vagy az érintő 
panel  vagy a Naim App megszakítás gombjának 
megnyomásával  vagy egy másik bemenet kiválasztásával.

Megjegyzés  A Mu-so multiroom bemenet a Naim App  
Beállítások Settings  menüben letiltható. A Multiroom 
bemenet letiltásával megelőzhető  hogy más felhasználó 
a lakásban véletlenül lejátsszon rajta keresztül.

Mu-so audió továbbításához egy távoli Naim szerverre  
válassza ki a  Naim App Now Playing  képernyőt  és érintse 
meg a multiroom ikont(     ) a hangerő cs szka mellett.
A multiroom ikon megérintése megnyit egy dialóg ablakot  
ami engedélyezi más streamelőket  melyek azonos 
hálózatra van csatlakoztatva. egfeljebb négy stream 
csatlakoztatható egyszerre. A távoli streamer hangerő 
vezérlése lehetséges  ha rendelkezésre áll.

Megjegyzés  A Mu-so helyi analóg és digitális  valamint 
az Airplay és Bluetooth bemenetei nem használhatók 
mutiroom adásra.
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5. Vezérlés
A Mu-so és a Mu-so b távirányítható az érintő képer-
nyőjéről vagy a Naim App-ról A Naim App. széleskör  
vezérlést és beállítási eszközöket ny jt  ezért ajánljuk  
hogy mielőtt elkezdené használni a Mu-so-t  vagy a Mu-so 

b-t  töltse le és telepítse az applikációt az i S vagy 
Android eszközére. A Naim App könnyen megtalálható 
mind az iTunes App Store-on  és a oogle Play Store-on.

A Mu-so-nak van egy kézi távirányítója is  ami az alap 
vezérlő funkciókat ny jtja. A távirányító kiegészítőként 
vásárolható meg a Mu-so b-hez.

A három vezérlő felület leírása a következő

5.1 Az érintő panel és a forgó vezérlő

Az érintő panel kijelzővel és a forgó vezérlővel lehet 
kiválasztani a bemeneteket és állítják a hangerőt.
A világító kijelző a forgó vezérlő körül  szintén jelzi a 
kezdés  adás  és m ködés folyamatokat.

A kezdéshez érintse meg a kijelző Standby ikonját  hogy 
felébressze a Mu-so-t. A 10-18 ábrák mutatják az érintő 
képernyőt  ami a következő vezérlő funkciókat tartalmazza

• Az audió lejátszás ikonok  a panel közepén  
lehetővé teszik a lejátszás  megszakítás  előző és 
következő kiválasztását.

Megjegyzés  A Mu-so audió lejátszó vezérlők csak az 
USB és a streaming audió forrásokon m ködnek és akkor 
ha a lejátszás a Naim App-ról lett elindítva.

• A lejátszás ikonok feletti ikonok azért világítanak  
hogy azonosítsák az aktuális stream lejátszást.

• Az érintő panel alsó felén a rádió és a bemenet 
ikonok jelzik és engedélyezik az i adio és a helyi 
bemeneti csatlakozók analóg  USB és digitális  
kiválasztását.

Megjegyzés  Az AirPlay  Bluetooth  Spotify® Connect 
és T A  streameket nem lehet kiválasztani az érintő 
panelről  de automatikusan kiválasztódnak  amikor a 
Mu-so megkapja a streamet. Az érintő panel ikonok 
mutatják az AirPlay  Bluetooth  Spotify® és UPnP™ 
streamek kiválasztását.
Megjegyzés  Nincs T A  ikon a Mu-so érintő panelen.

• Az érintő panel kerületén körben tizenegy jelző 
szegmens van  ami világítva jelzi a hangerő szintjét  
a rádió program kiválasztást és a helyi bemenet 
kiválasztást.

