JWS 11 modul internet.
rádia a streamování
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Úvodem:
Vlastníte starší nemoderní zesilovač nebo rozhlasovou ústřednu, u které postrádáte internetová rádia
a Bluetooth konektivitu? Pak je modul JWS 11 tím pravým zařízením pro vás.
Malá elegantní kovová krabička, kterou připojíte UTP kabelem do sítě nebo přihlásíte do domácí či firemní
WiFi. Tím získáte všechny výhody streamování. Modul, např. ve spojení s aplikací Müzo Player a vestavěnými
službami TuneIn, iHeartRadio, Spotify, QQMusic, Tidal, Napster, Qobuz a Deezer, dovoluje streamovat internetová rádia, podcasty, obsah z lokální (např. domácí) sítě a z internetu. A protože podporuje komunikační protokoly
DLNA a AirPlay, a je tzv. UPnP zařízením v síti, můžete na modul streamovat z velkého množství aplikací nebo
multimediálních zařízení, včetně počítače.
Architektura streamování je taková, že modul streamuje rovnou ze zdroje hudby, tudíž streamovací aplikace
slouží pouze k administraci, hudební data přes ní neprotékají a je tedy možné aplikaci vypínat. Následně modul již
přehrává zcela autonomně. A aby to bylo vše pohodlnější, máme k dispozici předvolby.
Připojením několika modulů (zesilovačů s připojeným modulem) do sítě, stavíme multiroom systém s jednou
společnou administrací.
Modul JWS 11 nenabízí jenom klasické streamování po síti, ale také přímé přehrávání hudebních souborů
z vložené Flash paměti v USB portu a je možné využít i Bluetooth konektivitu. Zbývajícím typem hudebního zdroje je linkový vstup.
Zvuková kvalita je na vysoké úrovni. Vestavěný DAC převodník podporuje vzorkování až 24 b / 192 kHz
a umí dekódovat většinu zvukových formátů včetně bezeztrátových. Dokonce je možné na modul vysílat i video,
s tím, že se přehrává pouze zvuková stopa.
Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše výrobky a pevně věříme, že s tímto modelem budete
plně spokojeni.

Technické parametry modulu:
-

-

streamování internetových rádií, podcastů a hudby z internetových úložišť
streamování hudebního obsahu z místní sítě LAN pomocí DLNA, AirPlay
streamování lokální hudby ze smartphone nebo tabletu, kde se nachází streamovací aplikace
streamování hudby s připojené flash paměti na slot USB-A, verze USB 2.0, max. kapacita 4 GB
streamování prostřednictvímBluetooth 5.0 konektivity
poslech linkového vstupu Aux s konektorem Jack 3,5 stereo
kompatibilní s dalšími zařízeními systému Dexon Smart Audio
systémově nezávislé streamování. Nezáleží na systému (iOS, Android, Blackberry, Windows…), nad
kterým běží streamovací aplikace, protože se využívá univerzálních protokolů komunikace
otevřený systém, audio je možné přehrávat pomocí různých aplikací, např. 4Stream, Müzo Player, Air
Wire, All Connect a dalších, nebo rovnou prostřednictvím aplikací internetových služeb jako jsou
např. Spotify nebo TuneIn. Streamovat je možné obvykle i přímo z "továrních" přehrávačů smartphonů a tabletů. Všeobecnou podmínkou je, aby aplikace měly možnost vybírat UPnP zařízení v síti
a streamovat přes DLNA nebo AirPlay.
podpora streamovacích protokolů AirPlay, DLNA, Qplay, Spotify Connect
podpora síťových protokolů TCP/IP, UDP
modul je univerzálním zařízením UPnP v síti
podpora hudebních formátů Mp3, WMA, WAV, ALAC, AAC, AAC+, FLAC, APE
na modul je možné vysílat i video, použije se ovšem jen zvuková stopa
softwarový dvoupásmový equalizér
obsluha streamování probíhá ve streamovací aplikaci
nastavení hlasitosti audio výstupu modulu se děje jen ve streamovací aplikaci, popř. dále na příslušném potenciometru hlasitosti vstupu zesilovače či ústředny, ke které je modul připojen
10 předvoleb pro hudební soubory a internetová rádia
modul je možné ovládat také IR dálkovým ovládáním, jež je součástí balení
ethernet připojení do LAN přes konektor RJ 45, max. přen. rychlost 10/ 100 Mb/s
WiFi konektivita 802.11 b/g/n, pásmo 2,4 GHz, max. přen. rychlost 150 Mb/s
modul může fungovat jako WiFi zařízení typu AP (Access point = vytváří svou WiFi), STA (modul
přihlášen do jiné WiFi), AP Client (modul vytváří svou WiFi a současně je přihlášen do jiné WiFi)
modul v režimu NET streamuje hudební obsah napřímo. Kontaktuje přímo zdroj hudby (i na internetu) na základě povelu ze streamovací aplikace. Streamování se děje přímo ze zdroje hudby do modulu
a samotná aplikace již pak není potřeba (může být vypnuta).
do sítě může být přihlášeno několik těchto modulů a dalších zařízení systému Dexon Smart Audio
(rozhlasové ústředny, zesilovače) najednou a lze tak získat ucelený ozvučovací multiroom systém.
Ve streamovací aplikaci vidíme všechna zařízení pohromadě. Volíme, co a kam streamovat. JednotliStránka č. 2

