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Wprowadzenie
Witamy i gratulujemy zakupu urządzenia firmy Naim. Ta instrukcja dotyczy przedwzmacniaczy NAC-N: NAC-N 172 XS
i NAC-N 272. Przedwzmacniacze NAC-N są produktami najwyższej klasy. Czas i wysiłek poświęcony na ich instalację
i konfigurację z pewnością przyniosą wyśmienite efekty. Zdecydowanie zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą
instrukcją obsługi. Instrukcja zawiera wyczerpujące informacje o wszystkich funkcjach i możliwościach NAC-N, które
umożliwią skonfigurowanie produktu, bądź to w celu integracji z istniejącymi systemami muzycznymi i multimedialnymi,
bądź zbudowania zupełnie nowego systemu, którego sercem będzie opisywane urządzenie.
Przedwzmacniacze NAC-N składają się z kilku oddzielnych komponentów i mogą odtwarzać dźwięk z wielu różnych źródeł.
Wszystkie te komponenty i źródła wymieniono w rozdziale 1, a następnie szczegółowo opisano w rozdziałach od 5 do 9.
W rozdziałach od 2 do 4 przedstawiono instalację i konfigurację.
Przedwzmacniaczami NAC-N można sterować z panelu przedniego, za pomocą pilota zdalnego sterowania lub z poziomu
aplikacji Naim dostępnej w Apple iTunes App Store oraz Google Play Store.

1. Komponenty i źródła dźwięku przedwzmacniacza NAC-N
1.1 Przedwzmacniacz

1.1.2 Wyjścia sygnałowe

1.1.1 Wejścia

Przedwzmacniacze NAC-N są wyposażone w wiele
różnych wyjść. Liczba i rodzaje tych wyjść zależą od

Przedwzmacniacze NAC-N są wyposażone w analogowe

modelu urządzenia. Odpowiednią tabelę można znaleźć

i cyfrowe wejścia zewnętrznego sygnału audio. Liczba

w części 2.2.1.

dostępnych wejść zależy od modelu urządzenia.
Oprócz typowych wejść analogowych i cyfrowych

1.2 Uniwersalne radio

przedwzmacniacze NAC-N mogą również odtwarzać dźwięk

Uniwersalne radio przedwzmacniacza NAC-N to

z następujących źródeł zewnętrznych:

połączenie odtwarzacza radia internetowego (iRadio) oraz
opcjonalnego tunera DAB/FM.

•	Radio internetowe po podłączeniu do przewodowej lub
bezprzewodowej sieci komputerowej.
•

Można zaprogramować do 40 stacji radiowych ze
wszystkich trzech trybów odbioru. W trybach DAB i FM

Radio DAB lub FM odbierane przez zewnętrzna antenę.

stacje są wykrywane po przeszukaniu odpowiedniego

•	Uniwersalne urządzenia magazynujące (UMS) z

pasma nadawania. W trybie iRadio lista dostępnych stacji

wyjściem USB.

radiowych jest automatycznie pobierana z wyznaczonego
serwera internetowego. iRadio wymaga podłączenia

•	Serwery UPnP™ z plikami audio podłączone do

domowej sieci do szerokopasmowego łącza internetowego.

przewodowej lub bezprzewodowej sieci komputerowej.

Tuner DAB obsługuje wyświetlanie pełnych informacji

•	Strumienie Spotify® przesyłane przez sieć przewodową

o audycjach i stacjach radiowych. Tuner FM w pełni

lub bezprzewodową za pomocą funkcji Spotify®

obsługuje RDS.

Connect dostępnej w niektórych aplikacjach
odtwarzaczy Spotify®.

Uwaga: Sygnały radiowe DAB i RDS nie są dostępne we
wszystkich lokalizacjach.

•	Strumienie audio TIDAL przesyłane w sieci
przewodowej lub bezprzewodowej za pomocą funkcji

1.3 Interfejs USB Audio

TIDAL dostępnych w aplikacji Naim.

Przedwzmacniacze NAC-N mogą odtwarzać pliki audio

•	Strumienie audio Bluetooth® przesyłane przez łącze

zapisane na pendrajwie z wtyczką USB. Więcej informacji na

Bluetooth z urządzenia mobilnego z systemem iOS,

ten temat można znaleźć

Android lub Windows Phone, na którym uruchomiono

w rozdziale 7.

odpowiednią aplikację odtwarzającą. Bluetooth jest

Uwaga: Obsługiwane formaty plików audio wymieniono

obsługiwane tylko przez model NAC-N 272.

w części 7.1.

•	Strumienie audio z innych urządzeń Naim
podłączonych do tej samej sieci.
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1. Komponenty i źródła dźwięku przedwzmacniacza NAC-N
1.4 Interfejs UPnP™ Audio
Przedwzmacniacze NAC-N mogą po podłączeniu do
domowej sieci komputerowej odtwarzać pliki audio
przechowywane na odpowiednio skonfigurowanych
serwerach UPnP™. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w części 8.1.
Uwaga: Obsługiwane formaty plików audio wymieniono
w części 8.1.1.

1.5 Spotify® Connect
Przedwzmacniacze NAC-N mogą po podłączeniu do
domowej sieci komputerowej odtwarzać strumienie audio
Spotify® Connect z urządzeń, na których uruchomiono
odpowiednia aplikację Spotify®. Wymagane jest konto
Spotify® Premium. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w części 8.2.
Uwaga: Spotify® Connect jest dostępne w wybranych
krajach. Listę krajów, w których oferowana jest usługa,
można znaleźć na stronie: www.spotify.com/connect.

1.6 TIDAL
Przedwzmacniacze NAC-N połączone z siecią domową mogą
odtwarzać strumienie audio TIDAL sterowane za pomocą
aplikacji Naim działającej na urządzeniu z systemem iOS
(wersja 4.6 lub nowsza) lub Android (wersja 1.6 lub nowsza).
Wymagana jest subskrypcja usługi TIDAL. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w rozdziale 8.3.
Uwaga: Usługa TIDAL jest dostępna w wybranych krajach.
Listę krajów, w których oferowana jest usługa, można
znaleźć na stronie: https://support.tidal.com.

1.7 Obsługa wielu pomieszczeń (Multiroom)
Przedwzmacniacze NAC-N mogą odtwarzać strumienie
audio z innych urządzeń Naim podłączonych do tej samej
sieci. Przedwzmacniacze NAC-N mogą również przesyłać
strumienie audio odtwarzane z wejść Spotify®, TIDAL,
UPnP™, iRadio, i USB do maksymalnie czterech innych
urządzeń Naim podłączonych do tej samej sieci. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w części 8.4.

1.8 Odtwarzanie przez Bluetooth

®

NAC-N 272 może odtwarzać strumienie audio przesyłane
przez Bluetooth z urządzenia, na którym uruchomiono
odpowiednią aplikację. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w rozdziale 9.
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2. Instalacja i połączenia
Przedwzmacniacz NAC-N trzeba ustawić na odpowiedniej podstawie lub półce przeznaczonej do tego celu. Nie należy go
stawiać bezpośrednio na innym urządzeniu. Trzeba zapewnić właściwą wentylację. Urządzenie powinno być ustawione na
płaskiej, poziomej powierzchni. Trzeba je ustawić w docelowym miejscu przed podłączeniem przewodów i włączeniem.
Przedwzmacniacze NAC-N nie mają trybu uśpienia i są zaprojektowane do działania bez wyłączania.
Poniżej opisano podłączanie przedwzmacniacza NAC-N do zasilania oraz różnych urządzeń audio i źródeł sygnału. Na
ilustracji 2.11 pokazano gniazda połączeniowe i elementy sterowania.

2.1 Podłączenie do zasilania
NAC-N 172 XS
Podłącz NAC-N 172 XS do zasilania, używając albo
dostarczonego przewodu elektrycznego albo listwy Naim
Power-Line.

NAC-N 272
NAC-N 272 podłącz bezpośrednio do gniazdka
elektrycznego lub dla zapewnienia lepszego działania do
zewnętrznego zasilacza XP5 XS, XPS lub 555PS.
Jeśli NAC-N 272 ma być podłączony bezpośrednio do
gniazdka elektrycznego, wetknij wtyczkę przewodu
adaptera zasilania do gniazda Burndy na tylnym panelu,
a następnie podłącz NAC-N 272 do gniazdka elektrycznego
za pomocą dostarczonego przewodu lub listwy Naim PowerLine. Nie włączaj NAC-N272 przed wykonaniem pozostałych
połączeń.
Jeśli NAC-N272 ma być zasilany za pomocą zewnętrznego
zasilacza, to przewód adaptera zasilania nie będzie
potrzebny. W takim przypadku podłącz zewnętrzny zasilacz
do gniazda zasilania NAC-N 272 za pomocą przewodu
zasilania Naim SXPS Burndy.
Uwaga: W razie potrzeby, poproś lokalnego sprzedawcę
lub dystrybutora, u którego zakupiono urządzenie Naim,
o przewód SXPS Burndy.
Nie wolno włączać zasilacza przed zakończenie podłączania
wszystkich przewodów do NAC-N 272. Jeśli używany jest
zewnętrzny zasilacz, to nie należy podłączać NAC-N 272
bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
Ważne: Zasilacze XPS o numerach seryjnych poniżej
188015 nie są kompatybilne z NAC-N 272 i nie powinny
być one wykorzystane. Należy skontaktować się
z najbliższym sprzedawcą lub dystrybutorem firmy Naim
w celu uzyskania informacji.
Główny włącznik zasilania na tylnym panelu NAC-N 272
nie działa, jeśli do urządzenia podłączony jest zewnętrzny
zasilacz.
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2. Instalacja i połączenia
2.2 Podłączenie przewodów audio
W tabeli 2.2.1 wymieniono wszystkie wejścia i wyjścia audio
dostępne w poszczególnych modelach przedwzmacniaczy
NAC-N. Zawsze należy używać wyłącznie przewodów
o wysokiej jakości.
Uwaga: Sygnały wyjściowe Post Volume są zależne od
ustawień głośności i balansu. Sygnały wyjściowe Pre
Volume nie są zależne od ustawień głośności i balansu
i muszą być poprowadzone przez moduł sterowania
2.2.1 Wejścia i wyjścia sygnałowe audio

NAC-N 172 XS
Typ

Nazwa

Format

Uwagi

Wejście

an. 1

Analogowe 5-stykowe DIN

Przystosowane do stałej głośności

Wejście

an. 2

Analogowe RCA gramofonowe

Przystosowane do stałej głośności

Wejście

Front

Analogowe 3,5 mm

Uniwersalne automatycznie przełączane

			

gniazdo analogowe/cyfrowe

		

Cyfrowe 3,5 mm miniTosLink

Format S/PDIF (do 96 kHz / 24 bit)

Wejście

dig. 1

Cyfrowe koncentryczne (gramofonowe RCA) Format S/PDIF (do 192 kHz / 24 bit)

Wejście

dig. 2

Cyfrowe optyczne (TosLink)

Wejście

dig. 3

Cyfrowe koncentryczne (gramofonowe RCA) Format S/PDIF (do 192 kHz / 24 bit)

Wejście

dig. 4

Cyfrowe optyczne (TosLink)

Format S/PDIF (do 96 kHz / 24 bit)

Wyjście

Preamp

Analogowe 4-stykowe DIN

Sterowanie Post volume

Wyjście

Preamp

Analogowe RCA gramofonowe

Sterowanie Post volume

Wyjście

Line

Analogowe RCA gramofonowe

Sterowanie Pre volume

Format S/PDIF (do 96 kHz / 24 bit)

Uwaga: Przednie gniazdo wejściowe analogowe/cyfrowe serii NAC-N 172 XS jest przystosowane do podłączania
konwencjonalnej wtyczki analogowej 3,5 mm oraz cyfrowej wtyczki optycznej miniTosLink. Gniazdo automatycznie
rozpoznaje rodzaj podłączonej wtyczki i przyjmuje odpowiedni typ sygnału. Zobacz część 4.3.10.