Az i adio bemenetet az érintő panel rádió ikonjával lehet 
kiválasztani. A Mu-so alapvetően az utolsónak kiválasztott 
rádióállomást játssza le. Ha ez az egyike a Mu-so öt 
programozott rádió állomásának  az öt felső kerületi 
szegmens egyike világítani fog. A rádió ikon ismételt 
megérintése kiválasztja a következő programozott i adio 
állomást.

Megjegyzés  Az i adio állomások böngészése és 
mentési funkciója csak a Naim App-pal lehetséges.

Amikor a Mu-so helyi bemeneteinek egyike ki van  választ-va 
a bemenet ikon érintésével  a három felső szegmens egyike 
világítani fog  jelezve az analóg bemenet  USB bemenet vagy 
digitális bemenet kiválasztását. A bemenet ikon ismételt 
megérintése kiválasztja a következő helyi ikont.

Megjegyzés  A Mu-so automatikusan kiválasztja az analóg 
bemenetet  amikor a dugót a csatlakozóba dugják.

Megjegyzés  Mialatt a Mu-so USB bemenete kiválaszt-
ható az érintő panelen  az audió fájlok böngészése és 
kiválasztása csak a Naim App-al lehetságes.

• Az érintő panel külső fém része elforogva szabályozza 
a hangerőt. Mialatt a hangerő szabályzás folyamatban 
van  a kerületi jelzők világítanak a hangerő szintnek 
megfelelően.
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5. Vezérlés
10.ábra
Az érintő panel és a forgó vezérlő

Megjegyzés  A Mu-so érintő panel ikonok a kiválasztott 
bemenet és a lejátszástól függően szelektíven 
érintőhatás akká válnak és világítanak.A 10.ábrán  csak 
magyarázatként   az összes ikon egyszerre világít az 
érintő panelen.

11.ábra
Érintse a Készenlétet a be- és a kikapcsoláshoz
Forgassa el a forgó vezérlőt a hangerő állításához

Megjegyzés  Tartsa lenyomva a Standby-t a Mu-so 
mély alvásba kapcsolásához.Érintse meg ismét a 
Standby-t a felélesztéshez.

Készenlét ikon

Streaming ikonok     
UPnP™, AirPlay, Bluetooth, Spotify®.

rányító ikonok   Előző
lejátszás  megszakítás  
következő.

Bemenet ikonok
i adió  helyi bemenetek analóg  USB  
digitális Több-funkciós jelző elemek  

hangerő  i adio program  helyi 
bemenetek.

12.ábra
Bluetooth adatfolyam lejátszása

Megjegyzés  Az irányító ikonok csak akkor világítanak 
és érintés-aktívak  amikor a lejátszás már el lett 
indítva a Naim App-ról vagy közvetlenül a Bluetooth 
lejátszó eszközről.

A Bluetooth ikon világít

Az irányító ikonok világítanak

Hangerő jelzés

A Standby ikon 
elhalványul  amikor a 
készülék m ködésképes.

Az ötödik rész ábrái egyformán vonatkoznak a Mu-so-ra 
és a Mu-so b-ra.
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5. Vezérlés

15.ábra
Spotify® Connect  adatfolyam lejátszása

Megjegyzés  Az irányító ikonok csak akkor világítanak és 
érintés-aktívak  amikor a lejátszás már el lett indítva a 
Naim App-ról vagy közvetlenül a Spotify® Connect  
lejátszó eszközről.

A Spotify®  ikon világít

Az irányító ikonok világítanak és 

aktívak

14.ábra
Airplay adatfolyam lejátszása

Megjegyzés  Az irányító ikonok csak akkor világítanak 
és érintés-aktívak  amikor a lejátszás már el lett 
indítva a Naim App-ról vagy közvetlenül az AirPlay  
lejátszó eszközről.

Az AirPlay  ikon világít

Az irányító ikonok világítanak és aktívak

13.ábra
UPnP™ adatfolyam lejátszása

Megjegyzés  Az irányító ikonok csak akkor világítanak 
és érintés-aktívak  amikor a lejátszás már el lett 
indítva a Naim App-ról vagy közvetlenül az UPnP™ 
lejátszó eszközről.