-

-

vá zařízení jsou prioritně časově synchronizována, tudíž není slyšitelný rozdíl ve zpoždění audio signálů.
v případě multiroom použití je možné fungovat v režimu SOLO (různá hudba do různých zařízení)
nebo MULTI (stejná hudba všude, s časovou synchronizací)
možnost on-line upgradu firmware servisně nebo ve streamovací aplikaci
modul nemá žádnou záložní baterii. V případě jeho vypnutídochází k rozpadu hudebního streamu a po
obnově napájení není přehrávání nijak automaticky obnoveno. Toto je hlavní odlišnost od tzv. IP audio systémů (AoIP), založených na serveru, např. technologie Dexon IP Audio. Časový plánovač není
také obsažen.
vestavěný stereo předzesilovač s výstupní úrovní 1 V rms (-3,8 dBu), možno připojit sluchátka
audio výstup Line Out konektorem Jack 3,5 stereo
audio vstup Aux In konektorem Jack 3,5 stereo, vstupní citlivost 1 V rms (-3,8 dBu)
vícebarevná LED indikace zvoleného způsobu streamování:USB/ Bluetooth / Net / Aux In
dosah Bluetooth přijímače 15 m
dekódování ze vzorkování až 24 b / 192 kHz
frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / – 0,5 dB
zkreslení THD <0,03 %
odstup S/N > 91 dB
slot mikroUSB-B pro napájení DC 5 V, napájecí adaptér AC 230 V / DC 5 V / 1 A je součástí balení
moderní elegantní vzhled s lesklým povrchem
pracovní teplota -25 - 50 °C
rozměry 117 x 23 x 65 mm
hmotnost 158 g

Vlastnosti streamovacích aplikací Muzo Player (WiiM, 4Stream):
-

aplikace je zdarma
pro systém Android i iOs
kompatibilní se systémem Dexon Smart Audio (streamovací moduly JWS xx, rozhlasové ústředny
JPA 1xx5WI, JPA 1xx6, JPA 6xxx, zesilovače JPM xxxxWI, JPM xxxxWB)
graficky orientované ovládaní snadné na obsluhu, v angličtině
internetové rádia, podcasty a hudba prostřednictvím služeb TuneIn, iHeartRadio, Spotify, QQMusic,
Tidal, Napster, Qobuz, Deezer nebo jiných (podle verze)
prohledávání a streamování lokální hudby v LAN pomocí DLNA
bohaté nastavení přehrávače, s plnou podporou DLNA – volba opakování, třídění podle autorů, složek, žánrů, alb, automatické stáhnutí bookletu alba, textu, převíjení, zobrazení názvu audio souboru
a stavu přehrávání
funkce Favourites – Oblíbené
bohaté možnosti tvorby playlistů
vyhledávání ve službách i v lokálním, i síťovém obsahu
10 předvoleb pro playlisty a internetová rádia
grafická podpora přehrávání – zobrazení bookletů alb
nastavení hlasitosti
dvoupásmový softwarový equalizér (u 4Stream)
nastavení samotných modulů a zařízení z technologie Dexon Smart Audio
nastavení stereo módu vysílání (L, R, ST)
nastavení připojení k WiFi síti budovy i WiFi vlastní
funkce plánovaného vypnutí, budíky
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Všeobecné podmínky pro zesilovače a rozhlasové ústředny s připojeným modulem:
Před zprovozněním přístroje si pozorně prostudujte celý návod k použití a při instalaci postupujte podle
doporučených pokynů.
Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů.
Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj nemůže pracovat na přímém dešti atp. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde
je zajištěno proudění vzduchu. Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch, kde nehrozí pád přístroje a potažmo zranění obsluhy a zničení přístroje. Na zařízení neumísťujte žádné cizí předměty, tekutiny
a hořlaviny.
Používejte pouze předepsaného napájení (adaptéru) a zátěže. Nepřepínejte verzi napájecího napětí na přístroji, ponechejte ji, jak je nastaveno od výrobce (230 V AC). Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Zasunujete-li hlavní napájecí přívod do zásuvky, přístroj musí být na hlavním vypínači vypnutý. Je-li napájení přístroje připojeno třemi vodiči, tzn., že
je v napájecím kabelu použitý ochranný vodič, uživatel nesmí jakkoli tento vodič přerušit či nezapojit
do napájecí zásuvky s ochranným kolíkem. Má-li přístroj navíc vyvedenou zemnící svorku se symbolem
uzemnění anebo označením GND, je velice vhodné a bezpečné tuto svoru propojit se zemním potenciálem, např. na radiátory, jiný přístroj anebo na jinou kovovou uzemněnou konstrukci. Pokud vyměňujete
pojistku, vypněte přístroj ze zásuvky. K výměně musí být použita jedině pojistka předepsané hodnoty.
Je-li na přístroji ochranný kryt, který zakrývá připojovací terminál, musí být tento při provozu pevně nainstalovaný. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Nedotýkejte se otvorů
a částí poblíž chladiče či ventilátoru - mohou mít vysokou teplotu. Ventilační otvory nezakrývejte.
Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejíž špatný technický stav může být příčinou zhoršené
reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Připojená kabeláž, včetně hlavního napájecího přívodu, by neměla být mechanicky namáhána a vystavena vyšší teplotě, či jinak zhoršeným klimatickým podmínkám. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního
vodiče.
V případě poškození krytu, pádu cizího předmětu dovnitř přístroje, zatečení přístroje, nebo v případě že z
přístroje vychází kouř nebo zápach, ihned zařízení vypněte, odpojte je od napájení a kontaktujte dodavatele zařízení.
Opravy zařízení a servisní činnost může provádět pouze dodavatel systému - Dexon Czech s.r.o.