NAC-N 272
Typ

Nazwa

Format

Uwagi

Wejście

an. 1

Analogowe 5-stykowe DIN

Przystosowane do stałej głośności

Wejście

an. 2

Analogowe RCA gramofonowe

Przystosowane do stałej głośności

Wejście

an. 3

Analogowe RCA gramofonowe

Przystosowane do stałej głośności

Wejście

dig. 1

Cyfrowe koncentryczne (BNC)

Format S/PDIF (do 192 kHz / 24 bit) lub DSD64

Wejście

dig. 2

Cyfrowe koncentryczne (gramofonowe RCA) Format S/PDIF (do 192 kHz / 24 bit) lub DSD64

Wejście

dig. 3

Cyfrowe koncentryczne (gramofonowe RCA) Format S/PDIF (do 192 kHz / 24 bit) lub DSD64

Wejście

dig. 4

Cyfrowe optyczne (TosLink)

Format S/PDIF (do 96 kHz / 24 bit) lub DSD64

Wejście

dig. 5

Cyfrowe optyczne (TosLink)

Format S/PDIF (do 96 kHz / 24 bit) lub DSD64

Wejście

dig. 6

Cyfrowe optyczne (TosLink)

Format S/PDIF (do 96 kHz / 24 bit) lub DSD64

Wyjście Preamp Analogowe

4-stykowe DIN x 2

Sterowanie Post volume

Wyjście Preamp Analogowe

RCA gramofonowe

Sterowanie Post volume

Wyjście Line

Analogowe

RCA gramofonowe

Sterowanie Pre volume

Wyjście Line

Cyfrowe

Sterowanie Pre volume

Format S/PDIF (do 192 kHz / 24 bit)

koncentryczne (BNC)
Uwaga: Wyjścia przedwzmacniacza NAC-N są przeznaczone do podłączenia wzmacniacza mocy lub subwoofera. Wyjścia
przedwzmacniacza zawsze odpowiadają wybranemu wejściu. Sprzedawca Naim może dostarczyć odpowiednie przewody
do podłączenia wzmacniacza mocy lub subwoofera.
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2. Instalacja i połączenia
2.3 Wyjście słuchawkowe

czym jest podłączone do sygnału ujemnego tylko, gdy
przełącznik sygnał/masa jest w położeniu „Chassis”

NAC-N 172 XS i NAC-N 272 mają na panelu przednim

Aby uniknąć tętnienia, sygnał ujemny całego systemu

odpowiednio stereofoniczne gniazda słuchawkowe 3,5 mm

powinien podłączony do uziemienia tylko w jednym

oraz 6,3 mm. Wetknięcie wtyczki słuchawek powoduje

punkcie.

wyciszenie wyjść przedwzmacniacza. Po wyjęciu wtyczki
wyjścia zostaną uaktywnione.

2.6 Interfejs USB

Uwaga: Przedwzmacniacze NAC-N sterują i przechowują

Przedwzmacniacze NAC-N są wyposażone w gniazdo USB

ustawienia głośności i balansu oddzielnie dla słuchawek

na panelu przednim, które umożliwia odtwarzanie plików

i głośników.

audio zapisanych na pendrajwie z wtyczką USB. Gniazda
USB nie można używać do żadnych innych celów.

2.4 Podłączenie anteny DAB/FM

Uwaga: Większość uniwersalnych urządzeń

Moduł tunera DAB/FM przedwzmacniacza NAC-N

magazynujących (UMS) z wyjściem USB jest zgodna

wymaga silnego, wolnego od zakłóceń sygnału do

z wejściem audio USB przedwzmacniacza NAC-N. Takie

odtwarzania transmisji DAB i FM o wysokiej jakości. Do

urządzenia to między innymi przenośne odtwarzacze

gniazda antenowego DAB/FM na panelu tylnym trzeba

muzyczne, smartfony, tablety czy czytniki kart pamięci.

podłączyć odpowiednią antenę za pomocą niskostratnego

Urządzenia, które nie są zgodne ze standardem UMS,

przewodu koncentrycznego 75 ohmów. Antena powinna

takie jak starsze odtwarzacze MP3, można podłączyć do

być zamontowana jak najwyżej w nieosłoniętym miejscu –

analogowego gniazda słuchawkowego przedwzmacniacza

najlepiej na dachu.

NAC-N. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w rozdziale 7.

Uwaga: Lokalny sprzedawca Naim może udzielić
wskazówek dotyczących odpowiedniej anteny oraz

2.7 Połączenia sieciowe

polecić instalatora.

2.7.1 Połączenie z siecią przewodową

2.5 Przełącznik sygnał/masa

Przedwzmacniacze NAC-N mają na tylnym panelu

Przedwzmacniacz NAC-N ma na tylnym panelu przełącznik

standardowe gniazdo sieciowe RJ45 Ethernet. Gniazdo

sygnał/masa, który można ustawić w dwóch położeniach:

to umożliwia podłączenie urządzenia do domowej sieci

Chassis lub Floating. Ustaw przełącznik w położeniu

komputerowej przez ruter, co umożliwia dostęp do radia

„Chasis”, chyba że przedwzmacniacz NAC-N jest

internetowego, odtwarzanie plików audio z serwerów

podłączony do innego systemu hi-fi z własnym uziemieniem

UPnP™, odtwarzanie strumieni Spotify® Connect i TIDAL

lub w głośnikach słychać brzęczenie zasilania po włączeniu

oraz odtwarzanie lub przesyłanie strumieni audio z lub do

urządzenia. W razie potrzeby poproś o wskazówki

innych urządzeń Naim w tej samej sieci.

sprzedawcę lub dystrybutora Naim.

Uwaga: Zastosowanie urządzeń do konfigurowania

Uwaga: „Podłączony” w powyższym kontekście oznacza

domowej sieci komputerowej przez gniazdka o instalację

analogowy przewód sygnałowy audio z uziemieniem.

elektryczną jest prostym i wygodnym rozwiązaniem.

Sygnały cyfrowe są izolowane od uziemienia niezależnie

Jednak zależnie od parametrów instalacji w domu,

od ustawienia przełącznika sygnał/masa.

przesyłanie danych przez kable elektryczne może
negatywnie wpływać na ogólną jakość dźwięku

Uwaga: Wszystkie odtwarzacze CD Naim mają uziemienie,

systemu. Jeśli występujące problemy z jakością dźwięku

więc jeśli których z nich występuje w zestawie, to należy

są nie do zaakceptowania, to należy wykorzystać

wybrać ustawienie „Floating”.

oddzielne okablowanie Ethernet i jest to zalecana

Ustawienie przełącznika sygnał/masa w nieprawidłowym

opcja. Alternatywnym rozwiązanie jest użycie sieci

położeniu nie grozi żadnym uszkodzeniem, natomiast jakość

bezprzewodowej.

dźwięku może ulec pogorszeniu.
Uwaga: Wejściowe i wyjściowe analogowe połączenia
ujemne przedwzmacniacza NAC-N są wspólne dla
każdego z kanałów. Niezależnie od konfiguracji sprzęt
zawsze musi być podłączony do gniazdka elektrycznego
z uziemieniem. Uziemienie obejmuje przede wszystkim
obudowę i ekran elektrostatyczny transformatora, przy
5
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2.7.2 Połączenie z siecią bezprzewodową

2.9 Automatyzacja systemu

W celu podłączenia przedwzmacniacza NAC-N do sieci

Przedwzmacniacze NAC-N mogą za pomocą funkcji

bezprzewodowej, trzeba podłączyć dostarczoną w zestawie

automatyzacji systemu być używane do sterowania

antenę Wi-Fi do odpowiedniego gniazda z tyłu obudowy.

niektórymi odtwarzaczami CD Naim. Dzięki temu można

Aby połączenie z siecią bezprzewodową działało, trzeba je

sterować odtwarzaczem CD Naim z aplikacji Naim na

najpierw skonfigurować. Zob. część 4.7.1

urządzeniu z systemem iOS lub Android.

Uwaga: Antena Wi-Fi to dłuższa z dwóch anten

Aby skorzystać z automatyzacji systemu, połącz gniazdo

dostarczonych w zestawie.

Remote Out na tylnym panelu przedwzmacniacza NAC-N
z gniazdem Remote In odtwarzacza CD. Użyj przewodu

Uwaga: Jako opcja dostępna jest antena Wi-Fi o wysokim

zakończonego z jednej strony wtyczką jack 3,5 mm,

uzysku – WA5. WA5 może poprawić niezawodność

a z drugiej strony wtyczką jack lub gramofonową (phono)

łączności Wi-Fi w niektórych instalacjach. Należy

3,5 mm.

skontaktować się ze sprzedawcą Naim, aby uzyskać
więcej informacji.

Uwaga: Do automatyzacji systemu można użyć przewodu
z wtyczkami jack 3,5 mm w wersji stereo lub mono. Jeśli

2.7.3 Ustawienia sieciowe

użyjesz stereofonicznego przewodu z wtyczką jack

Przedwzmacniacze NAC-N są skonfigurowane fabrycznie

3,5 mm oraz gramofonową (phono), to wetknij do gniazda

w taki sposób, aby nie wymagały konfiguracji sieciowej

wtyczkę phono dla lewego kanału.

tylko automatycznie łączyły się z siecią (domyślnie
używany jest serwer DHCP). Jeśli jednak przedwzmacniacz

Uwaga: Funkcja automatyzacji systemu jest domyślnie

NAC-N był wcześniej używany, to może mieć nieaktualne

wyłączona. Pełny opis jej konfiguracji i używania można

ustawienia, uniemożliwiające automatyczne połączenie

znaleźć w punkcie 4.12.

z siecią. W takim przypadku upewnij się, że w menu
Network Settings (Ustawienia sieciowe) wybrano opcję

2.10 Gniazda sterowania i aktualizacji

DHCP i włącz ponownie urządzenie. Jeśli to nie pomoże,

Przedwzmacniacze NAC-N mają na tylnym panelu gniazda

przywróć ustawienia fabryczne, wybierając opcję Reset

zdalnego sterowania i aktualizacji.

All Settings (Resetuj wszystkie ustawienia) z menu Factory

•	Oprócz funkcji automatyzacji systemu (zob. część 2.9)

Settings (Ustawienia fabryczne).

można użyć zdalnych gniazd wejścia i wyjścia dla pilota

Uwaga: Dane konfiguracyjne sieci bezprzewodowej

RC5 przez połączenie przewodowe lub zdalny repeater

i zaprogramowane stacje radiowe zostaną usunięte

podczerwieni.

podczas operacji przywrócenia ustawień fabrycznych.

•	Gniazdo mini-USB służy do aktualizacji
oprogramowania układowego oraz wykonywania

2.8 Bluetooth

testów diagnostycznych. Należy skontaktować się ze

Przedwzmacniacze NAC-N mogą odtwarzać strumienie

sprzedawcą Naim, aby uzyskać więcej informacji.

audio przesyłane przez Bluetooth z urządzenia, na którym
uruchomiono odpowiednią aplikację. W tym celu konieczne

Uwaga: Gniazdo mini-USB nie nadaje się do podłączania

jest podłączenie anteny Bluetooth do gniazda antenowego

urządzeń pamięci masowej ze złączem USB.

Bluetooth z tyłu obudowy.
Uwaga: Antena Bluetooth to krótsza z dwóch anten
dostarczonych w zestawie.
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2.11 Połączenia
NAC-N 172 XS

Power

NAC-N 172 XS

Wi-Fi
Contains Transmitter Modules
Contains Transmitter
FCC ID: ZUCSEDMP3
Module FCC IDSEDMP3
FCC ID: 2ACURBLU
IC: 12217A-BLUE

OFF

Control

Network

USB
update
AC ONLY
FREQUENCY:
50/60Hz
INPUT POWER: 35VA MAX

remote
in

Digital Inputs

dig. 11
dig.

Analogue Inputs

dig. 33
dig.

WARNING:

DISCONNECT SUPPLY CORD
BEFORE OPENING

ON
ON

Aerial

DESIGNED AND MADE IN ENGLAND BY NAIM AUDIO LTD.
SOUTHAMPTON ROAD, SALISBURY

remote
out

Signal Ground
Floating

S/No.

ATTENTION:

dig. 2

WARNING:

THIS APPARATUS MUST
BE EARTHED

FUSE RATING: ANTISURGE
100-120 V:
T4AL.
220-240 V:
T2AL/250V.