Az UPnP™ ikon világít

Az irányító ikonok világítanak és aktívak
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16.ábra
T A  adatfolyam lejátszása

Megjegyzés  Nincs T A  ikon a Mu-so érintő panelen.
Az irányító ikonok csak akkor világítanak és érintés-
aktívak  amikor a lejátszás már el lett indítva a Naim 
App-ról.

Az irányító ikonok világítanak és aktívak

5. Vezérlés

17.ábra
i adio bemenet

Megjegyzés  Érintse meg a rádió ikont a mentett állomások kiválasztásához.

18.ábra
Helyi bemenetek

Megjegyzés  Az irányító ikonok csak a helyi USB helyi 
bemenettel világítanak és érintés-aktívak  és amikor a lejátszás 
már el lett indítva a Naim App-ról  vagy az USB eszközről.

P3
P4P2

P1 P5

A ádió ikon világít

Egy i adio mentett állomás van kiválasztva

USB bemenet van kiválasztva

A bemenet ikon világít

Az irányító ikonok világítanak és aktívak
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5. Vezérlés

5.2 A Mu-so távirányító

Megjegyzés  A Mu-so b nincs ellátva távirányítóval  de 
alkalmas a távvezérlésre.
A Mu-so távirányító megvásárolható kiegészítőként  
vagy csereként  www.naimaudio.com

A Mu-so-nak van egy kézi távirányítója  ami elérést ad 
az alap vezérlő funkciókhoz. A távirányító el van látva 
elemmel  de a szigetelő lapot el kell távolítani  mielőtt 
használja. Vegye le az elem fedelet  és h zza ki az 
átlátszó lapkát az elemből. 

input

radio

19.ábra  Mu-so távirányító

Készenlét

Előző bemenet kiválasztása

Visszaugrás

Előző i adio program kiválasztása

Némítás némítás törlése

Hangerő fel

Hangerő le

Következő bemenet kiválasztása

ejátszás Megszakítás
Előreugrás

Következő i adio program kiválasztása

A Mu-so világítás séma kiválasztása

A távirányító megbízhatatlan m ködésének legjellemzőbb 
oka a lemerült elem.Cserélje ki az elemeket C 2032 
típusra  ami a legtöbb helyen kapható. Figyelje az elem 
pontos polaritására a cserénél.

A 19.ábra mutatja a távirányítót és a funkció gombjait.
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5. Vezérlés

5.3 Naim app.

A Naim App külön oldalakat tartalmaz a Mu-so streamin 
forrásokhoz és bemenetekhez  és külön oldalakat a Mu-so 
beállításhoz. A Naim App  intuitív  a képességeiben  
filozófiájában és használatában  és a legismertebb a Mu-
so  igény szerinti beállításában. A Naim App használatának 
elkezdéséhez kövesse az alábbi lépéseket

• Töltse le és telepítse a Naim App-ot az i S  vagy 
Android eszközére.

• Ellenőrizze  hogy a készülék azonos hálózatra van-e  csat-
lakoztatva  mint a Mu-so  és nyissa meg a Naim App-ot.

• A Settings menüben válassza ki a Mu-so-t. a 
csatlakoztatáshoz. A 4.ábra mutatja a Mu-so 
kiválasztását a Naim App telepítő oldalon.

Megjegyzés  Ha több Naim streaming termék van 
csatlakoztatva a hálózatra  akkor egy listában fognak 
megjelenni Naim beállítás oldalon. A megfelelő készülék 
azonosítható  vagy a termék nevével  vagy több azonos 
termék esetén  a névhez csatolva a készülék egyedi MAC 
címének első négy karaktere alapján.Az egyéni Mu-so 
MAC cím a készülék alján található a sorozat szám 
címkén.

Megjegyzés  A Naim App lehetővé teszi a Mu-so és Naim 
streamin termék nevének megváltoztatását. Mindegyik 
Mu-so vagy streamelő eszköz nevének megtervezése az 
elhelyezésüknek megfelelően  segíteni fog a több-szobás 
rendszer kialakításában.Nézze meg az 5.3.2.részt.