Popis prvků modulu:

1. přijímač IR dálkového ovládání
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2. AUX IN – indikace, že je přepnuto na poslech linkového vstupu AUX IN (9).
3. NET - indikace, že se využívá streamování po datech, z lokální sítě nebo z internetu. Je jedno, zda modul
je připojen přes ethernet nebo po WiFi.
Ze svitu (blikání) LED je dále možno rozeznat stav modulu:
rychlé blikání = modul nabíhá, software bootuje
pomalé blikání = modul se snaží připojit do WiFi budovy, nebo připojen kabelem
svit = modul je úspěšně přihlášen do WiFi budovy
4. BT – indikace, že je přepnuto na přehrávání přes Bluetooth. Blikání znamená, že je potřeba vzdálené
(streamující) zařízení spárovat s tímto modulem. Svit znamená, že je úspěšně spárováno.
5. USB - indikace, že je přepnuto na přehrávání hudebních soborů na Flash paměti, která je zapojena do konektoru (8)
6. RESET – dlouhý stisk v Bluetooth režimu zapříčiníodparování vysílajícího zařízení. Dlouhý stisk v NET
režimu zapříčiní reset systému
7. LAN - zásuvka RJ 45 pro kabelové připojení do LAN
8. USB - konektor USB-A pro připojení externí Flash paměti. Bude-li tato paměť obsahovat hudební soubory, je možné jejich vzdálené přehrávání a administrace ve streamující aplikaci.
9. AUX IN - stereo vstup audio signálu konektorem Jack 3,5. Tento vstup se poslouchá, je-li zvolen režim
AUX In, někdy též nazýván ve streamujících aplikacích jako Line In, nebo Line Input.
10. AUX OUT - stereo výstup audio signálu konektorem Jack 3,5. Na tomto konektoru je poskytován hlavní
audio signál, který zavedete do zesilovače nebo rozhlasové ústředny. Zde můžeme připojit i sluchátka.
11. 5 V / 1 A - konektor mikroUSB-B pro napájení. Zde využijeme přibaleného adaptéru nebo modul touto
cestou spojíme s jiným zařízením, které poskytuje 5 V napájení přes USB spojení.

Popis tlačítek dálkového ovládače:
⏻–zapnutí a vypnutí modulu. Během vypnutí není uchováván poslední přehrávaný
soubor nebo stream
⨂– vypnutí led indikace na modulu
🔇– umlčení, neboli nulová hlasitost
USB – režim přehrávání hudebních souborů z připojené USB flash paměti
AUX IN – režim poslechu linkového vstupu Aux In
⏮– posun vzad - přechod na předchozí skladbu, možno používat v režimu NET, nebo USB, nebo Bluetooth
⏭– posun vpřed - přechod na následující skladbu, možno používat v režimu NET,
nebo USB, nebo Bluetooth
⏯ – tlačítko pro spuštění nebo dočasné pozastavení přehrávání
⊕ – zvýšení hlasitosti
⊝–snížení hlasitosti
OPT IN – není použito
WIFI – režim NET, tj. přehrávání hudebních souborů, streamu nebo podcastu
z lokální sítě nebo z internetu
BT – režim přehrávání s využitím Bluetooth konektivity
BASS+, BASS- – zvýšení a snížení nízkých frekvencí (basů) v softwarovém ekvalizéru. Toto nastavení je také dostupné a synchronní v aplikaci 4Stream.
TREBLE+, TREBLE- – zvýšení a snížení vysokých frekvencí (výšek)
v softwarovém ekvalizéru. Toto nastavení je také dostupné a synchronní v aplikaci
4Stream.
FLAT – obnovení defaultního nastavení softwarového ekvalizéru. Po zmáčknutí tohoto tlačítka se nastavení BASS a TREBLE uvede do střední (nulové) polohy.
D. BASS – funkce Deep Bass, která umocňuje nízké frekvence (basy)
1 – 6 – tlačítka volby přednastavení (presetů)

Akustická signalizace:
Modul automaticky přehrává zvuková oznámení do výstupu. Jedná se o informace:
- naběhnutí systému - gong
- úspěšné přihlášení k WiFi - anglická hlasová zpráva
- nedohledání WiFi - anglická hlasová zpráva
- obnovení továrního nastavení (po dlouhém stisku tl RESET) - anglická hlasová zpráva
- pípnutí – obvyklé doprovází volbu na dálkovém ovládači nebo v některých streamovacích aplikacích
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Elektrické připojení:
Na následujícím schéma vidíte připojení modulu.
Pomiňme nyní přehrávání hudby přes Bluetooth konektivitu, nebo prostřednictvím linkového vstupu, kterým
se budeme věnovat později.
Modul je zde do sítě připojen kabelem (ethernetem). Samozřejmě je možné toto připojení nerealizovat a modul přihlásit do domácí WiFi, tedy WiFi, kterou poskytuje budova. To vše děláme proto, abychom měli dostupnost
internetu a domácí sítě, kde leží hudební soubory a internetová rádia, která hodláme přehrávat.