Chassis

PLEASE READ THE MANUAL BEFORE USE

Analogue Outputs

an. 2

-ve
an. 1

Bluetooth

DEBRANCHER AVANT
D’OUVRIR

ch.1
ch.2

line out

preamp out
preamp out

L

L

R

R

dig. 44
dig.

ch.1

ch.2
-ve

DAB/FM

2.0
1.0

input

play

ok
list

input

stop

NAC-N 272

Bluetooth

Contains
Transmitter
Modules FCC ID:
ZUCSEDMP3
2ACURBLUE
IC:12217A-BLUE
dig. 2

dig. 3

dig.1

dig. 4

dig. 5

dig. 6

2.0
1.0
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2.12 Opis ikon
Sygnał analogowy
Cyfrowy sygnał audio S/PDIF
Dane USB audio
Opcjonalne radio FM
Opcjonalne radio DAB

Słuchawki
Źródło zasilania IEC
Przełącznik sygnał/masa

Antena Wi-Fi
Antena Bluetooth
Sieć przewodowa
Sygnał pilota zdalnego sterowania
2.0
1.0

Gniazdo aktualizacji oprogramowania
Opcjonalny zasilacz 555PS
Opcjonalny zasilacz XPS
Opcjonalny zasilacz XPS XS
Sterowanie głośnością
Włączenie/wyłączenie wyciszenia przez dotknięcie logo
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3. Obsługa i sterowanie
Przedwzmacniaczem NAC-N można sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania, z panelu przedniego lub z aplikacji
Naim na urządzeniu z systemem iOS lub Android. Konfigurowanie i obsługa przedwzmacniacza NAC-N za pomocą pilota
zdalnego sterowania lub z panelu przedniego wymaga poruszania się w interfejsie użytkownika zawierającego wiele różnych
menu. Ogólne zasady i koncepcja interfejsu użytkownika są takie same dla wszystkich komponentów przedwzmacniaczy
NAC-N. W tej części przedstawimy te ogólne zasady na przykładzie elementów sterujących na panelu przednim urządzenia.
Uwaga: Logo na panelu przednim przedwzmacniaczy NAC-N reaguje na dotyk, umożliwiając wyciszenie dźwięku.

3.1 Przyciski na przednim panelu

3.2 Wyświetlacz na przednim panelu
Wygląd i zachowanie wyświetlacza na panelu przednim są
takie same dla wszystkich przedwzmacniaczy NAC-N.
input

play

3.2.1 Normalny tryb odtwarzania
ok
list

stop

USB

42

exit

The Galleons
Cloud Physics
Sing Loud
Time: 0:22

input

play

ok
list

stop

exit

Poniżej opisano funkcje przycisków na przednim panelu.
play 	Odtworzenie wybranego utworu lub
stacji radiowej.

W normalnym trybie odtwarzania wyświetlacz pokazuje

^

Poruszanie się w górę menu lub listy.

informacje o bieżącej konfiguracji, wybranym wejściu

input

Sekwencyjny wybór wejścia.

i odtwarzanym materiale. Powyżej pokazano typowy ekran

<

Powrót do poprzedniego menu.

trybu odtwarzania na przykładzie odtwarzania pliku audio

ok/list

Potwierdzenie wyboru opcji z menu.

z wejścia USB.

Wejście do trybu listy.
>

W lewym górnym rogu wyświetlacza widoczny jest

Przejście do następnego menu.

poziom głośności obok ikony głośnika (wyciszenie nie jest

stop 	Zatrzymanie odtwarzania utworu, stacji

włączone). Po włączeniu wyciszenia ikona głośnika miga.

radiowej lub strumienia audio.
v

Poruszanie w dół menu lub listy.

Na środku górnej części ekranu pokazywana jest ikona

exit

Wyjście z trybu listy.

odtwarzania (trójkąt skierowany w prawo), a na prawo od
niej ikona losowego odtwarzania utworów. Napis „USB”
w prawym górnym rogu oznacza, że wybrano wejście USB.
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3.2.2 Wyświetlacz na panelu przednim (tryb listy)

Internet Radio

3/8

Added Stations
Naim’s Choice
4Location
Genre

3.2.3 tryb konfiguracji

input

play

Setup
4Language
Inputs
Rooms
Analogue Outputs

ok
list

stop

1/11

exit

input

play

ok
list

stop

exit

Tryb listy wybiera się, naciskając przycisk list na przednim

Tryb konfiguracji wybiera się, naciskając przycisk setup

panelu lub przycisk ok/list na pilocie. Tryb listy jest

(

używany, jeśli źródło zawiera dane, które można przeglądać,

przednim panelu lub wybierając menu ustawień w aplikacji

na przykład lista stacji radiowych lub utworów na nośniku.

Naim. Tryb konfiguracji zapewnia dostęp do wszystkich

) na pilocie, naciskając i przytrzymując przycisk list na

parametrów konfigurowanych przez użytkownika.

Wyświetlana lista zależy od wybranego źródła i dostępnych
danych. Typowy ekran trybu listy pokazany powyżej, to

Na ilustracji powyżej pokazano menu główne konfiguracji,

początkowe menu wyświetlania radia internetowego.

które pojawia się po wybraniu trybu konfiguracji. Napis

Napis „3/8” widoczny w prawym górnym rogu oznacza, że

„1/11” widoczny w prawym górnym rogu oznacza, że

wybrano trzecią spośród ośmiu dostępnych pozycji.

wybrano pierwszą spośród jedenastu dostępnych pozycji
menu.

Do poruszania się po listach i wybierania pozycji służą
przyciski w górę (5), w dół (6), w lewo (3) oraz ok/list na

Uwaga: Liczba opcji menu konfiguracji może być różna

przednim panelu i pilocie. Aby powrócić do normalnego

zależnie od modelu przedwzmacniacza NAC-N.

trybu wyświetlania, naciśnij przycisk exit na przednim

Do poruszania się po menu służą przyciski w górę (5), w dół

panelu lub na pilocie.

(6) i w lewo (3), a żeby potwierdzić wybór pozycji, trzeba

Uwaga: Przycisk w prawo (4) podczas poruszania się

nacisnąć przycisk ok/list.

w menu trybu listy ma taką samą funkcję, jak przycisk

Uwaga: Przycisk w prawo (4) podczas poruszania się

ok/list.

w menu trybu konfiguracji ma taką samą funkcję, jak

W przypadku długich list można użyć przycisków

przycisk ok/list.

numerycznych/literowych na pilocie, aby szybko

Aby opuścić tryb konfiguracji, naciśnij przycisk setup (

przeszukiwać listę alfabetycznie.

)

lub exit na pilocie bądź też przycisk list lub exit na przednim
panelu.
Uwaga: Jeśli tryb konfiguracji zostanie wybrany podczas
odtwarzania, to będzie ono kontynuowane. Przyciski
głośności, wyciszenia i sterowania odtwarzaniem
(odtwarzanie, pauza, stop itp.) na pilocie pozostają
funkcjonalne.
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3.3 Pilot zdalnego sterowania

W poniższej tabeli wymieniono i opisano najważniejsze
funkcje pilota zdalnego sterowania. Niektóre przyciski

Pilot zdalnego sterowania jest wielofunkcyjnym urządzeniem

mają inną funkcję w trybie odtwarzania, a inną w trybie

zaprojektowanym specjalnie do obsługi przedwzmacniaczy

konfiguracji. Funkcji normalnego trybu odtwarzania

NAC-N i sieciowych urządzeń muzycznych Naim.

odpowiada tekst na każdym przycisku, zaś funkcji trybu

Aby włożyć baterie, zdejmij pokrywę i umieść baterie

listy/konfiguracji tekst znajdujący się pod tym przyciskiem.

wewnątrz pilota, zwracając uwagę na polaryzację. Zamontuj

Przyciski mające tylko jedną funkcję opisano w tabeli po

pokrywę baterii.

prawej stronie.

3.3.1 Przyciski trybów normalnego i listy/

3.3.2 Przyciski normalnego trybu odtwarzania

konfiguracji

Przycisk

Przycisk

Tryb normalny

Tryb listy/konfiguracji

cyfry
i litery

Wprowadzanie
cyfr od 1 do 9

Wprowadzanie
tekstu

0

Wprowadzanie
cyfry 0 (zero)

Wprowadzanie
spacji

preset
del

Wyświetlenie listy
zaprogramowanych
stacji radiowych

Usunięcie ostatniego
znaku tekstu

Wyświetlenie menu
programowania
stacji radiowych

Przełączanie małych/
wielkich liter

Wybranie
następnego
wejścia

Poruszanie się
w górę menu

Wybranie
poprzedniego
wejścia

Poruszanie się
w dół menu

Zależnie od
wejścia
(zobacz uwagę)

Poprzednie menu lub
do tyłu o jeden
znak tekstu

Zależnie od
wejścia
(zobacz uwagę)

Następne menu lub
do przodu o jeden
znak tekstu

store

£
input +

5
input –

6
3

4

exit

Brak przypisanej
funkcji
		
list
ok

disp

@#

abc

def

ghi

jkl

mno

pqrs

tuv

wxyz

preset

store

Funkcja

disp	Włączanie i wyłączanie wyświetlacza.
Przełączanie wyświetlania zegara, jeśli
jest skonfigurowane
vol +

Zwiększenie głośności

vol –

Zmniejszenie głośności

mute

Wyciszenie dźwięku

(powtarzanie)	Powtarzanie wybranego utworu,
programu lub listy

del

(mieszanie)

input +

vol +

(konfiguracja)
ok

Wyświetlenie menu konfiguracji

(informacje)	Przewijanie dodatkowych informacji
o wejściach

list
exit

vol input -

Wyjście z bieżącego
menu bez zapisania
zmian

losowe odtwarzanie utworów z listy

mute

cd

radio

pc

iPod

tv

av

hdd

aux

(odtwarzanie/ Odtwarzanie lub wstrzymanie
pauza)	odtwarzania utworu
(poprzedni)

Przejście do poprzedniego utworu/stacji

(następny)

Przejście do następnego utworu/stacji

(stop)

Zatrzymanie odtwarzania

(do tyłu)

Szybkie przewijanie utworu do tyłu

(do przodu)

Szybkie przewijanie utworu do przodu

cd	Sekwencyjne wybieranie wejść
analogowe 1 i cyfrowe 1.
radio	Sekwencyjne wybieranie wejść
FM, DAB i iRadio.

Wyświetlenie
Potwierdzenie
zależnej od wejścia
czynności lub wyboru
listy utworów/funkcji

pc	Sekwencyjne wybieranie wejść UPnP™
i Bluetooth.
iPod	Sekwencyjne wybieranie wejść USB,
panel przedni, Spotify® i TIDAL

Uwaga: Przypisania przycisków
nawigacyjnych (3456) można zmienić

tv	Wybór wejścia zależy od modelu
przedwzmacniacza NAC-N. Zob.
część 4.11.2

w menu konfiguracji Handset Keys (Przyciski
pilota). Zob. punkt 4.11.

av	Wybór wejścia zależy od modelu
przedwzmacniacza NAC-N. Zob. punkt
4.11.2
hdd	Wybór wejścia zależy od modelu
przedwzmacniacza NAC-N. Zob. punkt
4.11.2

Uwaga: Przypisania przycisków wyboru wejścia można
zmienić w menu konfiguracji Handset Keys (Przyciski
pilota). Zob. punkt 4.11.
11

aux	Wybór wejścia zależy od modelu
przedwzmacniacza NAC-N. Zob. punkt
4.11.2
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3.4 Aplikacja Naim

Uwaga: Menu Settings (Ustawienia) aplikacji Naim
umożliwia zmianę domyślnych nazw przedwzmacniaczy.

Aplikacja Naim składa się ze stron dotyczących każdego ze

Przypisanie każdemu z urządzeń nazwy odpowietrzającej

źródeł strumieni audio i wejść oraz stron umożliwiających

jego umiejscowieniu ułatwi wygodną obsługę sprzętu

konfigurację. Korzystanie z aplikacji Naim jest intuicyjne,

rozlokowanego w wielu pomieszczeniach.

a jej możliwości i zasady działania najlepiej można poznać,
konfigurując przedwzmacniacz NAC-N tak, by najlepiej

3.8.1 Wybór wejść w aplikacji Naim

odpowiadał indywidualnym wymaganiom. Aby zacząć

Po wybraniu przedwzmacniacza NAC-N w aplikacji Naim

używać aplikacji Naim, wykonaj następujące kroki:

pojawią się ikony odpowiadające dostępnym wejściom.
Dotknij ikony wejścia (wyświetlającej bieżące lub domyślne

•	Pobierz i zainstaluj aplikację Naim na urządzeniu

wejście), a następnie wybierz wymagane wejście. Na

z systemem iOS lub Android.

poniższej ilustracji pokazano menu główne i ikony wejść

•	Upewnij się, że urządzenie z systemem iOS lub Android

aplikacji Naim.

jest podłączone do tej samej sieci, co przedwzmacniacz

Uwaga: Tylko jedna instancja aplikacji Naim może być

NAC-N, a następnie otwórz aplikację Naim.

połączona z przedwzmacniaczem NAC-N w tym samym

•	Z menu Rooms (Pomieszczenia) wybierz sieciowe

momencie.

urządzenie muzyczne Naim, którym chcesz sterować za

Jeśli źródło przesyłania strumieniowego, takie jak AirPlay

pomocą aplikacji Naim. Na ilustracji poniżej pokazano

lub Spotify® zostało automatycznie wybrane przez mu-so ze

wybór NAC-N 272 na stronie konfiguracji aplikacji Naim.

względu na obecność strumienia, na wyświetlaczu aplikacji

Uwaga: W przypadku posiadania wielu produktów

Naim zostanie wybrana strona odpowiedniego źródła

przesyłania strumieniowego podłączonych do sieci,

przesyłania strumieniowego i zostaną udostępnione opcje

będą one dostępne do wyboru na stronie konfiguracyjnej

sterowania dostępne dla danego typu strumienia. Jeśli

aplikacji Naim. Odpowiednią jednostkę można

wybrano alternatywne źródło za pomocą aplikacji Naim,

zidentyfikować dzięki nazwie produktu lub, w przypadku

odtwarzanie strumienia zostanie przerwane i mu-so odłączy

wielu takich samych produktów, dzięki pierwszym

się od źródła strumienia.

czterem znakom indywidualnego adresu MAC każdej
jednostki, który znajduje się obok nazwy produktu.