5.3.1 Bemenetek kiválasztása a Naim App-ról.

A kiválasztott Mu-so-val a Naim App ikonok a rendelkezésre 
álló bemeneteknek megfelelően lesznek beállítva. Válassza ki 
a megfelelő bemenetet. A 21.ábra mutatja a Naim App kezdő 
oldalát és a bemenet ikont.

20.ábra
Naimm app. beállítás

21.ábra
Naim App kezdőoldal

Ha egy olyan streamig forrás  mint az AirPlay vagy 
Spotify®  van automatikusan kiválasztva a Mu-so-n a 
stream érzékelésével  a Naim App kijelző a stream forrás 
oldalra kapcsol  és a stream típusának megfelelő vezérlőket 
kínálja fel. Ha egy alternatív forrás kerül kiválasztásra a 
Naim App-pal  a stream lejátszás megáll  és a Mu-so 
lecsatlakozik a stream forrásról.

Megjegyzés  Egyszerre csak egy példánya 
csatlakoztatható a  Naim App-nak egy Mu-so-hoz.

Rooms

Setup new Mu-so

Rooms

Setup new Mu-so

A Naim App azonosan viselkedik a Mu-so-val és a 
Mu-so b-vel.
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5. Vezérlés
5.3.2 Beállítás a Naim App-pal.

A Naim App széleskör  hozzáférést biztosít az összes Mu-so 
és Mu-so b beállítási paramétereihez. Az összes beállítási 
paraméter és funkció fel van sorolva az alábbi listában  A 
22.ábra mutatja a Naim App beállítások Settings  oldalt.

A Settings menü tíz pontot tartalmaz  Standby  oudness  
Alarm clock  ighting  Styles  nput settings  oom 
position  ther settings  egister your product és About.

Standby-Készenlét

Készenléti módba kapcsolja a Mu-so-t.

Loudness- Hangosság

A Hangosság erősíti a basszust  ami a hangerő növelésével 
csökken. A fül  kis hangerőn történő basszus 
érzékenységének csökkenésének kompenzálásával  
kielégítőbbé teszi a kis hangerej  hallgatást.

Alarm Clock-Ébresztő óra

Engedélyezi a Mu-so ébresztő óra programozását.

Megjegyzés  A Mu-so csak a saját audió bemeneteit 
analó vagy digitális  vagy az i adioját tudja használni 

ébresztő jelként.
Ha egy ébresztés kritikus  meg kell győződnie róla  hogy 
egy alkalmas jel kerül lejátszásra a beállított időben.

22.Ábra
Naim App 
Settings

Lighting-Világítás

A Világítás a fényerő és az aktivitás teljes világítási 
rendszerét ny jtja. 

Styles-Stílusok

A Stílusok lehetővé tesz különböző Naim App háttér színek 
kiválasztását.

Input settings-Bemenet beállítások 

A Bemenet beállítások menüpont különböző 

lehetőségeket kínál mindegyik bemenet típusra.

Room position-Szoba pozíció

A szoba pozíció lehetővé teszi a Mu-so hangszín 
egyens lyának állítását  hogy kompenzálja a falak vagy más 
nagy felületek közelségét. Ha a Mu-so például egy polcra van 
elhelyezve  a hangszín állítással csökkenteni lehet a basszus 
erősítést  ami természetes eredménye az ilyen helyeknek.

Other settings-Más beállítások 

A Más beállítások menü hozzáférést ny jt különböző 
program felületekhez és beállítási lehetőségekhez.

Register your product- egisztrálja a termékét 

Megnyitja a Mu-so termék regisztrációs oldalát a Naim 
weboldalon.

About- nformáció 

Az About menü információt a a harmadik felek liszencéről  
és a Mu-so förmver és csatlakozási állapotáról.