Připojit do sítě kabelem nebo přes WiFi?
Modul je možné samozřejmě provozovat jako klasické "drátové" zařízení v síti. Je-li to možné, a ethernet
(UTP kabelovou) přípojku máte k dispozici, dejte tomuto způsobu připojení k síti, přednost. Připojení kabelem
bude rychlejší a spolehlivější než připojení formou přihlášení do WiFi.
Mějte na paměti, že počet kanálů WiFi pásma je omezený a že tyto kanály používají i další zřízení ve vaši
domácnosti nebo provozovně. Připojení přes WiFi tak může být někdy nespolehlivé.
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Připojení modulu kabelem (ethernetem) do LAN:
Ke kabelovému připojení slouží zásuvka RJ 45, kterou připojíte k LAN. Modul je nastaven jako tzv. DHCP
klient, takže v síti musí být DHCP server, který mu přidělí IP adresu. DHCP server bývá součástí routeru nebo
jiného serveru.
Kromě toho, že modul je do sítě připojený kabelem a přes toto spojení vidí do internetu, může i on sám poskytovat WiFi. Tento režim je označován jako AP (Accesspoint - přístupový bod). Ve schéma vidíte tuto skutečnost
úplně vpravo. Poskytování této WiFi zapnete v aplikaci 4Stream nebo Muzo Player (WiiM, 4Stream), v menu Nastavení, v sekci Personal Hotspot. Je teď na nás, do které WiFi přihlásíme náš smartphone. Praktičtější je mít jej
přihlášený do WiFi budovy.

Přihlášení modulu do WiFi budovy:
Druhým, pohodlnějším, avšak méně spolehlivým a pomalejším způsobem připojení modulu do sítě, je jeho
přihlášení do domácí WiFi. Tedy do WiFi budovy, kterou poskytuje náš firemní, nebo domácí router, či jiné zařízení.
Kromě toho, že modul je přihlášený do WiFi budovy a přes toto spojení vidí do internetu, může i on sám poskytovat další WiFi. Tento režim je označován jako AP Client (klient cizí WiFi + Access point - přístupový bod).
Ve schéma vidíte tuto skutečnost úplně vpravo. Poskytování této WiFi zapnete v aplikaci 4Stream nebo Muzo Player (WiiM, 4Stream), v menu Nastavení, v sekci Personal Hotspot. Je teď na nás, do které WiFi přihlásíme náš
smartphone. Praktičtější je mít jej přihlášený do WiFi budovy.

První zapnutí a detekce síťového připojení:
1. Modul uvedeme do provozu přivedením napájení, popř. tlačítkem na dálkovém ovládači.
2. Modul nejprve ověří, zda je připojen do sítě kabelem. Pokud ano, připojí se a sejme si síťové nastavení
z DHCP serveru LAN sítě. Modul již vidí do internetu a my můžeme začít modul používat a streamovat
přes něj hudbu. V aplikaci 4Stream nebo Muzo Player (WiiM, 4Stream), nebo v jiných aplikacích, je modul jako audio zařízení „vidět“. Následující kapitolu tak můžete přeskočit.
3. Pokud modul není připojen kabelem, musí se přihlásit do WiFi budovy. Jak to má provést, mu musíme
sdělit. To se provádí pomocí aplikace 4Stream nebo Muzo Player (WiiM, 4Stream), viz další kapitola.
4. Modul sám začne poskytovat svou WiFi síť. Jestli se tak ale stane, záleží na tom, v jaké stádiu se přihlášení do WiFi budovy nachází, a také na tom, zda jsme aktivovali funkci Personal Hotspot v aplikaci
4Stream nebo Muzo Player (WiiM, 4Stream).
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Nastavení WiFi připojení:
Jak již bylo napsáno, máte-li modul připojen do sítě kabelem, můžete tuto kapitolu přeskočit.
Pokud modul není připojen kabelem, musí se přihlásit do WiFi budovy. Jak to má provést, mu musíme sdělit.
To se provádí pomocí aplikace 4Stream nebo Muzo Player (WiiM, 4Stream) (k pozdějšímu streamování můžete
použít i jiné aplikace).
Jednu z těchto aplikací si stáhněte z Google Play nebo Appstore a nainstalujte:

1. Modul uveďte do provozu přivedením napájení, popř. tlačítkem na dálkovém ovládači. Bílá led začne
rychle blikat (nabíhání software). Poté začne blikat pomalu.
Pokud bliká jiná led, než bílá, zmáčkněte na dálkovém ovládači tl. WiFi.
Pokud si nejme jisti, zda modul už nebyl někde používán a snaží se tak připojit do nějaké WiFi, či je ve stavu,
o kterém nemáme informace, dlouze podržte tl. RESET, čímž obnovíte tovární nastavení.
2. Smartphone nebo tablet přihlaste do WiFi sítě, kterou začal poskytovat modul. Její název je různý podle
výrobní série. Např. „SoundSystem_ABCD“, nebo „A31 Audio_4664“ atp. Heslo není potřeba.