Ekran główny
aplikacji Naim

Ekran Rooms
(Pomieszczenia)
aplikacji Naim

Rooms
Rooms

Setup new mu-so

Setup new mu-so
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3.8.2 Konfigurowanie za pomocą aplikacji Naim

Budzik

Aplikacja Naim zapewnia pełen dostęp do wszystkich

Menu Budzik umożliwia nastawienie budzika i wybranie

parametrów konfiguracyjnych NAC-N. Wszystkie parametry

źródła dla niego.

i funkcje zostały wymienione w kolejnych punktach.

Style

Menu Ustawienia zawiera następujące opcje: Budzik, Style,

Menu Style pozwala wybrać różne opcje tła aplikacji Naim.

Ustawienia urządzeń wejściowych, Ustawienia dźwięku,

Ustawienia urządzeń wejściowych

Inne ustawienia, Zarejestruj produkt i O urządzeniu.

Menu Ustawienia urządzeń wejściowych zawiera różne
opcje dla poszczególnych typów wejść.
Ustawienia dźwięku
Ustawienia

Menu Ustawienia dźwięku zawiera różne opcje opcje

aplikacji Naim

sterowania i konfiguracji dźwięku.
Inne ustawienia
Menu Other settings (Inne ustawienia) zawiera różne opcje
sterowania i konfiguracji dźwięku.
Zarejestruj produkt
Menu Zarejestruj produkt umożliwia zarejestrowanie
informacji o produkcie i przesłanie ich do Naim.
O urządzeniu
Menu O urządzeniu zawiera informacje licencyjne
oraz dotyczące wersji oprogramowania układowego
przedwzmacniacza NAC-N i stanu połączenia.
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4. Konfiguracja
Po podłączeniu przedwzmacniacza NAC-N do zasilania, sieci komputerowej oraz podłączeniu anteny radiowej i innych
połączeń zewnętrznych,można go włączyć i skonfigurować do użytku.
Stopień zmiany ustawień domyślnych przedwzmacniacza NAC-N zależy od sposobu korzystania z urządzenia oraz tego,
w jakim będą wykorzystywane jego możliwości. Niektórzy użytkownicy w ogóle nie potrzebują zmieniać ustawień
domyślnych. Nawet w takim wypadku zachęcamy do przeczytania tego rozdziału instrukcji, aby w pełni poznać możliwości
posiadanego sprzętu. W dalszej części rozdziału opisano kolejne menu konfiguracji, począwszy od menu głównego.
Aby wejść do trybu konfiguracji, naciśnij przycisk konfiguracji (

) na pilocie. W menu konfiguracji można poruszać się

używając przycisków nawigacyjnych (563) oraz potwierdzać wybór, naciskając przycisk ok/list. Aby wyjść z menu
konfiguracji, naciśnij przycisk exit lub przycisk konfiguracji.
W kolejnych częściach opisano każde z wymienionych menu

4.1 Menu główne konfiguracji
Menu główne umożliwia dostęp do
kilku menu konfiguracji. Funkcje
tych menu są następujące:
Language (Język): 	Umożliwia

konfiguracji. Używaj przycisków w górę (5) i w dół (6) oraz
Setup

przycisku ok/list do poruszania się w menu konfiguracji

1/11

i zmiany ustawień.

4Language
Inputs
Rooms
Analogue Outputs

4.2 Menu Language (Język)

zmianę języka

Menu Language (Język) umożliwia

interfejsu użytkownika.

zmianę języka interfejsu

Inputs (Wejścia): 	Umożliwia skonfigurowanie różnych

Rooms

użytkownika. Przejdź do menu
konfiguracji, a następnie wybierz
opcję Language (język), naciskając

Pozwala na przesyłanie strumieni

przycisk ok/list. Używaj przycisków w górę (5) i w dół (6)
oraz przycisku ok/list, aby wybrać język. Aby wyjść z trybu
konfiguracji, naciśnij przycisk exit na pilocie.

pomieszczeniach. Menu Rooms
(Pomieszczenia) jest widoczne tylko

4.3 Menu Inputs (Wejścia)

wówczas, gdy włączono wejścia

Menu Inputs (Wejścia) umożliwia

multiroom (zob. część 4.3.4).

skonfigurowanie różnych

Służy do konfigurowania wyjść

parametrów wejść wewnętrznych,

(Wyjścia analogowe): 	analogowych, w tym RB-EQ.

zewnętrznych i sieciowych.

Pozwala skonfigurować opcje wyjścia

Trzy parametry są wspólne dla

(Słuchawki): 	słuchawkowego.
Network Settings

Enabled:

Umożliwia konfigurację funkcji
Służy do ustawiania czasu i budzika.

Name:

Umożliwia użytkownikowi przypisanie

(Nazwa) 	własnych nazw źródłom i wejściom. Do

Pozwala na przypisanie wejść do

wprowadzenia tekstu użyj pilota lub aplikacji

(Przyciski pilota): 	wskazanych przycisków na pilocie.

Naim.

Można również skonfigurować

Input Trim:

przyciski nawigacyjne (3456).
System Automation

Przełączanie źródła lub wejścia oraz
menu.

(Zegar i budzik):
Handset Keys

1/16

4FM
DAB
iRadio
Multiroom

(Włączone) 	wyświetlanie lub ukrywanie powiązanych

(Wyświetlacz): 	wyświetlacza.
Clock & Alarm

Select Input

wszystkich wyjść:

Służy do zmiany ustawień połączeń

(Ustawienia sieciowe): 	sieciowych.
Front Display

4English
Français
Deutsch
Italiano

zewnętrznych i sieciowych.

muzycznych Naim w wielu

Headphones

1/6

parametrów wejść wewnętrznych,

(Pomieszczenia): 	audio do sieciowych urządzeń

Analogue Outputs

Language

Umożliwia ustawienie względnego poziomu

(Dostosowanie dla źródeł i wejść, tak by wszystkie miały

Zawiera opcje automatyzacji systemu.

wejścia) 	taką samą głośność. Ustaw za pomocą

(Automatyzacja

przycisków 6 i 5 na pilocie.

systemu):
Factory Settings

Umożliwia sprawdzenie statusu,

(Ustawienia

usunięcie wszystkich ustawień

Dalej opisano specyficzne parametry i opcje dostępne dla
każdego wejścia.

fabryczne): 	zmienionych przez użytkownika i
przywrócenie domyślnych ustawień
fabrycznych.

14
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4.3.1 Wejście FM

FM

(jeśli opcja jest dostępna)
Parametr

Opcje

Seek Lock:

Medium / High

(Czułość

(Średnia /

4.3.6 Wejście USB

4/4

Enabled:
Name:
Input Trim:
4Seek Lock:

Yes
FM
0
Medium

Parametr

Opcje

Folder History:

Yes / No

(Historia folderów)	(Tak /Nie).

DAB

wybraniu No (Nie) będzie wyświetlany

4/4

Enabled:
Name:
Input Trim:
4Re-Scan Stations

folder najwyższego poziomu na

Yes
DAB
0

urządzeniu.

Opcje

Re-scan Stations:

Ponowne

(Ponowne

skanowanie

Po włączeniu wejścia Spotify

skanowanie stacji)

w poszukiwaniu stacji.

przedwzmacniacz NAC-N

4.3.7 Wejście Spotify®

strumienia Spotify® automatycznie wybierze wejście
iRadio

Wybierz czas.

(Automatyczne

Automatyczne

4/5

Spotify® i rozpocznie odtwarzanie strumienia.

Enabled:
Yes
Name:
iRadio
Input Trim:
0
4Auto Disconnect: Never

Parametr

Opcje

Play Bitrate:

96k / 160k / 320k. Umożliwia wybór

(Szybkość transmisji szybkości transmisji dla strumienia

odłączanie)	rozłączanie

odtwarzania)	Spotify® dostosowanej do parametrów

zapobiega wyczerpaniu

łącza internetowego. Wyższa

limitu pobierania danych, gdy

wartość zapewnia lepszą jakość

przedwzmacniacz zostanie

dźwięku, ale wymaga szybszego

pozostawiony podłączony do radia

łącza internetowego. Faktyczna

internetowego.
Browse History

szybkość transmisji zależy od wartości

Yes / No (Tak / Nie). Po wybraniu Yes

dostępnych w Spotify® dla wybranego

(Historia stacji):	(Tak) wejście do trybu listy spowoduje

materiału.

wyświetlenie ostatnio wybranej
stacji. Po wybraniu No (Nie) zostanie

4.3.8 Wejście TIDAL

wyświetlona pierwsza stacja z listy.
4.3.4 Wejście multiroom
Uwaga: Wejście multiroom musi
być włączone, aby umożliwić

Multiroom
4 Enabled
Name:
Input Trim:

TIDAL

Po włączeniu wejścia TIDAL
przedwzmacniacz NAC-N, gdy tylko

1/3

wykryje strumień TIDAL wybrany

Yes
Multiroom
0

Enabled:
Name:
Input Trim:
4 Play Bitrate

Parametr

Opcje

przesyłania strumieniowego.

Play Bitrate:

Normal / High / HiFi (Normalna /

Opcje

Server History:

Yes / No

(Historia serwera)	(Tak / Nie).

Yes
TIDAL
0
HiFi

przełączy się na wejście TIDAL i rozpocznie odtwarzanie.

NAC-N jako serwera lub klienta

Parametr

4/4

w aplikacji Naim, automatycznie

działanie przedwzmacniacza

4.3.5 Wejście UPnP™ (sieć)

Yes
Spotify
0
320k

uruchomiono aplikację Spotify® w momencie wykrycia

radia cyfrowego DAB.

Opcje

Enabled:
Name:
Input Trim:
4 Play Bitrate

4/4

lokalnej, co urządzenie, na którym

sprzedawanych na terenach, gdzie dostępne są audycje

Auto Disconnect:

Spotify
®

podłączony do tej samej sieci

Uwaga: Wejście DAB jest dostępne tylko w wersjach

Parametr

Yes
USB
0
No

używany folder na urządzeniu USB. Po

Parametr

4.3.3 Wejście iRadio

Enabled:
Name:
Input Trim:
4Folder History:

Yes (Tak) będzie wyświetlany ostatnio

identyfikowany przez tuner jako stacja.
(jeśli opcja jest dostępna)

4/4

Po wybraniu

wyszukiwania):	Wysoka) Określa poziom sygnału
4.3.2 Wejście DAB

USB

(Szybkość transmisji Wysoka / HiFi). Umożliwia wybór
UPnP
Enabled:
Name:
Input Trim:
4Server History

4/4

odtwarzania) 	szybkości transmisji dla strumienia

Yes
UPnP
0
Yes

TIDAL dostosowanej do parametrów
łącza internetowego. Normalna: 96
kb/s, format ACC Wysoka: 320 kb/s,

Po wybraniu

format AAC, HiFi: 16 bit 44,1 kHz,

Yes (Tak) będzie wyświetlany ostatnio

format FLAC.

używany serwer UPnP™ (o ile jest
dostępny). Po wybraniu No (Nie) będzie
wyświetlana pełna lista dostępnych
serwerów.
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4.3.8 Wejście Bluetooth
Po włączeniu wejścia Bluetooth
i sparowaniu z urządzeniem
muzycznym Bluetooth,

Bluetooth

4.3.11 Wejścia analogowe
tylnego panelu

4/5

Enabled:
Yes
Name:
Bluetooth
Input Trim:
0
4Discovery: 272 BT XXXX

automatycznie wybiera wejście Bluetooth w momencie
odebrania strumienia ze sparowanego urządzenia. Więcej
informacji o parowaniu urządzeń można znaleźć w rozdziale 9.
Opcje

Discovery:

Nazwa definiowana przez użytkownika.

