
WA-225W
Wi-Fi STEREO ZESILOVAČ

NÁVOD K POUŽITÍ

        

POPIS
- Wi-Fi stereo zesilova . Výkon 2x 20W RMS do 4 .č Ω
- Umož uje vytvo ení multiroom zvukového systému, který umož uje ovládání více zesilova  a r znýchň ř ň čů ů
hudebních program : p ehrávání seznamu skladeb, online hudebních služeb a internetových rádií. ů ř
P ehrávání p es Wifi, z USB za ízení a AUX vstupu.ř ř ř
- Aplikace pro ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu.
- Kompaktní rozm ry vhodné pro instalaci. Zesilova  t ídy D s vysokou ú inností.ě č ř č

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE – VRCHNÍ PANEL



1. Stereo výstup na reproduktory pomocí pružinových svorek. Sem p ipojujte pouze ř
nízkoimpedan ní reproduktory 4-8 . V p ípad  pot eby p ipojení více reproduktor  použijte č Ω ř ě ř ř ů
sériov /paralelní zapojení tak, aby celková impedance reproduktor  byla v rozsahu 4-8 , aby ě ů Ω
nedošlo k p etížení zesilova e. Také by p ipojené reproduktory m li mít p íkon minimáln  20W, ř č ř ě ř ě
aby p i vysoké hlasitosti nedošlo k jejich poškození.ř

2. Odnímatelná wifi anténa.
3. STATUS: LED indikátor stavu. Bliká pomalu, když zesilova  hledá sí  nebo eká na p ipojení k č ť č ř

bezdrátové síti. Bliká rychle, když se zesilova  p ipojuje k nalezené síti. Když je zesilova  č ř č
p ipojen k síti a je p ipraven k provozu, z stane trvale svítit erven .ř ř ů č ě

4. LED indikátor režimu provozu wifi.
5. LED indikátor AUX vstupu.
6. LED indikátor USB vstupu.
7. Tla ítko p ehrávání a pauzy.č ř
8. Tla ítka pro výb r p edchozí / následující skladby.č ě ř
9. Ovládání hlasitosti.
10. Tla ítko MODE pro p epínání režimu p ehrávání mezi: p ehrávání p es wifi, AUX, USB.č ř ř ř ř
11. Tla ítka p ímých p edvoleb 1-6.č ř ř

BOČNÍ PANEL

1. Kabelové ethernet připojení k síti pomocí konektoru RJ-45. Pokud není dostupné wifi, můžete 
připojit zesilovač do sítě pomocí kabelu.

2. USB port pro připojení USB paměťového zařízení. Umožňuje přehrávání zvukových souborů ve 
formátu MP3. Aplikace MÜZO zobrazuje obsah USB zařízení po připojení k zesilovači a 
umožňuje ovládání přehrávání pomocí smartphonu nebo tabletu.

3. AUX vstup s konektorem jack 3,5mm.

4. Konektor pro připojení napájecího adaptéru.

5. WPS: Tlačítko Wi-Fi Protected Setup (WPS). Umožňuje zařízení bezdrátově se připojit k existující
síti a správně fungovat. Další informace naleznete v části Pokyny k použití.

6. POWER: LED indikátor napájení zesilovače.

 

POKYNY K POUŽITÍ
- Chcete-li interaktivně používat wifi zesilovač WA225W je potřeba si stáhnout do Vašeho 

smartphonu nebo tabletu bezplatnou aplikaci "MÜZO Player" z obchodu s aplikacemi.



WI-FI SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ
- Po stažení aplikace ji spusťte a dejte vyhledat zesilovač. Zesilovač musí být na stejné síti jako 

smartphone nebo tablet s řídící aplikací.

- Pro připojení zesilovače k wifi síti postupujte následovně:

1. Vyberte wifi síť, ke které se chcete připojit a zadejte heslo.

2. Stiskněte tlačítko WPS na zesilovači.

3. Počkejte, až se zařízení automaticky připojí k vybrané wifi síti.

                    

- Pokud se nepodaří zesilovač připojit k wifi síti (zobrazí se jako "Chybné připojení"), postupujte 
následovně:

1. Vyberte možnost "Konfigurace Wi-Fi" v aplikaci MÜZO.

2. Poté zvolte příslušný zesilovač ze seznamu zařízení.

3. Počkejte až se zesilovač automaticky připojí k síti. Vyberte možnost "<WLAN"

4. V okně CONFIGURATION zvolte možnost "Next>".



5. Nakonec vyberte wifi síť do které chcete zesilovač připojit.

                    

                    

- Nakonec stačí zadat heslo do sítě WiFi k dokončení procesu. Pokud chcete změnit název 
zesilovače v síti, vyberte možnost "Přizpůsobit". Budete si moci vybrat z množství názvů, nebo si 
jej můžete pojmenovat podle sebe.

                    



                    

PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKOVÉHO SOUBORU
- Pokud chcete přehrávat přes zesilovač hudbu uloženou v smartphonu nebo tabletu, vyberte v 

aplikaci možnost "Moje hudba" pro přístup k zvukovým souborům. Vyberte požadovaný soubor, 
který chcete přehrát v zesilovači.

                    

          



Další možností přehrávání hudby v zesilovači je přes počítač pomocí programu Windows Media Player. 
Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte možnost: "Přenést do 
zařízení". Zvolte zesilovač, ve kterém chcete přehrávat zvuk.

- Potom se na hlavní obrazovce aplikace MÜZO objeví přehrávaný zvukový soubor.

