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Start manuál

  se skládá z řídícího software   a2N Net Audio systém 2N  IP Audio Manager®

velkého množství koncových zařízení (2N  Net Audio Decoder,  2N  Net Audio® ®

Decoder Lite,  2N  Net Audio Encoder, 2N Net Mic a 2N  Net Speaker). Systém je® ® ®

možné připravit k přehrávání během několika minut a instalace není složitá. Start
manuál popisuje kroky k rychlému spuštění jednoduchého přehrávání audio streamu z 

 do  reproduktorů. Následující body Vás2N  IP Audio Manager® 2N  Net Speaker®

provedou potřebným nastavením.

balení:Obsah 

a2N  Net ® Speaker  Start manuál

Co je dobré vědět

 vyžaduje administrátorská práva pro instalaci.2N  IP Audio Manager®

může být blokován2N  IP Audio Manager®  
firewallem, ten však také může blokovat připojení 2N®

 k .Net Speakerů 2N  IP Audio Manageru®

Virtuální síťové adaptéry mohou vést k nefunkčnosti 
.Scanneru Net Audio jednotek

Pro správnou funkčnost produktu 2N® Net Speaker
doporučujeme používat napájecí zdroj dodávaný jako
příslušenství společností 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

V případe zájmu o prodlouženou záruku kontaktujte Vašeho distributora.

Pozor!

Z verze 2.0 není podporován downgrade na verzi 1.5

Příprava instalace

K instalaci budeme potřebovat 2N® Net Speaker, napájecí zdroj (12V/2A DC) nebo
PoE switch, ethernetový kabel a PC s instalací 2N® IP Audio Manageru.
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Obrázek: Zapojení  reproduktorů v síti2N Net Speaker  ®

Instalace

Instalace softwarového balíku 2NIPAudioSetupStarterPackage:

Spustíme instalátor  na PC, zvolíme .exe2NIPAudioSetupStarterPackage
instalaci serveru a dalších potřebných aplikací pro využívání 2N IP Audio 

.Systému
Po instalaci budete vyzváni k restartu PC. Restart PC, prosím, proveďte.
Průvodce konfigurací -  se po startu2N IP Audio Configuration Wizard
PC automaticky spustí

Obrázek: 2N® IP Audio konfigurační průvodce

Prosím, následujte kroky průvodce, který vás provede instalací a tím dokončíte
nastavování 2N® IP Audio Manageru.

Instalace a konfigurace 2N® IP Audio Virtual Sound Card:

Spustíme instalátor 2N® IP Audio Virtual Sound Card.
Spustíme aplikaci 2N® IP Audio Virtual Sound Card. Pro přístup
ke kontextovému menu virtuální zvukové karty volíme pravé tlačítko myši. 
Pro přihlášení do systému volíme Přihlásit.
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Obrázek: Přihlášení do  aplikace 2N   Virtual Sound Card® IP Audio

Následně je možné ovládat  ve vaší sítí (viz. obrázek níže)2N  Net y® Speaker
a přehrávat hudbu z oblíbeného přehrávače nebo služby.

Obrázek: Výběr reproduktoru 2N® Net Speaker pomocí 2N® IP Audio
 Virtual Sound Card

Tyto kroky by měly být dostatečné pro základní nastavení systému 2N Net Audio v
síti. V případě potíží nebo potřeby využít pokročilé funkce systému doporučujeme
prostudovat úplný manuál systému 2N Net Audio na wiki.2n.cz nebo na www.2n.cz na
leznete nejnovější verze aplikací 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

2N®  TELEKOMUNIKACE a.s.  tímto prohlašuje, že toto zařízení zařízení je
ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě naleznete na  www.2n.cz .
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