(Wykrywanie)	Można zmienić nazwę Bluetooth
przypisaną przedwzmacniacz NAC-N.
Do wprowadzenia tekstu użyj pilota lub
aplikacji Naim.
Open Paring

4/4

Enabled:
Name:

Yes
Analogue 1

Parametr
Opcje
Input Trim:
0
AV Fixed Volume: Yes / No
4 AV Fixed Volume
No
(Stała głośność AV)	(Tak /Nie)
Wybranie No (Nie) nie ma wpływu
na sposób odtwarzania źródła. Po
wybraniu Yes (Tak) przy odtwarzaniu
źródła będzie utrzymywany stały
poziom głośności, a regulacja
głośności przedwzmacniacza nie
będzie działać. Pozwala to na używanie
przedwzmacniacza z wielokanałowymi
systemami multimedialnymi, w których
głośnością steruje procesor AV. Opcji
AV Fixed Volume (Stała głośność AV)

przedwzmacniacz NAC-N

Parametr

Analogue 1

Yes / No (Tak / Nie) Włączenie tej opcji

należy używać rozważnie.

(Otwarte parowanie):	umożliwia połączenia z dowolnym
dostępnym urządzeniem Bluetooth bez

Uwaga: Stała głośność AV jest dostępna tylko dla wyjść

potrzeby parowania.

analogowych na tylnym panelu.

4.3.9 Wejście na przednim panelu

NAC-N 172 XS

Front
Enabled:
Name:
Input Trim:
4Format:

4.4 Menu Rooms (Pomieszczenia)

4/4
Yes
Front
0
Auto

Menu Rooms (Pomieszczenia)
umożliwia przedwzmacniaczom

Parametr
Opcje
Format:	Auto /
Analogue / Digital (Auto / Analogowe
/ Cyfrowe). Po wybraniu opcji Auto
dla wejścia wybranego na przednim
panelu będzie automatycznie
wykrywany format sygnału audio
(analogowy lub cyfrowy), a wejście
zostanie odpowiednio skonfigurowane.
Wybranie opcji Analogue (Analogowy)
lub Digital (Cyfrowy) oznacza ustalenie
formatu wejścia na panelu przednim.
4.3.10 Wejścia cyfrowe
tylnego panelu

Digital 1

NAC-N przesyłanie strumieni audio

Rooms

1/2

4aQute-3F65
Uniti-2E23

odtwarzanych z wejść UPnP™,
iRadio lub USB do maksymalnie
czterech innych urządzeń Naim podłączonych do tej samej
sieci domowej.
Uwaga: Menu Rooms (Pomieszczenia) jest widoczne tylko
wówczas, gdy włączono wejścia multiroom. Zob. część 4.3.4

4.5 Menu Analogue Outputs (Wyjścia analogowe)
Menu Analogue Outputs
(Wyjścia analogowe) umożliwia
skonfigurowanie opcji głównych
wyjść DIN i RCA, ustawienie
maksymalnej głośności i balansu

4/4

Enabled:
Yes
Name:
Digital 1
Input Trim:
0
4Unstable Source:
No

Parametr
Opcje
Unstable Source:
Yes / No
(Niestabilne źródło)	(Tak / Nie)
Wybierz No
(Nie), jeśli przedwzmacniacz nie ma
problemu
z przetwarzaniem sygnału cyfrowego.
Po wybraniu Yes (Tak) urządzenie
będzie lepiej odtwarzać niestabilne
źródła, kosztem jednak lekko obniżonej
jakości dźwięku.

Analogue Outputs

1/3

4Max. Volume:
100
Balance:
0
Outputs
DIN+RCA

oraz włączenie wyjść liniowych.
Ustawienia głośności i balansu dotyczą wyjść DIN i RCA
Parametr
Max. Volume:
(Maks. głośność)
Balance:
(Balans)
Outputs (Wyjścia):
Line Out Enable:
(Włączenie wyjścia
liniowego)

Opcje
0 do 100 (regulacja za pomocą 		
przycisków 5 i 5 na pilocie)
-10 do +10 (regulacja za pomocą
przycisków 5 i 5 na pilocie)
DIN / RCA / DIN+RCA
Yes / No (Tak / Nie)

Uwaga: Opcje głównego gniazda wyjściowego i wyjścia
liniowego są niedostępne w modelu NAC-N 172 XS.
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4.6 Menu Headphones (Słuchawki)
Menu konfiguracji słuchawek
umożliwia określenie maksymalnej
głośności.
Parametr
Max. Volume:
(Maks. głośność)

4.7.1 Siecią bezprzewodowa
Konfigurowanie połączenia

Headphones

1/1

4Max. Volume:

100

Jeśli parametr Wireless
(Bezprzewodowa) został wybrany

<Don’t Use Wireless>
LingNet
4GreenNet
TomNet

(Ustawienia sieciowe), to pojawi się menu Select Network
(Wybierz sieć) z listą dostępnych sieci bezprzewodowych.
Dodatkowo znajduje się w nim opcja nieużywania sieci
bezprzewodowej (<Don’t Use Wireless>).

4.7 Menu Network Settings (Ustawienia

Uwaga: Przedwzmacniacze NAC-N są zgodne

sieciowe)

z najczęściej używanymi standardami sieci Wi-Fi. Rutery

Menu Network Settings (Ustawienia
sieciowe) służy do określania
parametrów związanych z siecią
i ruterem. Opcje wymieniono
i opisano poniżej.

Network Settings

obsługujące standardy 802.11b i 802.11g będą działać,

1/5

ale dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecane jest

4Name:
272-0131
Wireless:
Not Used
Status: Not Connected
DHCP
Yes

korzystanie z rutera obsługującego 802.11n.
Uwaga: Jak zawsze w przypadku sieci bezprzewodowej,
stabilność połączenia zależy od wydajności rutera i jakości

Opcje

sygnału Wi-Fi. Dla zminimalizowania ryzyka niestabilnego

Name (Nazwa):	Nazwa definiowana przez użytkownika.

łącza przedwzmacniacze NAC-N powinny być łączone

Do wprowadzenia tekstu użyj pilota lub

z sieciowymi urządzeniami muzycznymi za pośrednictwem

aplikacji Naim.
Wireless :

Not Used / Wi-Fi Network Name

(Bezprzewodowa)

(Nieużywana / Nazwa sieci Wi-Fi)

nie więcej niż jednego węzła sieci bezprzewodowej. Jeśli
konieczne są dodatkowe segmenty połączenia pomiędzy
przedwzmacniaczem NAC-N a sieciowymi urządzeniami

Status:	Connected / No Signal / Login Failure /

muzycznymi, to należy je zapewnić za pomocą sieci

Busy / Etc. (Podłączona / Brak sygnału /

przewodowej.

Logowanie nieudane / Zajęta itp.)
DHCP:

3/6

w menu Network Settings

Opcje
0 do 100
(regulacja za pomocą przycisków

5 i 5 na pilocie)

Parametr

Select Network

Uwaga: Przedwzmacniacze NAC-N nie mogą łączyć się

Yes / No (Tak / Nie)

z ukrytymi sieciami bezprzewodowymi.

MAC:	Pokazywany jest adres MAC
urządzenia.

Jeśli wybrana sieć jest

Parametr Name (Nazwa) daje możliwość zmiany nazwy

zabezpieczona i wymaga podania

Now enter your wireless
passphrase or access key.

domyślnej sieci przedwzmacniacza.

hasła, to pojawi się odpowiedni

Press OK to continue

komunikat. Naciśnięcie przycisku

Parametr Wireless (Bezprzewodowa) umożliwia wybranie

ok/list na pilocie otworzy ekran

i połączenie się z siecią bezprzewodową. Informacje

wprowadzania tekstu umożliwiający

dotyczące konfigurowania sieci bezprzewodowej
przedstawiono w punkcie 4.7.1.

podanie hasła.

Status pokazuje bieżący status połączenia z siecią.

Użyj przycisków cyfr/liter, aby

Parametr DHCP umożliwia modyfikację ustawień

małe i wielkie litery. Po wpisaniu

wpisać hasło, zwracając uwagę na

sieciowych. W większości przypadków najlepszym wyborem

flatfish

abc

flatfish|

Press OK to confirm

hasła naciśnij przycisk ok/list na

będzie pozostawienie ustawienia DHCP. Informacje

pilocie. Na ilustracji widać wpisane

dotyczące podłączenia do sieci bez DHCP przedstawiono

hasło „flatfish”.

w części 4.7.2.

Po udanym połączeniu

Uwaga: Każde urządzenie podłączone do sieci ma

Connected
Press OK To Finish

z siecią pojawi się komunikat

swój adres IP służący do identyfikowania przez inne

potwierdzający.

elementy sieci. DHCP to zestaw reguł, które umożliwiają
automatyczne przydzielanie adresów urządzeniom

Jeśli zostanie podane

podłączanym do sieci. Wszystkie przedwzmacniacze

nieprawidłowe hasło, to pojawi się

NAC-N są domyślnie skonfigurowane do używania DHCP.

ostrzeżenie.

Can’t Login
Press OK To Re-Try

Uwaga: Jeśli przedwzmacniacz NAC-N jest jednocześnie

Uwaga: Niektóre rutery mogą

połączony z siecią przewodową i bezprzewodową, to

również wymagać podania adresu MAC do wydania

będzie używana sieć przewodowa.

zezwolenia na podłączenie przedwzmacniacza
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4.8 Menu Front Display (Wyświetlacz przedni)

NAC-N do sieci. Ten rodzaj zabezpieczenia jest
określany jako „filtrowanie adresów MAC”. Adres MAC

Menu Front Display zawiera opcje
wyświetlacza na panelu przednim,
podświetlenia logo, wyświetlania
zegara oraz wyciszania przez
dotknięcie logo. Opcje wymieniono
i opisano poniżej.

przedwzmacniacza NAC-N można znaleźć w menu
Network Settings (Ustawienia sieciowe) lub Factory
Settings (Ustawienia fabryczne).
Uwaga: Hasło dostępu (nazywane tez kluczem) jest
tworzone podczas konfiguracji rutera bezprzewodowego
– może to być jakieś słowo lub dowolna kombinacja
konfiguracyjnej rutera lub zapytaj o nie osobę, która
konfigurowała ruter.
Uwaga: Jeśli ruter udostępnia klika konfiguracji
zabezpieczeń, to będzie wybrana opcja o najwyższym
poziomie bezpieczeństwa.
Uwaga: W przypadku zabezpieczeń WEP, należy
skonfigurować ruter na uwierzytelnianie automatyczne
lub otwarte.
Jeśli wybrana sieć jest
This wireless network is
niezabezpieczona i nie wymaga
insecure and requires no
passphrase or access key.
podania hasła, to pojawi się
Press OK To Connect
ostrzeżenie. Po naciśnięciu
przycisku ok/list przedwzmacniacz
NAC-N połączy się z siecią i wyświetli ekran potwierdzenia.

Logo Mute:
(Logo wycisza)

4.7.2 Bez serwera DHCP
(statyczny adres)

Parametr
IP:
Mask (Maska):
Gateway (Brama):
DNS1:
DNS2:

4IP:
Mask:
Gtwy:
DNS1:

4Off During Mute:
No
Auto Off:
2 mins
Clock When Off:
Yes
Logo Off
If Muted

Yes / No (Tak / Nie)

Po wybraniu opcji Off During Mute (Wyłączenie podczas
wyciszenia) wyświetlacz na panelu przednim wyłącza
się, gdy włączone jest wyciszenie. Opcja Auto Off
(Automatyczne wyłączenie) określa czas, przez który
wyświetlacz pozostaje włączony po wykonaniu jakiejkolwiek
czynności za pomocą interfejsu użytkownika. Można wybrać
czas od 10 sekund do 1 godziny.

Uwaga: Trudności z nawiązaniem połączenia
bezprzewodowego można czasami rozwiązać zmieniając
kanał komunikacji w ustawieniach rutera.

Network Settings

1/5

Parametr
Opcje
Off During Mute:
Yes / No (Tak / Nie)
(Wyłączenie podczas wyciszenia)
Auto Off:
Wybór z listy
(Automatyczne wyłączenie)
Clock When Off:
Yes / No (Tak / Nie)
(Zegar po wyłączeniu)
Logo Off:
If Muted / If Display Off /Always /
(Wyłączenie logo)	Never (Przy wyciszeniu / Przy 		
wyłączonym wyświetlaczu / Zawsze /
Nigdy)

liter i cyfr. Jeśli nie znasz hasła, sprawdź na stronie

Jeśli opcja DHCP zostanie
wyłączona w menu Network
Settings (Ustawienia sieci), to
pojawi się pięć dodatkowych
parametrów do wprowadzenia.