19

6. Megjegyzések a telepítéshez

6.1 A Mo-so kezelése

Nagyon ügyeljen  amikor felemeli  viszi és megfordítja a 
Mu-so-t a tápcsatlakozó és ahálózati  vagy digitális audió 
csatlakozó eléréséhez.

Ne fordítsa meg a Mu-so-t  vagy a Mu-so b-t gy  hogy a 
s lya a felső felületre vagy az érintő felületre nehezedjen. 
Az érintő panel  vagy a felső felület sérülését okozhatja.Ne 
állítsa a Mu-so-t  vagy Mu-so b-t a végére  vagy a rácsra.

6.2 A Mu-so tisztítása

A Mu-so-t a portalanításon kívül nem kell tisztítani.
Ne használjon oldószer alap  tisztítószert  vagy viaszt.
Ha szükséges  egy nedves rongy használható a külső 
felületen  de fontos  hogy minden folyadékot tartsunk 
távol az érintő panaltől és a forgó vezérlőtől.

6.3 ács cseréje

Az szokásos Mo so és Mu-so b rács fekete  amit 
kicserélhet más szín re a helyi Naim forgalmazójánál  
www.naimaudio.com mu-so.

• A Mu-so rács eltávolításához fogja meg egyszerre a 
rács mindkét végét és finoman h zza el a Mu-so-ról.

A Mu-so felhelyezéséhez hozza egyvonalba a rács 
csapjait a tartó lyukakkal és finoman nyomja a 
rácsot a helyére. Ellenőrizze  hogy a rács jó 
irányban van-e. A rács görbület a felső balról az alsó 
jobb irányban halad.

• A Mu-so b rácsának első levételekor  finoman válassza le 
az egyik oldali rács felső hátsó sarkát Mu-so b testétől. 
Amint az egyik oldal rács hátsó éle elengedett  ismételje 
meg a másik oldalon. Mindkét oldal elengedésével a rács 
finoman elemelhető az előlapról.

A Mu-so b felhelyezéséhez hozza egyvonalba a rács 
csapjait a tartó lyukakkal és finoman nyomja a rácsot a 
helyére. Azután ugyanígy illessze az egyik oldal rács 
elülső felét  majd a hátsó élét.
smételje meg a mások oldalon is.

Megjegyzés  Ne érjen a sugárzókhoz  mialatt a rácsot 
cseréli.

6.4 Förmver frissítés.

A Mu-so és Mu-so b förmver frissítések időről-időre 
megjelenhetnek. A förmver frissítése j szolgáltatást 
vezethet be  vagy módosíthatja a meglévő teljesítményt.
A Naim App egy förmver frissítési eljárást tartalmaz a 
Settings menüjében.

Megjegyzés  A Naim App förmver frissítési eljárás a már 
telepített förmver naprakészségének ellenőrzésére is 
használható.

Megjegyzés  A Mu-so beállítás web oldal szintén 
tartalmaz egy förmver frissítés linket. Ezt csak a Naim 
támogató csoport javaslatára szabad használni.

6.5 vintézkedések villámláskor

A Mo-so és a Mu-so b villámláskor megsérülhet. e kell 
kapcsolni  ki kell h zni a tápot és minden vezetékes 
csatlakozást  amikor villámlás kockázata áll fenn.

6.6 Alapbeállítások

A Mu-so és a Mu-so b beállításainak visszaállításához 
használja a mellékelt t t vagy egy kiegyenesített 
iratkapcsot  az állapot jelző melletti t -lyuk nyomógomb 
nyomva tartásához. Tartsa lenyomva a gombot hat 
másodpercig. A Mu-so vagy a Mu-so b. Visszaáll a gyári 
beállításokba és jraindul. 
A forgó vezérlő és a logo villogva fehéren fog világítani  
mialatt a gyári alapbeállítás folyamatban van.