PŘIDÁVÁNÍ DALŠÍCH NAINSTALOVANÝCH ZESILOVAČŮ 
- Pokud chcete přidat další nainstalovaný zesilovač, postupujte následovně:

1. V seznamu zařízení vyberte možnost “+”.

2. Vyberte wifi síť ke které chcete zesilovač připojit a zadejte heslo.

3. Zvolte příslušný zesilovač ze seznamu zařízení.

4. Počkejte až se zesilovač automaticky připojí k síti. Vyberte možnost "<WLAN".

5. V okně CONFIGURATION zvolte možnost "Next>".

6. Nakonec vyberte wifi síť do které chcete zesilovač připojit.

- Po instalaci můžete kdykoliv podle popsaného postupu přidat další zesilovače.

                    



                    

                    

PŘEJMENOVÁNÍ ZESILOVAČŮ
- Pokud chcete změnit název kteréhokoliv zesilovače, postupujte podle následujícího postupu. Tuto

operaci doporučujeme provést, pokud používáte více než jeden zesilovač, aby byla zařízení jasně
identifikovatelná.

1. V seznamu zařízení vyberte možnost "Settings" v zesilovači, který chcete přejmenovat.

2. Potom vyberte možnost “Rename”.

3. Vyberte možnost "Personalize" a upravte název. Vyberte možnost "Accept".

                    



                    

Proveďte tuto akci pro každý zesilovač, který máte nainstalováný.

REŽIM MULTI-ROOM
- Aplikace umožňuje pomocí režimu multi-room přehrávání stejného zdroje zvuku na více 

zesilovačích. Postup je následující:

1.  V seznamu zařízení zvolte "Jak změnit režim ze samostatných místností na režim multi-
room?"

2. Na obrazovce se zobrazí postup jak aktivovat režim multi-room.

3. Podržte zesilovač, který chcete spárovat, a přesuňte ho na zesilovač, který bude sdílet hudbu.
Tato akce se může provést s jakýmkoliv nainstalovaným zesilovačem.

4. Chcete-li se vrátit k režimu samostatných místností, podržte zesilovač, který chcete z multi-
room skupiny odebrat a přetáhněte jej pod řádek.

Poznámka: je možné individuálně upravit hlasitost každého zesilovače a výstup zvuku (mono, 
stereo) i když jsou spárované s jinými zesilovači v režimu multi-room.

                    



                    

PRESETOVÉ POZICE 1-6
- Aplikace umožňuje používání seznamů skladeb (rozhlasových stanic) prostřednictvím online 

platforem, jako například Tuneln. Tyto rozhlasové stanice se dají uložit do přednastavených pozic
zesilovače, které se začnou přehrávat stisknutím jednoho z tlačítek presetu 1-6.

1. V hlavní nabídce vyberte možnost Tuneln.

2. Potom vyberte možnost “Music”.

3. Vyberte požadovanou stanici. Stiskněte tlačítko se symbolem reproduktoru, abyste měli 
přístup k přednastaveným pozicím. Vyberte preset, ve kterém chcete stanici uložit.

                    

          



4. Tuto informaci je možné zkontrolovat zadáním ve volbě "Settings" vybraného zesilovače. 
Vyberte položku "Device contents". 

5. Nakonec v zesilovači zvolte požadovanou předvolbu stiskem tlačítka 1-6. Výchozí stanice 
začne automaticky hrát.

          

HESLO ZESILOVAČE
- Aplikace umožňuje nastavení  hesla do každého zesilovače,  aby se zabránilo  jinému uživateli

modifikovat nastavení zesilovače. Toto heslo omezuje používání zesilovače cizími osobami, které
by se chtěli připojit přes wifi přímo na zesilovač. Pokud ale má tato osoba přístup k wifi síti, do
které je  zesilovač připojen,  bude mít  přístup i  k jeho nastavení.  Toto heslo zabraňuje pouze
přímému přístupu k zesilovači.

1. Vyberte na zesilovači možnost "Settings". Zvolte možnost "Loudspeaker Info".

2. Potom aktivujte možnost “Device password”.

3. Vyberte možnost “WPA PSK” a zadajte heslo.

         



PROVOZ S ETHERNET KABELEM
- Kromě wifi připojení může zesilovač stejným způsobem fungovat i pomocí ethernetového kabelu. 

Připojte zesilovač pomocí kabelu s koncovkou RJ-45 do síťového routeru. 

- Provoz je stejný jako pomocí wifi. Použijte aplikaci MÜZO ke konfiguraci každého 
nainstalovaného zesilovače.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Charakteristika Wi-fi stereo zesilovač.

Multiroom zvukový systém.

Aplikace pro ovládání ze smartphonu nebo tabletu.

Playlist, online hudební služby, internetová rádia.

USB/MP3 přehrávač, AUX vstup.

Ocelový box vhodný i pro povrchovou instalaci.

Stereo výstup na reproduktory.

Výkon 2x 20W RMS p i 4ř Ω
Frekvenční rozsah 20-17000Hz / -3dB

Harmonické zkreslení < 0.04% při 1kHz

Vstupy 1x AUX, jack3,5mm, 7700 , 1VΩ
1x RJ-45 ethernet

Výstupy Reproduktorové: 4-8 , tla ený terminálΩ č

Ovládání 6 tlačítkový preset

Odstup signál/šum  80dB≤
Napájení 15V DC, 3A pomocí přibaleného síťového adaptéru

Rozměry 227 x 38 x 100 mm