Front Display

Uwaga: Niezależnie od działania tej funkcji wyświetlacz
można w każdej chwili wyłączyć lub włączyć za pomocą
przycisku disp na pilocie. Po odebraniu polecenia
wyświetlacz zawsze włącza się na chwilę.

1/5

192.168.0.80
255.255.255.0
192.168.0.1
192.168.0.1

Opcja Clock When Off (Zegar po wyłączeniu) umożliwia
pozostawienie widocznego wskazania zegara nawet, gdy
wyświetlacz zostanie wyłączony.

Opcje
Wprowadzane przez użytkownika
(wartość liczbowa)
Wprowadzane przez użytkownika
(wartość liczbowa)
Wprowadzane przez użytkownika
(wartość liczbowa)
Wprowadzane przez użytkownika
(wartość liczbowa)
Wprowadzane przez użytkownika
(wartość liczbowa)

Uwaga: Wskazanie zegara automatycznie przygasa po 10
sekundach od włączenia wyciszenia.
Opcja Logo Off (Wyłączenie logo) określa warunki,
w których wyłącza się podświetlenie logo na przednim
panelu. Opcja Logo Mute (Logo wycisza) pozwala włączyć
lub wyłączyć funkcję sterowania wyciszeniem przez
dotknięcie logo na przednim panelu.

4.9 Menu Digital Output (Wyjścia cyfrowe)
Menu Digital Output (Wyjście
cyfrowe) umożliwia włączanie

Te ustawienia pozwalają na podłączenie przedwzmacniacza
NAC-N do sieci przy użyciu ustalonego adresu IP. Dla każdej
pozycji trzeba wprowadzić odpowiednie wartości liczbowe,
tworzące konfigurację adresu IP. Dodatkowe informacje
o statycznych adresach IP można znaleźć w instrukcji
użytkownika rutera.

wyjścia cyfrowego i konfigurowanie
formatu jego sygnału.
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Digital Output
4Enabled:
Output:

1/2
No
Native

4. Konfiguracja
Parametr
Opcje
Enabled:
Yes / No (Tak / Nie)
(Włączone)
Output (Wyjście):	Native / 96kHz 24bit. Jeśli wybrana
zostanie opcja Native, to format wyjścia
cyfrowego będzie odzwierciedleniem
formatu na wejściu. Natomiast
wybranie opcji 96kHz 24bit oznacza
próbkowanie sygnału wyjściowego
z częstotliwością 96 kHz, 24 bity.

Opcja Adjust Time Zone (Dostosuj
Time Zone
strefę czasową) umożliwia
±00:00
ustawienie strefy czasowej.
Now: 12:04 Mar 16th 2014
Przyciski w górę (5) i w dół (6) na
pilocie są używane do ustawienia
odpowiedniej wartości + lub – względem GMT zależnie od
strefy czasowej.
Uwaga: Domyślnie zegar nie przestawia się automatycznie
przy lokalnej zmianie czasu na letni i zimowy, ale można
włączyć taką funkcję w aplikacji Naim.

4.10 Menu Clock & Alarm (Zegar i alarm)
Menu to umożliwia ustawienie
zegara przedwzmacniacza NAC-N
oraz konfigurowanie alarmów.

Clock & Alarm

Opcja Resync Time From Net (Synchronizacja czasu
z siecią) pozwala na zsynchronizowanie zegara z wybranym
sieciowym serwerem czasu.

1/5

4Set Weekday Alarm
Set Weekend Alarm
Adjust Time Zone
Resync Time From Net

Uwaga: Zegar automatycznie ponawia synchronizację
z internetowym serwerem czasu raz na 24 godziny. Jeśli
nie uda się nawiązać połączenia, próby są powtarzane co
30 minut.

Po wybraniu opcji Set Weekday
Alarm (Ustaw alarm w dni robocze)
lub Set Weekend Alarm (Ustaw alarm weekendowy) otworzy
się menu zawierające następujące opcje i parametry:

Po wybraniu opcji Advanced Setup (Zaawansowana
konfiguracja) można wybrać inny internetowy serwer czasu.
Skontaktuj się ze sprzedawcą Naim, aby uzyskać więcej
informacji o wyborze serwera czasu.

Parametr
Opcje
Weekday Alarm
1/4
Enabled:
Yes / No.
4Enabled:
No
(Włączone) 	(Tak / Nie)
Alarm Time:
07:00
Wybranie Yes
Input:
Fluid Radio
Volume:
30
(Tak) uaktywnia
alarm. Po
wybraniu No (Nie) alarm zostanie
wyłączony.
Alarm Time:
Po wybraniu czasu pojawia się ekran
(Godzina alarmu) 	na którym można ustawić godzinę
alarmu za pomocą przycisków
nawigacyjnych (5 6 3 4) i
przycisków z cyframi.
Input (Wejście):	Jako źródło dźwięku dla alarmu można
wybrać wejście zewnętrzne lub stacje
radiową.

4.11 Menu Handset Keys (Przyciski pilota)
Menu Handset Keys (Przyciski
pilota) umożliwia zmianę źródeł
przypisanych do przycisków wyboru
źródła (cd, radio, pc, iPod, tv, av,
hdd, aux) oraz konfigurowanie

Handset Keys

1/10

4Up/Down
Left/Right
CD
Radio

działania przycisków nawigacyjnych (5 6 3 4).
4.11.1 Funkcje przycisków
nawigacyjnych

Up/Down Actions

1/2

4Input
Off

Po wybraniu parametru Up/Down
Actions (Działanie przycisków
w górę/w dół) z menu Handset
Keys (Przyciski pilota) otwiera się kolejne menu, w którym
można wybrać jeden z dwóch trybów działania przycisków
w górę (5) i w dół (6) na pilocie: Input (Wejście) lub Off
(Wyłączone). Po wybraniu opcji Input (Wejście) przyciski
będą działać przy wybieraniu wejść, natomiast opcja Off
(Wyłączone) powoduje, że przyciski będą nieaktywne
podczas wybierania wejść.

Uwaga: W przypadku radia jako alarm można wybrać tylko
jedną z zaprogramowanych stacji radiowych.
Volume (Głośność):	Można ustawić, niezależną od innych
ustawień głośności, głośność alarmu za
pomocą przycisków w górę (5) i w dół
(6) na pilocie.
Alarm ustawiony dla dni roboczych (Weekday) działa od
poniedziałku do piątku. Alarm weekendowy działa w sobotę
i w niedzielę.

Po wybraniu parametru Left/Right
Actions (Działanie przycisków w
lewo/w prawo) z menu Handset

Uwaga: Przedwzmacniacze NAC-N nie mają domyślnego
dźwięku budzika i mogą w tym celu wykorzystywać tylko
wejścia zewnętrzne lub stacje radiowe. Jeśli zadziałanie
alarmu jest bardzo ważne, to koniecznie trzeba się
upewnić, że wybrany sygnał alarmu będzie aktywny
w ustawionym czasie. Dotyczy to w szczególności
internetowych stacji radiowych, które mogą być
niedostępne.

Left/Right
4CD
USB
Radios
UPnP

1/5
Track
Track
Station
Track

Keys (Przyciski pilota) otwiera się
kolejne menu, w którym można
skonfigurować działanie przycisków w lewo (3) i w prawo
(4) niezależnie dla wejść CD, USB, Radio i UPnP™. Opcje
dostane dla wejść USB, UPnP™ i CD to Track (Utwór), List
(Lista) i Off (Wyłączone). Po wybraniu opcji Track (Utwór)
przyciski w lewo (3) i w prawo (4) będą odpowiednio
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4. Konfiguracja
powodować przejście do poprzedniego lub następnego
utworu. Po wybraniu opcji List (Lista) przyciski będą
powodować powrót do trybu listy, natomiast opcja Off
(Wyłączone) powoduje, że przyciski będą nieaktywne

Aby zmienić przypisanie, wybierz jego numer, a w kolejnym

podczas sterowania utworami i wyświetlania listy.

(Automatyzacja systemu)

Opcje dostępne dla wejść radiowych
Left/Right Actions
1/3
to Station (Stacja), Preset (Program),
4Track
List (Lista) i Off (Wyłączone). Po
List
Off
wybraniu opcji Station (Stacja)
przyciski w lewo (3) i w prawo (4)
będą odpowiednio powodować
przejście do poprzedniej lub
Left/Right Actions
1/4
następnej dostępnej stacji radiowej.
4Station
Preset
Po wybraniu opcji Preset (Program)
List
przyciski będą powodować przejście
Off
do poprzedniej lub następnej
zaprogramowanej stacji radiowej. Po wybraniu opcji List
(Lista) przyciski będą powodować powrót do trybu listy,

Jeśli opcja System Automation
System Automation
1/2
(Automatyzacja systemu) jest
4CD Player
włączona, to po połączeniu gniazda
Advanced Setup
Remote Out przedwzmacniacza
NAC-N z gniazdem Remote In
odtwarzacza CD Naim CD, aplikacja Naim App umożliwia
sterowanie całym systemem.

menu wybierz wejście, które ma być przypisane.

4.12 Menu System Automation

Menu System Automation (Automatyzacja systemu) zawiera
dwie pozycje. Opisano je poniżej.
Wybór opcji CD Player (Odtwarzacz
CD) otwiera menu, które pozwala na
sterowanie funkcjami odtwarzania
CD z aplikacji Naim. Wybierz

natomiast opcja Off (Wyłączone) powoduje, że przyciski będą
nieaktywne podczas zmiany stacji lub programu.

4.11.2 Przypisania przycisków wejść
Handset Keys

Uwaga: Sterowanie funkcjami odtwarzania CD za pomocą
pilota przedwzmacniacza NAC-N przez automatyzacje
systemu nie jest możliwe. W tym celu trzeba użyć aplikacji
Naim.

4/10

Up/Down
Left/Right
CD
4Radio

Po wybraniu opcji Advanced Setup (Zaawansowana
konfiguracja) otwiera się menu zawierające różne
zaawansowane parametry konfiguracyjne. Te parametry
zwykle nie powinny być zmieniane. Należy skontaktować się
ze sprzedawcą Naim, aby uzyskać więcej informacji.

Domyślne przypisania przycisków wejść
Przycisk
na pilocie

cd
radio
pc
iPod
tv
av
hdd
aux

NAC-N172 XS

NAC-N 272

Wejścia

Wejścia

Analogowe 1, Cyfrowe 1
FM, DAB, iRadio
UPnP™
USB, Przednie, Spotify®
TIDAL
Analogowe 2, Cyfrowe 2
Cyfrowe 3
Cyfrowe 4
Nieprzypisane

Analogowe 1, Cyfrowe 1
FM, DAB, iRadio
UPnP™, Bluetooth
USB, Spotify®
TIDAL
Analogowe 2, Cyfrowe 2
Analogowe 3, Cyfrowe 3
Analogowe 4, Cyfrowe 5
Cyfrowe 6

1/2

4Enabled
No
Input Used Analogue 1

Enabled (Włączone), aby uaktywnić
sterowanie CD, a następnie wybierz
opcję Input Used (Używane wejście), aby określić wejście
przedwzmacniacza NAC-N, do którego podłączony jest
odtwarzacz CD.

Uwaga: Działanie przycisków nawigacyjnych na przednim
panelu również się zmieni zgodnie ze zmianą funkcji
przycisków nawigacyjnych na pilocie.

Każdy przycisk wyboru wejścia
na pilocie może mieć przypisane
nawet cztery wejścia. Domyślne
przypisania przedstawiono
w poniższej tabeli:

CD Player

Pod parametrami przycisków w
Inputs On:Radio
1/4
górę/w dół oraz w lewo/
41. FM
w prawo w menu Handset Keys
2. DAB
(Przyciski pilota) pokazywana
3. iRadio
4. Unassigned
jest lista ośmiu przycisków
wejść. Wybranie jednego z tych
przycisków rozwija listę czterech przypisań dla tego
przycisku (mogą to być również pozycje nieprzypisane.)
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4.13 Menu Factory Settings
(Ustawienia fabryczne)
Sercem urządzeń NAC-N są
najwyższej klasy przedwzmacniacze
stereofoniczne, zbudowane
według sprawdzonych zasad
projektowych Naim. Po podłączeniu

Factory Settings

1/5

4System Status
Handset IR Monitor
Clear All Presets
Reset Sys. Automation

przedwzmacniacza do odpowiedniego wzmacniacza mocy,
używanie go polega na wybieraniu wejść i ustawianiu
poziomu głośności
Parametr

Opcje

System Status:

Select to display

(Status systemu)

Wybierz, aby wyświetlić.