3. Spusťte nainstalovanou aplikaci.Ta začne vyhledávat moduly a jiná zařízení jiná zařízení systému Smart
Audio v síti.Jakmile jej nalezne, zobrazí hlášku „Found 1 Device“. Potvrdíme tlačítkem Add Device.
Nyní dostáváme stránku se seznamem WiFi sítí budovy, které zesilovač „vidí“. Vybereme potřebnou síť, ke
které chceme, aby se modul přihlásil, a níže zadáme přístupové heslo (Web Key) do této WiFi.

Stránka č. 8

Aplikace následně zobrazí, zda se modul do sítě úspěšně přihlásil. Pokud ano, aplikace zobrazí sílu dostupného signálu. Potvrdíme tl. Next.

Následuje pojmenování modulu. Můžeme vybírat z přednastavených názvů, nebo pomocí volby Custom si vytvoříme vlastní název, např. „Pracovna“.
Modul nyní svou WiFi skryje (toto skrytí lze v nastavení zařízení v položce Personal Hotspot zrušit), čímž
donutí smartphone, aby se zpět přehlásil do naši WiFi budovy automaticky. Pokud k tomu nedojde, proveďte
přehlášení ručně.

Stránka č. 9

Pokud máte nyní smartphone přihlášen v téže WiFi budovy, kde je přihlášen modul, můžete nyní využívat
všech výhod streamování hudebního obsahu. V záložce Device List zařízení vidíte. Bílá led na modulu svítí, nebliká.

Nastavení WiFi připojení pomocí internetového prohlížeče:
Pozor, webové rozhraní již není dostupné pro firmware od verze 4.2.7211. Zařízení s tímto a novějším firmwarem mají již všechna nastavení v aplikaci MüzoPlayer nebo 4Stream a webové rozhraní není poskytováno.

Jak funguje streamování hudby:

Výše uvedený obrázek ukazuje, jak streamování probíhá a co vše je možné k tomuto využít. Základem je
LAN nebo WiFi síť do které máme přihlášenou např. rozhlasovou ústřednu nebo zesilovač s připojeným modulem.
Jako zdroj hudby máme např.:
- počítač, smartTV nebo NAS, tedy nějaký server médií, který poskytuje hudební soubory, hudební stopy nebo
tzv. streamy neboli proudy médií. Zmíněný server médií může být základní vlastností NAS, nebo, v případě počítače s Windows, si ho snadno spustíme např. ve známém Windows Media Playeru, nebo v Centru sítí a sdílení
- tablet nebo smartphone, v kterých máme streamovací aplikaci. Streamovací aplikace vidí i lokální obsah
hudby.
- internet. Tady využíváme internetových rádií, podcastů a hudebních úložišť.
Stránka č. 10

Všimněte si šipek na obrázku. Ukazují, kudy hudební data putují. Co je podstatné, je, že streamovací aplikace ve smartphonu nebo tabletu modulu pouze sdělí, "vezmi si tento soubor nebo hudební stream a přehraj ho." Data
tedy skutečně protékají přímo ze zdroje do modulu a streamovací aplikace slouží jen pro administraci. Kupříkladu,
přehráváme-li internetové rádio, aplikace na začátku pouze sdělí, kde se zdroj streamu nachází a modul jej začne
přehrávat. Nyní můžeme streamovací aplikaci vypnout a přehrávání hudby již probíhá autonomně. Podobně tomu
je při přehrávání z NAS. Aplikace sdělí, co a odkud to vzít a jak přehrát. Pak si již modul data "tahá" sám. A také
můžeme přehrávat obsah uložený přímo ve smartphone nebo tabletu.
Samozřejmě, že pokud bychom streamovali lokální obsah ze smartphone a ten vypnuli, přehrávaní hudby se
s koncem aktuální skladby ukončí (podle nabufferování). Zdroj hudby prostě musí existovat a být funkční. Hudební
data protékají napřímo, ne přes streamovací aplikaci a to je velice praktické.
Nikde není řečeno, že můžeme používat jen jeden modul (ústřednu, zesilovač systému Dexon Smart Audio).
Do sítě jich můžeme drátově či přes WiFi napojit několik a pak hromadně ve streamovací aplikaci spravovat. Většina aplikací, stejně jako Muzo Player (WiiM, 4Stream) (viz dále) toto umí. Vytvořili jsme si vlastně multiroom
systém, kdy jednou aplikací obsloužíme několik zdrojů hudby do několika cílů (místností).