6.7 Problémák
A felhasználó védelem országról-országra változik.
A legtöbb területen az eladóknak vissza kell venniük  
bármilyen értzékesített terméket  amennyiben nem 
m ködik kielégítően. Egy probléma lehet a készülék hibája  
vagy a telepítés miatt. Kérjük lépjen kapcsolatba a helyi 
forgalmazóval  vagy közvetlenül a Naim Audioval  ha a 
problémát nem sikerült megoldani. Tépjen kapcsolatba a 
Naim Audioval ha segítségre vagy tanácsra van szüksége.

6.8 Szerviz és kapcsolat

Az alapvető  hogy javítást csak egy hivatalos Naim 
értzékesítő  vagy a Naim Audio gyár végezhet.
Közvetlen kapcsolatot a Naim szervizhez  vagy frissítési 
információhoz az gyfélszolgálaton keresztül kell létrehozni

nstallációval és m ködéssel kapcsolatban segítséget 
kérhet

Email támogatás                     
mu-sosupport@naimaudio.com

Telefon támogatás
+44 (0)333 321 9923 (UK)  
+1 800 961 5681 (USA and Canada)

Kérjük hivatkozzon a termék sorozat számára az 
alső lemezen található  minden levelezésnél.

Fontos  Soha ne kapcsolja ki a Mu-so-t  vagy Mu-so 
b-t  vagy h zza ki a tápkábelt  vagy a hálózatot  

mialatt a förmver frissítési eljárás folyamatban van.

mailto:info@naimaudio.com
mailto:mu-sosupport@naimaudio.com
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7. M szaki adatok
Audio bemenetek  AirPlay, Spotify® Connect, TIDAL, 

Internet Radio, UPnP,™ és Naim 
Multiroom  Etherneten vagy  Wi-Fin

Bluetooth (aptX-szel)

USB/iOS (USB Type-A socket)  

igitális Optical S/PDIF 

(TosLink)  96kHz-ig

Analóg: 3.5mm jack

Audió formátumok  WAV, FLAC és AIFF  
24bit/192kHz-ig

ALAC (Apple Lossless) 
up to 24bit/96kHz

MP3 
 48kHz-ig, 320kbit (16 bit) 

AAC 
48kHz-ig, 320kbit (16bit) 

OGG és WMA  
48kHz -ig(16bit)

Bluetooth SBC, AAC és aptX

Megjegyzés  Minden formátum  48kHz-ig a 
vezetéknélküli hálózaton.

CE Megfelelőségi nyilatkozat

A Naim Audio kijelenti  hogy a termékei megfelelnek
Kis feszültség  direktíva 2014 35 EU
Elektromágneses kompatibilitás direktíva 2014 30 EU
Veszélyes anyagok korlátozása direktíva 2011 65 EU
Elektromos és elektronikus eszközök hulladékairól szóló direktíva 
2012 19 EU
Energiával kapcsolatos termék direktíva 2009 125 EC

ádió és telekommunikáció fogadó berendezések direktívája 1999 5 EC

A Naim Audio td. Kijelenti  hogy a Mo-so megfelel a 1999 5 EC 
direktíva alapvető elvárásainak.

A Naim Audio termékek megfelelnek az alábbi szabványoknak
EN60065 - Audió és videő és hasonló berendezések . Biztonsági 
követelmények
EN55013 - Hang és televízió vevők és hozzátartozó berendezések

ádió zavar karakterisztikák
EN55020 - Hang és televízió vevők és hozzátartozó berendezések
Védettségi jellemzők
EN61000-3-2 - Hálózati harmonikus áram emisszió
EN61000-3-3 - Hálózati villogás emisszió

nternet rádió vTuner premium 

Csatlakoztathatóság Ethernet (10/100Mbps)

Wi-Fi (802.11b/g)

Bluetooth

RC5 távirányító

Hangsugárzó rendszer  Mu-so: Dual három-utas. Reflex 
 Mu-so Qb: Dual kétutas  mono 
szubbal  Dual ABR .