Handset IR Mon.:

Select to display

(Mon. IR pilota)

Wybierz, aby wyświetlić.

Clear All Presets:

Yes / No

(Wyczyść

Yes / No (Tak / Nie)

zaprogramowane
stacje)
Reset Sys Auto:

Yes / No

(Resetuj

Yes / No (Tak / Nie)

automatyzację
systemu)
Reset All Settings:

Wyświetlane ostrzeżenie: Przywrócenie

(Resetuj wszystkie

ustawień fabrycznych. WSZYSTKIE

ustawienia)	ustawienia użytkownika zostaną
utracone. Naciśnij przycisk odtwarzania
na przednim panelu, aby kontynuować.
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5. Przedwzmacniacz
Sercem urządzeń NAC-N są najwyższej klasy przedwzmacniacze stereofoniczne, zbudowane według sprawdzonych zasad
projektowych Naim. Po podłączeniu przedwzmacniacza do odpowiedniego wzmacniacza mocy, używanie go polega na
wybieraniu wejść i ustawianiu poziomu głośności

5.1 Wybór wejść

5.3 Wyświetlacz przedwzmacniacza

Wejścia można wybrać naciskając przycisk input na

Podczas normalnego działania wyświetlacz na przednim

przednim panelu lub odpowiedni przycisk wyboru wejścia

panelu przedwzmacniacza NAC-N najczęściej pokazuje

na pilocie.

informacje związane z wybranym wejściem. Przełącza
się też chwilowo, pokazując regulacje, takie jak zmiana

Uwaga: Przyciski w górę (5) i w dół (6) na pilocie oraz

poziomu głośności czy włączenie wyciszenia.

przyciski w górę (5) i w dół (6) na przednim panelu
również umożliwiają przewijanie i wybór wejść, jeśli tak

5.4 Wyjścia sygnałowe

skonfigurowano działanie przycisków nawigacyjnych. Zob.
punkt 4.11.1

Przedwzmacniacze NAC-N są wyposażone w wyjście

Uwaga: Wejście na panelu przednim NAC-N 172 XS jest

słuchawkowe.

przedwzmacniacza, wyjście liniowe oraz wyjście

automatycznie wybierane po wetknięciu wtyczki.

Wyjście przedwzmacniacza jest zaprojektowane do

Naciskając przycisk input na przednim panelu przełącza się

podłączenia do wzmacniacza mocy. Wyjście liniowe

kolejne wejścia. Naciśnięcie jednego z przycisków wyboru

umożliwia podłączenie rozmaitych urządzeń zewnętrznych.

wejścia na pilocie powoduje, albo wybranie pojedynczego

Może to być na przykład drugi wzmacniacz słuchawkowy

wejścia, albo pozwala przełączać grupę kilku wejść.

lub zdalny wzmacniacz zintegrowany.

Uwaga: Domyślne przypisania przycisków wyboru wejść

Przedwzmacniacz NAC-N jest wyposażony we wzmacniacz

można zmienić w menu konfiguracji przedwzmacniacza

słuchawkowy obsługujący większość dostępnych na rynku

NAC-N. Zob. punkt 4.11.2

słuchawek. Wetknięcie wtyczki słuchawek powoduje
wyciszenie wyjść przedwzmacniacza.

Po wybraniu wejścia sygnał audio z tego wejścia jest
kierowany do wyjść przedwzmacniacza.
Po wybraniu wejścia jago nazwa przez chwilę pojawia się na
wyświetlaczu przedwzmacniacza, po czym wyświetlane są
informacje dotyczące odtwarzanego materiału, np. utwór
z pamięci USB lub zaprogramowana stacja radiowa.
Jeśli wybrane wejście jest niedostępne (np. nie podłączono
zewnętrznej pamięci USB) to NAC-N pokaże opisowy
komunikat ostrzegawczy.

5.2 Sterowanie głośnością
Do sterowania głośnością przedwzmacniacza NAC-N służą
przyciski na przednim panelu, aplikacja Naim lub przyciski
vol- i vol+ na pilocie. Sterowanie głośnością dotyczy wyjść
przedwzmacniacza i słuchawek.
Funkcja mute służy do wyciszenia dźwięku w słuchawkach,
przedwzmacniacza i na wszystkich wyjściach. Wyciszenie
włącza się i wyłącza, dotykając logo na przednim panelu
lub naciskając przycisk mute na pilocie. Wyciszenie
jest sygnalizowane przez migającą ikoną głośności na
wyświetlaczu.
Uwaga: Wyciszanie przez dotknięcie logo można
wyłączyć. Zob. punkt 4.8.
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6. Uniwersalny tuner
Przedwzmacniacze NAC-N zawierają uniwersalny tuner radiowy umożliwiający odtwarzanie radia internetowego oraz
odbieranie audycji DAB i FM. Radio internetowe wymaga szybkiego połączenia internetowego przez ruter sieciowy
z odpowiednio skonfigurowaną zaporą. Do działania odbiornika DAB i FM konieczne jest podłączenie odpowiedniej anteny
do wejścia antenowego na tylnym panelu. Można zapisać do 40 programów (ulubionych stacji) wszystkich trzech typów.
Wybierz wejście FM, DAB lub iRadio.

6.1 Tuner FM – wyszukiwanie stacji
Aby znaleźć stacje FM, naciśnij
przycisk poprzedni (
następny (

) lub

Stacje DAB można przełączać w kolejności alfabetycznej,
naciskając przycisk poprzedni (

FM

42

przewijania listy oraz przycisku ok/list do wybierania

92.9MHz

będzie przeszukiwać pasmo FM,

) albo

ok/list. Użyj przycisków w górę (5) lub w dół (6) do

BBC R4

) na pilocie. Tuner

) lub następny (

wybierać z listy przez zaznaczenie i naciśnięcie przycisku

stacji. W przypadku długich list można użyć przycisków

zatrzymując na stacjach, których

numerycznych/literowych na pilocie, aby szybko

siła sygnału przekracza określony

przeszukiwać listę alfabetycznie.

próg.

Po wybraniu stacji, naciskając przycisk informacji ( )

Uwaga: Symbol dwóch połączonych kółek w prawym

na pilocie można sekwencyjnie

górnym rogu wyświetlacza oznacza sygnał stereofoniczny.

wyświetlać gatunek muzyczny, siłę

Uwaga: Próg siły sygnału można zmienić w menu

sygnału, przepływność (bit rate)

konfiguracji. Zob. punkt 4.3.1

oraz inne informacje przesyłane
przez stację.

Jeśli znaleziona stacja przesyła sygnał RDS, to zamiast
częstotliwości będzie wyświetlana jej nazwa. Naciskanie

Internet Radio

3/8

Added Stations
Naim’s Choice
4Location
Genre

6.3 Tuner iRadio – wyszukiwanie stacji

przycisku informacji ( ) na pilocie powoduje sekwencyjne

Po podłączeniu przedwzmacniacza NAC-N do sieci

wyświetlanie informacji nadawanych przez stację, gatunku

z dostępem do szybkiego Internetu urządzenie

muzycznego (jeśli jest określony) oraz częstotliwości

automatycznie pobierze listę dostępnych internetowych

radiowej. Jeśli stacja nie przesyła sygnału RDS, to

stacji radiowych. Jeśli później zostanie wybrane wejście

wyświetlana będzie tylko częstotliwość.

iRadio, to pojawi się lista wszystkich dostępnych stacji

Kiedy wyszukiwanie zatrzyma się na znalezionej stacji,

uporządkowana według lokalizacji, gatunku, lokalizacji

możesz nacisnąć przycisk poprzedni (

podcastu, gatunku podcastu, nowych stacji i popularności

(

) lub następny

), aby pominąć stację i kontynuować wyszukiwanie albo

stacji. Wyświetlacz automatycznie przełączy się w tryb listy,

zapisać stację jako zaprogramowaną, naciskając przycisk

więc będzie można używać przycisków w górę (5),

store na pilocie.

w dół (6), w lewo (3) oraz ok/list do poruszania się po
liście i wybierania stacji. W przypadku długich list można

Naciśnięcie przycisku ok/list na pilocie wyświetla menu

użyć przycisków numerycznych/literowych na pilocie, aby

opcji FM, które pozwala na wybranie trybu mono. Odbiór

szybko przeszukiwać listę alfabetycznie.

w trybie mono może czasami być przydatny do zmniejszenia
szumów i interferencji.

Po wybraniu stacji wyświetlacz przejdzie z trybu listy na
normalny tryb wyświetlania. Aby powrócić do trybu listy

6.2 Tuner DAB – wyszukiwanie stacji
Przy pierwszym wybraniu radia
cyfrowego DAB tuner musi
wyszukać dostępne stacje radiowe.

w celu znalezienia i wybrania innej stacji, wystarczy
nacisnąć przycisk ok/list.

DAB

42

Naciskanie przycisku informacje ( ) na pilocie podczas

No Stations

słuchania stacji sekwencyjnie przełącza wyświetlanie nazwy

Press list to rescan

Wybierz wejście DAB i naciśnij

stacji (strumienia), upływu czasu, informacji

przycisk ok/list na pilocie, aby
rozpocząć wyszukiwanie. W trakcie

o strumieniu muzycznym, poziomie bufora oraz innych
42

liczba znalezionych stacji. Po

DAB Rescan

zakończeniu wyszukiwania pojawi

danych przesyłanych przez stację.

DAB

wyszukiwania będzie wyświetlana

Uwaga: Poziom zapełnienia bufora odpowiada ilości
zapisanych danych i odzwierciedla możliwości

47% Found 15

dostarczania danych przez sieć z wymaganą szybkością.

się uporządkowana alfabetycznie
lista wszystkich stacji, a pierwsza
z nich będzie wybrana.
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6. Uniwersalny tuner
Zdarza się, że stacja pokazywana na

42

liście jest w danym momencie off-

z czterdziestu dostępnych pozycji. Przewiń listę do wybranej

iRAD

pozycji i naciśnij przycisk ok/list.

Can’t Play

line i nie można jej wybrać. W takim

Uwaga: Domyślne stacje zaprogramowane fabrycznie są

Station unavailable

przypadku pojawi się odpowiedni

zapisywane na pierwszych pięciu pozycjach. Te domyślne

komunikat.

stacje można usunąć, jednak po przywróceniu ustawień

Uwaga: Jeśli wyciszenie jest włączone dłużej niż

fabrycznych pojawią się one ponownie.

pięć minut podczas słuchania radia internetowego,

Po wybraniu opcji Rename Preset

to pobieranie strumienia zostanie przerwane, aby

(Zmień nazwę) pojawi się menu,

niepotrzebnie nie ograniczać przepustowości łącza.

w którym można zmienić nazwę

Odtwarzanie strumienia będzie kontynuowane po

wcześniej zapisanej stacji. Przewiń

wyłączeniu wyciszenia

listę do stacji, której nazwę chcesz

Rename Preset

3/20

1 Radio Paradise iRAD
2 Spire FM 102
iRAD
43 Heart London
iRAD
4 Deep Vibes Radio iRAD

6.4 Dodawanie stacji iRadio

zmienić i naciśnij przycisk ok/list, aby otworzyć ekran

Korzystając z witryny Naim Radio Guide można pobrać

literowych na pilocie wpisz nową nazwę. Naciśnij przycisk

wpisywania tekstu. Za pomocą przycisków numerycznych/

do przedwzmacniacza NAC-N stacje iRadio, których nie

ok/list, aby zapisać nazwę stacji.

ma na standardowej liście. Aby uzyskać dostęp do strony

Po wybraniu opcji Delete Preset (Usuń stację) pojawi się lista

internetowej i dodać stacje, należy wykonać poniższe kroki.

zapisanych stacji. Przewiń listę do wybranej pozycji

•	Używając komputera podłączonego do tej samej sieci,

i naciśnij przycisk ok/list.

co przedwzmacniacz NAC-N, otwórz stronę:

Uwaga: Operacje na zapisanych stacjach (zapis, zmiana

http://naim.vtuner.com.

nazwy i usuwanie) nie są dostępne bezpośrednio z trybu

•	Wprowadź identyfikator (ID) przedwzmacniacza NAC-N

listy. Aby uzyskać dostęp do tych opcji, trzeba nacisnąć

na tej stronie. ID to adres MAC urządzenia. Można go

przycisk store w normalnym trybie wyświetlania.

sprawdzić wybierając w menu: Setup (Konfiguracja)
> Factory Settings (Ustawienia fabryczne) > System

Uwaga: Operacje programowania stacji (zapisywanie,

Status (Status systemu) > MAC.

zmiana nazwy i usuwanie) można również wykonywać za
pomocą aplikacji Naim.