Srovnánítechnologie Dexon Smart Audio a Dexon IP Audio:
Technologie Dexon Smart Audio, ke které přináleží i tyto moduly řady JWS, není založena na topologii server
- klient. To má oproti systému tzv. IP ozvučování Dexon IP Audio tu nevýhodu, že si zařízení po výpadku napájení
nic nepamatuje. Pamatuje si pouze způsob síťového připojení a uložené předvolby. Přehrávání nijak neobnoví.Čeká
na nový povel ze streamovací aplikace, co se má přehrávat. Systém neumí plánovat. Další nevýhodou oproti systému Dexon IP Audio je fakt, že všechna zařízení Smart Audia a streamovací aplikace musí ležet v téže síti. Není tak
např. možné použít streamovací aplikaci na smartphone, který se nachází v jiném městě a je přepojen „po datech“
operátora.
Tyto nevýhody jsou ale vyváženy cenou tohoto řešení, uživatelskou přívětivostí a jednoduchostí instalace.

Máme připojeno. Jak a čím streamovat – přehrávat?
Modul JWS 11 je otevřeným systémem. Audio je možné streamovat pomocí různých aplikací, např. Müzo
Player, WiiM, 4Stream, Smart Sonix, AudioCast, Merkury WiFi Music Player, MedionX, Air Wire, All Connect a
dalších, nebo rovnou prostřednictvím aplikací internetových služeb jako jsou např. Spotify nebo iTunes. Streamovat je možné obvykle i přímo z "továrních" přehrávačů smartphonů a tabletů. Všeobecnou podmínkou je, aby aplikace měly možnost vybírat UPnP zařízení v síti a streamovat přes DLNA nebo AirPlay.
Pokud si budete chtít vyzkoušet další aplikace na univerzální streamování hudby po síti, hledejte klíčová slova
"UPnP", "dlna", "airplay", "streaming".
To jakým protokolem budete hudbu vysílat je dáno systémem zařízení v síti.
Pokud používáte iPhony, iPady, tudíž zařízení s iOS, budete potřebovat aplikaci s podporou AirPlay.

Nevýhodou těchto zařízení je jejich uzavřenost, takže hudební obsah se řeší vesměs skrz iTunes. Taktéž je
otázkou, jaká bude dostupnost obsahu z místní sítě.
V případě zařízení se systémem Android, ale také i Blackberry nebo Windows je obvykle použito vysílání a procházení hudebního obsahu pomocí DLNA.

Většina streamovacích aplikací podporuje oba protokoly.
Streamovat (hudbu, fotky i videa) je samozřejmě možné i z počítačů.
Např. u těch se systémem MS Windows, např. verze Win 7, provedeme v aplikaci Windows Media Player
„zapnutí serveru médií“ a dále v jeho nastavení naše zařízení povolíme. Pak již postačí nad daným mediálním souborem zvolit „Play To“ nebo „Přehrát do“ a media soubor se odvysílá do streamujícího zařízení.
U verze Win 10 se to provádí podobně, v nastavení sdílení postačí zapnout „Vysílání datového proudu“ a opět
v nastavení naše zařízení povolit. Nad daným mediálním souborem pak zvolíme „Vysílat na zařízení“.
Stránka č. 11

Pro streamování z počítače musíme také zmínit zajímavou aplikaci Jamcast (možno
stáhnout z https://getjamcast.com) Ta v počítači vytvoří virtuální zvukovou kartu, která zachytí veškerý zvuk počítače a odvysílá jej na předefinované zařízení systému Dexon Smart Audio (modul, rozhlasovou ústřednu, zesilovač).

Na odkaze https://apkpure.com/jamcast-dlna-upnp-sonos-xbox/com.sdstechnologies.jamcast.android naleznete také verzi pro Android, lze tedy vysílat různá média (i ta zachycená) i z Android zařízení (je potřeba serverová
aplikace na Pc).

Ovládání aplikace Muzo Player (WiiM, 4Stream):
Doporučenou aplikací pro streamování do produktů technologie Dexon Smart Audio je aplikace Müzo Player,
WiiM, nebo 4Stream. Jsou si velice podobné. Aplikace 4Stream obsahuje malinko více funkcí, jako je např. softwarový equalizér.
Jednu z těchto aplikací si stáhněte z Google Play nebo Appstorea nainstalujte:

Aplikace je stále ve vývoji, doporučujeme tedy ji čas od času zaktualizovat. Aplikace dokáže streamovat přes
DLNA i AirPlay.
Jakmile aplikaci spustíme, nalezne zařízení v síti, jak jsme popisovali dříve (podmínkou je, že smartphone
s aplikací musí ležet v téže síti, jako modul).
Hlavní okno přehrávání má tyto prvky:

Na další okna se dostaneme přetáhnutím okna na stranu nebo klikem na daný popisek. Např. klikem na "pracovna" se dostaneme do přehledu zařízení (rozhlasových ústředen a zesilovačů), poklepáním na srdíčko se dostaneme do administrace oblíbených souborů atd.