Erősítés Mu-so: 6 × 75 Watt6 Ohm              
Mu-so Qb: 4 × 50 Watt Ohm              
1 × 100 Watt 3 Ohms

Méretek  Mu-so: 122mm (4.8”) x 628mm (24.7”) 
x 256mm (10.1”) 
Mu-so Qb: 210mm (8.25”) x 218mm 
(8.60”) x 212mm (8.35”)

S ly Mu-so: 13.0kg (28.7lb) 
Mu-so Qb: 5.6kg (12.3lb)

Felület Csiszolt  alumínium váz  ezüst elo ált 
h tőborda  fekete szövet rács.

ács lehetőségek  Sötétkék  élénk 
piros  égő narancs.

Teljesítményfelvétel :  Mu-so: Typical  17W, Készenléti mód 
 < 4W, Mély alvás: < 0.5W Mu-so Qb: 
Szokásos használat : 15W, Készenléti 
mód: < 4W, Mély alvás: < 0.5W

Tápellátás 100V, 115V vagy 230V, 50/60Hz

Azok a termékek  amik az áth zott kuka logót mutatják  nem 
dobhatók ki háztartási hulladékként. Ezeket a termékeket 
olyan létesítményekben kell tárolni  amelyek alkalmasak az 

jrahasznosításra és a temékenkénti hulladékkezelésre.
épjen kapcsolatba a helyi hivatallal a legközelebbi ilyen

 létesítmény elérhetőségéért.
A megfelelő jrahasznosítás és hulladék megsemmisítés segít 
megőrizni a forrásokat  és védi a környezetet a szennyezéstől.
A Naim ajánlja a vidd vissza  sémát  mint az Elektromos és 
elektronikus készülékek hulladéka direktíva 2012 19 EU. része.
Ha a felhasználó megsemmisítési szándékkal vissza akarja küldeni a 
terméket  gy tehet meg  hogy visszaküldi az alábbi címre
A megsemmisítésre visszaküldött terméken tisztán és 
félreérthetetlenül jelölni kell  For disposal under WEEE irective .



8. Ajánlások

Az apt ® márka és a apt ® logo a CS  plc. Vagy valamelyik 
cégcsoportjának védjegye  és egy vagy több jogrendszerben be lehet 
jegyezve.

A Bluetooth világmárka és logó a Bluetooth S  nc. bejegyzett 
védjegye  és ezen jelek bármilyen használata a Naim Audio td. által  
engedélyezve van. Más védjegyek a tulajdonosaik tulajdona.

2013 CS  plc és csoportjának cégei.

Ez a termék tartalmazza a Spotify® szoftvert  ami harmadik fél 
liszencéhez tartozik
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

Az UPnP™ az UPnP™Forum védjegye.

Az Airplay m ködik az iPhone  iPad  és iPod touch  i S 4.3.3 vagy 
későbbivel  Mac S  Mountain ion  és Mac és PC iTunes 10.2.2vagy 
későbbivel.

Az  AirPlay  iPad  iPhone és iPod az Apple nc. védjegyei  az US-ben és 
más országokban bejegyezve.

A mu-so® a Naim Aidio td. az Egyesült Királyságban és más 
országokban bejegyezett védjegye.

Naim Audio Ltd., Southampton Road, Salisbury, England SP1 2LN 
T: +44 (0)333 321 9923 (UK), +1 800 961 5681 (USA and Canada)  E: mu-sosupport@naimaudio.com  W: www.naimaudio.com 

A Mu-so m ködik az iPhone 5s  iPhone 5c  iPhone 5  iPhone 4s 
és iPhone 4  iPad mini és iPod touch-csal 5.generáció .

A Mu-so m ködik az iPhone 6 Plus  iPhone 6  iPhone 5s  iPhone 5c  
iPhone 5  iPhone 4s  iPad Air 2  iPad Air  iPad mini 3  iPad mini 2  
iPod touch 5.generáció  és iPod nano 7.generáció --val.
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Go Deeper

mailto:mu-sosupport@naimaudio.com
www.naimaudio.com
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