
Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces aktualizacji oprogramowania 
Twojego bezprzewodowego systemu muzycznego Mu-so lub Mu-so Qb
z wykorzystaniem aplikacji Naim App. Aplikacja, którą możesz zainstalować
na dowolnym urządzeniu z systemem Android bądź iOS, przeprowadzi Cię przez 
proces instalacji oraz będzie Cię informować o postępie procesu instalacji.
Po zakończeniu procesu aktualizacji Mu-so uruchomi się ponownie. Aktywne będzie 
to samo wejście, którego używałeś przed aktualizacją, a urządzenie będzie działać 
normalnie.

UWAGA: NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ SYSTEMU MU-SO W TRAKCIE PROCESU 
AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA.
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Wymagania dla aktualizacji systemu

By rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania systemu Mu-so wymagane są:
• aktywne połączenie Mu-so z siecią (przewodowe lub bezprzewodowe)
• najnowsza wersja aplikacji Naim App zainstalowana na urządzeniu z systemem iOS lub Android

Uruchom aplikację Naim App i wejdź do 
menu Rooms (pokoje).

Jeśli dostępna jest nowsza wersja 
oprogramowania obok nazwy pokoju 
(Room Name) systemu Mu-so pojawi 
się informacja UPDATE AVAILABLE 
(dostępna aktualizacja).

Wybierz UPDATE AVAILABLE (dostępna 
aktualizacja) by rozpocząć proces 
aktualizacji.

Pokazane będą szczegóły dotyczące 
nowej wersji oprogramowania włącznie 
z wprowadzanymi zmianami oraz 
poprawkami. Wybierz APPLY UPDATE 
(zaktualizuj) by rozpocząć aktualizację.

UWAGA: Jeśli nie chcesz wykonać 
aktualizacji oprogramowania naciśnij na 
strzałkę w lewym górnym rogu ekranu 
by wrócić do menu Rooms (pokoje).

Version 2.0 Mu-so aktualizacja



Aplikacja Naim App wyświetli 
ostrzeżenie o aktualizacji 
oprogramowania.

Na ekranie wyświetlone zostaną 
informacje o czasie jaki zajmie 
aktualizacja, oraz co należy robić 
z urządzeniem z systemem iOS lub 
Android w trakcie procesu aktualizacji.

Wybierz NEXT (DALEJ) by 
kontynuować proces instalacji 
nowego oprogramowania, bądź  
BACK (POWRÓT) by anulować proces.

Aplikacja Naim App wyświetli 
teraz ekran ze statusem aktualizacji 
oprogramowania.

Pasek na dole ekranu pokazuje 
postęp procesu instalacji
Pobieranie pliku nowego 
oprogramowania.
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Opis paska postępu instalacji zmieni 
się na Putting Mu-so into firmware 
update mode (przełączanie Mu-so 
w tryb aktualizacji oprogramowania). 

Interface użytkownika (UI) Mu-so 
pokaże obracające się segmenty 
LEDowego paska poziomu głośności. 

Dioda połączenia sieciowego 
umieszczona na prawym boku 
produktu zmieni kolor na niebieski. 
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Opis paska postępu instalacji zmieni się 
na: Waiting for Mu-so to enter firmware 
update mode (oczekiwanie na przełą-
czenie systemu Mu-so w tryb aktualizacji 
oprogramowania).

Pasek wskaźnika poziomu głośności 
w interfejsie użytkownika szybko zgaśnie 
całkowicie, a następnie będzie 
stopniowo się włączał po jednym 
segmencie w kierunku zgodnym 
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Status w aplikacji Naim App nie zmieni 
się.

Gdy podświetlone zostaną wszystkie 
segmenty paska wskaźnika poziomu 
głośności nastąpi ich kolejne 
wyłączanie w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.

Pasek postępu aktualizacji pokaże: 
Firmware 0% applied (postęp 
aktualizacji: 0%).

Procent postępu aktualizacji będzie 
się zwiększał, a kolejne segmenty 
paska wskaźnika poziomu głośności 
będą wyłączane.
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Gdy ostatni segment paska wskaźnika 
głośności zgaśnie urządzenie zresetuje 
się automatycznie. 

UWAGA: Po resecie urządzenia wszystkie 
ustawienia urządzenia zostaną zachowane. 

Segmenty paska poziomu głośności będą 
bez przerwy obracać się zgodnie 
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 
a ikonka standby będzie mrugać. 

Dioda połączenia sieciowego zmieni kolor 
na bursztynowy i będzie migać.

Gdy reset urządzenia zakończy się Mu-so 
automatycznie się zrestartuje. Aplikacja 
Naim App wyświetli ekran informujący, 
iż oprogramowanie Mu-so zostało 
zaktualizowane, a samo urządzenie jest 
gotowe do pracy.

Wciśnij DONE (gotowe) a aplikacja Naim 
App wróci do menu Room (pokoje). 
Po uruchomieniu systemu Mu-so będzie 
aktywne to samo wejście, które zostało 
wybrane przed aktualizacją 
oprogramowania. 
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Wybierz swój system Mu-so w menu 
Rooms (pokoje) aplikacji Naim App 
by rozpocząć normalne użytkowanie.

Możesz sprawdzić zainstalowaną wersję 
oprogramowania na ekranie Setup 
(ustawienia). Wybierz About by wyświetlić 
aktualną wersję Streamera.
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