Stránka č. 12

Okno úplně vlevo je okno výběru jednotlivých zdrojů hudby:

Search = vyhledávání v lokálním a síťovém obsahu (hledá se podle klíčových slov, autorů, název alb, skladeb
atd.)
Favourites = seznam oblíbených. Přidání probíhá klikem na srdíčko u dané položky.
My Music = přehled síťového a lokálního hudebního obsahu (phone = obsah ve smartphone, USB disc = obsah vložené USB Flash paměti, Home Music Share = obsahy z domácího sdílení NAS atp., My playlists = playlisty, Recently played = nedávno přehrávané)
Settings = nastavení aplikace, připomínky k aplikaci, verze aplikace

Pandora, TuneIn, iHeartRadio, Spotify, QQMusic, Tidal, Napster, Qobuz, Deezer atd. = jednotlivé služby pro
vyhledávání internetových rádií, podcastů a hudebních souborů. Některé vyžaduji zřízení uživatelského účtu. Některé služby mohou být placené.
Spotify dovoluje vysílat na zařízení pouze s předplatným Premium.

Stránka č. 13

TuneIn je jednou z mála služeb, kde se k internetovým rádiím dostanete rychle, bez registrace.

Seznam dostupných služeb se mění podle verze aplikace a aktuálních licenčních podmínek třetí strany, jež
službu poskytuje. Aktuální služby zobrazíte nebo skryjete pomocí Add More Services, pod seznamem služeb.
Je-li zobrazen seznam hudebních souborů z vložené USB flash paměti, nebo např. seznam internetových rádií,
lze ikonkou právě přehrávaný soubor nebo stream přidat do předvoleb (presetů):

Stránka č. 14

Presety si můžeme zobrazit a spustit v nastavení zařízení (viz dále) volbou Preset Content a dále, spustit je číselným tlačítkem na dálkovém ovládači. Předvolby zůstávajíuloženy v zařízení i po obnovení napájení.
V přehledu hudebních souborů My musicje vedle položky ikonka trojtečky.
Tato nás navádí do dalšího menu. V tomto menu můžeme danou skladbu přiřadit do seznamu skladeb - playlistu. Playlisty si můžeme libovolně vytvářet. Dále můžeme zobrazit všechny hudební soubory a alba autora.
Taktéž i v pohledu na playlist můžeme pomocí malých ikonek playlist přehrát, uložit ho do předvoleb (předvolby viz dále) a zobrazit menu jednotlivých souborů:

Pokud se posuneme s okny úplně napravo, dostáváme se do sekce zobrazení zařízení, tedy cílů, tedy rozhlasových ústředen a zesilovačů s moduly.
Jsou zobrazeny pod sebou a je možné nastavit, zda zařízení budou mezi sebou fungovat v režimu SOLO (různá hudba do různých zařízení) nebo MULTI (stejná hudba, vybraná zařízení jsou vzájemně synchronizována sloučena na obsah). Postup tohoto sloučení je ukázán přímo v aplikaci.
Na následujících obrázcích vidíte SOLO režim, nápovědu slučování a výsledný MULTI režim. Zařízení přetahujeme jedno na druhé a tím se slučují.

Stránka č. 15

Nechť jsme v MULTI režimu, kdy vybraná zařízení mají stejný hudební obsah a přehrávání je časově synchronizováno (vzájemně „nekoktají“).
Tato technologie, zvláště bude-li využívat připojení do sítě prostřednictvím WiFi, má svá omezení. Navíc
WiFi se využije vždy právě pro synchronizace mezi zesilovači, i když tyto jsou připojeny do sítě kabelem. Je nutné
si uvědomit, že v dnešní době může být vaše WiFi sít dosti vytížená. Každé WiFi zařízení (čidla EZS, IP kamery,
tablety, mobilní telefony, televizory…) obsadí kanál WiFi pásma. A ten pak může chybět pro šíření audia. Projevit
se to může vypadáváním modulů a dalších zařízení technologie Dexon Smart Audio. Je tudíž nutné si na začátku
uvědomit, že velký počet WiFi zařízení může v některých budovách činit problémy.
Každé zařízení, má své nastavení - ikonka ozubeného kolečka.

Dostáváme se do menu, kde můžeme zařízení přejmenovat (např. na výše použité "pracovna"), zobrazit nastavení, spravovat předvolby (device content) a naplánovat zastavení přehrávání (sleep timer) nebo budík (alarm
clock):

Stránka č. 16

Zmiňované předvolby zde slouží k rychlému vyvolání dané skladby, playlistu, nebo internetového rádia. Pozor, systém předvoleb je dostupný jen pro určité verze zařízení technologie Smart Audio.
Položka EQ znamená softwarový equalizér, kde můžeme nastavit basy a výšky. Toto nastavení je synchronní
s ovládání Bass, Treble a Flat na dálkovém ovládači.

Pod ikonkou nastavení v přehledu zařízení je ikonka "LR", kterou nastavujeme audio mód, tedy vysílání stereo signálu, jen levého kanálu nebo jen pravého kanálu. V domácím prostředí tak můžeme vysílat stereo signál na
dva zařízení, s tím že každé bude hrát jeden kanál.

Přehrávání hudebních souborů z vložené USB Flash paměti:
Do modulu zasuňte Flash paměť s rozhraním USB a uloženými hudebními soubory.
V aplikaci Muzo Player (WiiM, 4Stream) jděte v přehledu zdrojů hudby do My Music a poté do USB Disc.
Zde vidíte aktuální seznam hudebních souborů ve Flash paměti. Kliknutím na daný soubor spustíte jeho přehrávání.
Taktéž na dálkovém ovládači lze změnit režim přehrávání na USB stiskem příslušného tlačítka.
Na čelním panelu modulu je tento režim doprovázen svitem červené LED.
Samotné přehrávání lze ovládat také tlačítky ⏮,⏭,⏯,⊕ a ⊝na dálkovém ovládači.

Stránka č. 17

Přehrávání s využitím Bluetooth konektivity:
Modul je možné přepnoutdo tohoto režimu v aplikaci Müzo Player, nebo 4Stream, nebo stiskem tl. BT na dálkovém ovládači.

Na čelním panelu modulu začne blikat modrá LED, která nás vyzývá ke spárování vzdáleného zařízení. Na
vzdáleném (vysílajícím) zařízení vyhledáme naše zařízení (používá název z pojmenování zařízení viz výše). Ke
spárování není potřeba heslo. Úspěšné spárování je potvrzeno svitem modré LED.
Samotné přehrávání lze ovládat také tlačítky ⏮,⏭,⏯,⊕ a ⊝na dálkovém ovládači.

Poslech linkového vstupu:
Modul je možné přepnout do tohoto režimu v aplikaci Müzo Player, nebo 4Stream pomocí tlačítka LineIn ve
zdrojích hudby. Nebo stiskem tl. AUX na dálkovém ovládači.

Na čelním panelu modulu začne blikat zelená LED. Od této chvíle se poslouchá linkový vstup.
Samotné přehrávání lze ovládat také tlačítky ⊕ a ⊝na dálkovém ovládači.

Obnovení továrního nastavení:
Existují dva způsoby:
1. Dlouze podržet tl RESET na modulu
2. V aplikaci Muzo Player (WiiM, 4Stream) v nastavení zařízení použít volbu Speaker Info / Restore
Factory Settings

Aktualizace firmware zařízení:
Na několika místech v aplikaci Muzo Player (WiiM, 4Stream). se může u zařízení objevit červená ikonka
NEW, která nás informuje, že existuje novější firmware pro dané zařízení technologie Smart Audio. Pak je vhodné
jej instalovat.

Stránka č. 18

Údržba:
Údržbou rozumíme opatrné vyčištění systému od prachu, kontrolu funkčnosti a kabeláže.

Likvidace, recyklace, schválení, bezpečnost:
Na základě zákona č. 7/2005 Sb. o odpadech z elektrických zařízení a zákonu č. 542/2020 Sb. o výrobcích
s ukončenou životností, je společnost Dexon Czech s.r.o. zapsána v seznamu MŽP ČR a je účastníkem kolektivního
systému Asekol pod klientským číslem 2005/10/10/92,BAT2005/10/10/92,DR-019488.
Ve smyslu zákona č. 297/2009 Sb. o odpadech, je společnost Dexon Czech s.r.o. registrována prostřednictvím
správce Asekol do systému Ecobat.
Na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech dodavatel systému Dexon Czech s.r.o. má uzavřenou smlouvu o
sdruženém plnění se společnosti Ekokom a.s. pod klientským číslem EK-F06020790.
Na základě zákona č. 22/1997 Sb., je-li nařízením vlády stanoveno, výrobce ujišťuje, že bylo vydáno výrobcem prohlášení o shodě.
Výrobce prohlašuje, že nejsou v přístroji použity nebezpečné látky (materiály) v rámci Směrnice 2011/65/ES
Evropského parlamentu a Rady (RoHS2) o omezení používání určitých nebezpečných látek/materiálů v elektrických a elektronických zařízeních.
Samotný přístroj není možné likvidovat vyhozením do komunálního odpadu. Vzhledem k použitým materiálům, je nutné jej odevzdat na příslušných sběrných místech (sběrných dvorech) tzv. kolektivního systému (seznam
na www.asekol.cz, www.env.cz), které likvidaci a recyklaci zajistí. Lze jej také odevzdat dodavateli, který jej předá
výrobci ke zpětnému využití. Přístroj obsahuje nebezpečné kovy a materiály.
Kartónový obal přístroje vyhoďte do nádob komunálního odpadu určených pro papír.



Poznámka k verzi návodu:
Tento návod k použití je neustále aktualizován. Doporučujeme proto stáhnout si nejaktuálnější verzi návodu
ze stránek https://www.dexon.cz. Nejrychlejší způsob, jak aktuální návod k použití získat, je vyhledat daný model
výrobku na stránkách: https://www.dexon.cz/podrobne-vyhledavani.html Zde zadejte přesně modelové označení,
např. „JWS 11“, pozor na mezeru. Rozkliknutím nalezené položky zobrazíte odkazy na návody atd.
V případě, že se již produkt nevyrábí, je možno získat návod k použití z archivu na adrese:
https://www.dexon.cz/clanky/navody-k-pouziti
Tento návod k použití byl publikován 09.11.2021.

 DEXON CZECH s.r.o.
Zpracoval: Ing. Kamil Toman
E-mail: podpora@dexon.cz
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