Uwaga: Można zapisać nazwę użytkownika i hasło, aby

6.6 Programowanie stacji radiowych

przy kolejnej wizycie podawanie adresu MAC już nie było
konieczne.

Aby wybrać zapisaną stację

•	Aby dodać stację, użyj łącza My Added Stations (Moje

radiową, naciśnij przycisk preset

dodane stacje) i podaj wymagane informacje. Kliknij

na pilocie. Otworzy się wówczas

strzałkę, aby zakończyć procedurę.

menu Browse Presets (Lista stacji).
Przewiń listę do wybranej pozycji

•	Dodana stacja będzie widoczna na stronie głównej

zaprogramowane stacje radiowe wszystkich trzech typów

przedwzmacniaczu NAC-N, wybierz wejście iRadio,

(FM, DAB, iRadio). Wybór zaprogramowanej stacji, która

a następnie opcję Added Stations (Dodane stacje).

należy do innego typu niż obecnie słuchana, spowoduje
automatyczne przełączenie przedwzmacniacza na

6.5 Zapisywanie stacji radiowych

umożliwiające potwierdzenie
zapisania zaprogramowanej stacji, a

Presets

odpowiedni typ radia.
1/3

Uwaga: Zdarza się, że zapisana stacja pokazywana na

4Store 91.15MHz
Rename Preset
Delete Preset

liście jest w danym momencie off-line i nie można jej
wybrać. W takim przypadku pojawi się odpowiedni
komunikat.

także opcje zmiany nazwy
i usunięcia istniejącego zapisu.
Po wybraniu opcji Store (Zapisz)
otworzy się menu, w którym można
zapisać stację na jednej

1 Radio Paradise iRAD
2 Spire FM 102
iRAD
43 Heart London
iRAD
4 Deep Vibes Radio iRAD

Uwaga: Menu Browse Presets (Lista stacji) pokazuje

•	Aby uzyskać dostęp do tych stancji na

wyświetlaczu pojawi się menu

Uwaga: Naciśnięcie przycisku preset powoduje
Store Station

3/20

i naciśnij przycisk ok/list.

witryny Naim Radio Guide.

Po naciśnięciu przycisku store na

Browse Presets

5/40

wyświetlenie listy zapisanych stacji niezależnie od

45 Naim Radio
6 Empty
3 Empty
4 Empty

wybranego wejścia.
Uwaga: Zaprogramowane stacje można również
wykonywać za pomocą aplikacji Naim.
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7. USB audio
Przedwzmacniacze NAC-N mogą odtwarzać pliki audio zapisane na pendrajwie z wtyczką USB podłączonym do gniazda USB
na przednim panelu. Włóż pendrajw do gniazda i wybierz wejście USB.

7.1 Nośnik USB i zgodność formatu plików
Pamięć USB podłączana do przedwzmacniacza NAC-N musi
być sformatowana w systemie Windows/DOS (FAT/FAT32).
Formatowanie Apple nie jest obsługiwane.
Formaty plików audio zapisanych w pamięci USB
obsługiwane przez przedwzmacniacze NAC-N: DSD
(tylko NAC-N 272), MP3, M4A, ALAC, AAC, LPCM16/24,
FLAC, WMA, WAV, AIFF lub Ogg Vorbis. Pliki nie mogą
posiadać jakichkolwiek cyfrowych ograniczeń odtwarzania
dotyczących zarządzania uprawnieniami, takich jak system
iTunes FairPlay.

7.2 Przeglądanie i odtwarzanie plików USB
Po podłączeniu pendrajwa z
wtyczką USB i wybraniu wejścia
USB na wyświetlaczu pojawi się
lista zapisanych plików audio. Użyj
przycisków w górę (5), w dół (6),

USB

4/18

Brilliant Corners.wav
Grace and Danger.wav
Nelly The Elephant.wav
4Solid Air.wav

w lewo (3) oraz ok/list na pilocie, aby przewijać i wybierać
pozycje.
Uwaga: Pendrajw z wtyczką USB można podłączać i
odłączać w dowolnym momencie.
Wybranie folderu spowoduje wyświetlenie listy
znajdujących się w nim plików, zaś wybranie pojedynczego
pliku rozpocznie jego odtwarzanie. Odtwarzanie będzie
kontynuowane dla kolejnych plików zapisanych w tym
folderze. Kolejność odtwarzania można pomieszać
(odtwarzanie losowe), naciskając przycisk mieszania (

) na

pilocie.
W przypadku długich list można użyć przycisków
numerycznych/literowych na pilocie, aby szybko
przeszukiwać listę alfabetycznie.
Podczas odtwarzania wyświetlacz przechodzi z trybu listy
do normalnego trybu wyświetlania i mogą być używane
przyciski sterowania odtwarzaniem (

). Aby

powrócić do trybu listy w celu przeglądania i wyboru
pozycji, wystarczy nacisnąć przycisk ok/list.
Podczas odtwarzania naciśnięcie przycisku informacje ( )
na polocie powoduje naprzemienne wyświetlanie informacji
o strumieniu danych i czasu odtwarzania utworu.
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8. Sieciowe strumieniowanie audio
Oprócz możliwości słuchania radia internetowego, podłączenie przedwzmacniacza NAC-N do sieci umożliwia odtwarzanie
plików audio przechowywanych na serwerach UPnP™ oraz strumieni audio z urządzeń obsługujących Spotify® Connect,
TIDAL oraz innych sieciowych urządzeń muzycznych Naim. Przedwzmacniacz NAC-N musi być przewodowo lub
bezprzewodowo podłączony do rutera sieciowego. Jeśli ruter udostępnia łącze internetowe to powinien mieć skonfigurowaną
zaporę sieciową.

8.1 Strumieniowanie UPnP™

Uwaga: Allegro Media Server
(na ilustracji) to aplikacja

Przedwzmacniacze NAC-N mogą odtwarzać pliki

serwera multimedialnego UPnP™

audio zapisane na dowolnym urządzeniu z działającym

działająca na komputerach

oprogramowaniem serwera UPnP™ (o ile urządzenie jest

z systemem OS X i Windows,

połączone z tą sama siecią co przedwzmacniacz NAC-N).

Allegro Media Server

4/4

Albums
Artists
Genres
4Playlists

która zapewnia dostęp do plików muzycznych i zawartości

Serwerem UPnP™ jest zwykle komputer domowy

biblioteki iTunes za pomocą dowolnego odtwarzacza

z systemem Windows lub Apple bądź też urządzenie typu

muzycznego UPnP™.

NAS (sieciowy serwer plików) z funkcją UPnP™.

Od konfiguracji serwera UPnP™

Uwaga: Odtwarzacze muzyczne z dyskiem twardym Naim

zależy sposób wyświetlania listy

UnitiServe i HDX mogą działać jako serwery UPnP™s.

przechowywanych na nim plików

Playlists

1/12

90s Music
Audiobooks
4Favourites
Party

Windows Media™ Player w wersji 11 i nowszych zapewnia

audio i list odtwarzania.

obsługę UPnP™ tak samo, jak wiele aplikacji UPnP™ innych

W większości przypadków

producentów działających w systemach operacyjnych

domyślna konfiguracja pokazuje listy plików według artysty

Windows i OS X.

i albumu, ale listy uporządkowane według gatunku i inne
predefiniowane listy również mogą być dostępne.

W przypadku serwera UPnP™ w systemie Windows trzeba
wykonać następujące kroki, aby móc przesyłać muzykę do

Uwaga: List odtwarzania nie można tworzyć ani

przedwzmacniacza NAC-N:

przechowywać na przedwzmacniaczu NAC-N. Aby można
było odtworzyć listę odtwarzania, musi się ona znajdować

•	Upewnij się, że zainstalowany jest program Windows

na serwerze UPnP™.

Media™ Player w wersji 11 lub nowszej.

Wybranie jednej z kategorii listy

•	Włącz udostępnianie plików Windows Media™

odtwarzania za pomocą przycisków

Player. W oknie dialogowym Opcje programu Media

w górę (5), w dół (6) i ok/list

Player wybierz kolejno Biblioteka > Skonfiguruj

spowoduje wyświetlenie menu

udostępnianie... i Udostępniaj moje multimedia.

zawierającego pozycje

Favourites

z tej kategorii. Można wybrać odtwarzanie całej kategorii,

•	Upewnij się, że konfiguracja zapory sieciowej pozwala

wybierając ją za pomocą przycisków w górę (5) i w dół (6),

na udostępnianie plików.

a następnie naciskając przycisk odtwarzania/pauzy (

8.1.1 Zgodność plików audio

w górę (5), w dół (6) i zatwierdzenie przyciskiem ok/list

podłączonych do sieci mogą być zapisane w następujących

spowoduje wyświetlenie pełnej listy utworów z tej kategorii.

formatach: DSD (tylko NAC-N 272), MP3, M4A, ALAC, AAC,

Następnie można wybierać utwory do odtwarzania za

LPCM16/24, FLAC, WMA, WAV, AIFF i Ogg Vorbis. Pliki

pomocą przycisków w górę (5), w dół (6) i ok/list.

nie mogą posiadać jakichkolwiek cyfrowych ograniczeń
odtwarzania dotyczących zarządzania uprawnieniami, takich

W przypadku długich list można użyć przycisków

jak system iTunes FairPlay.

numerycznych/literowych na pilocie, aby szybko

i odtwarzanie plików
Po wybraniu wejścia UPnP™ na

).

Alternatywne po wybraniu kategorii przy użyciu przycisków

Pliki audio przechowywane na serwerach UPnP™

8.1.2 Przeszukiwanie serwerów

3/22

Ball and Chain
Cycle Song
4Motel Lullaby
Vacant Chair

przeszukiwać listę alfabetycznie.
UPnP

1/2

Podczas odtwarzania wyświetlacz przedwzmacniacza

4Allegro Media Server
NAS Disk

NAC-N przechodzi z trybu listy do normalnego trybu

wyświetlaczu pojawi się lista

wyświetlania i mogą być używane przyciski sterowania

dostępnych w sieci serwerów

odtwarzaniem (

UPnP™. Wyświetlacz automatycznie przełączy się w tryb

w celu znalezienia i wybrania innej stacji, wystarczy

listy, więc będzie można używać przycisków w górę (5),

nacisnąć przycisk ok/list.

w dół (6), w lewo (3) oraz ok/list do poruszania się po
liście i wybierania serwerów.
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). Aby powrócić do trybu listy

8. Sieciowe strumieniowanie audio
Odtwarzanie Spotify®

Naciskanie przycisku informacje ( ) na pilocie podczas
odtwarzania sekwencyjnie przełącza wyświetlanie nazwy
serwera, poziomie bufora, czasie odtwarzania utworu oraz
innych danych zawartych w strumieniu (pliku audio).
Uwaga: Poziom zapełnienia bufora odpowiada ilości
zapisanych danych i odzwierciedla możliwości
dostarczania danych przez sieć z wymaganą szybkością.

8.2 Strumieniowanie Spotify Connect
®

Po włączeniu wejścia Spotify® (zob. część 4.3.7)
przedwzmacniacz NAC-N podłączony do tej samej sieci
lokalnej, co urządzenie, na którym uruchomiono aplikację
Spotify® w momencie wykrycia strumienia Spotify®
automatycznie wybierze wejście Spotify® i rozpocznie
odtwarzanie strumienia. Informacja o przesyłanym

Logo Spotify®

strumieniowo programie audio pojawi się na panelu

Connect

przednim przedwzmacniacza NAC-N oraz w aplikacji Naim.
Odtwarzaniem (

) i głośnością można sterować za

pomocą pilota zdalnego sterowani, elementów sterującym
na przednim panelu, aplikacji Naim lub aplikacji Spotify®.
Aby odtwarzać strumień Spotify®, otwórz aplikację Spotify®
i wybierz logo Spotify® Connect. Pojawią się dostępne
urządzenia odtwarzające do wyboru. Wybierz jedno z nich

Ekran Spotify® Connect

jako urządzenie odtwarzania Spotify® Connect. Po chwili
na wybranym urządzeniu rozpocznie się odtwarzanie
strumienia Spotify®.

8.3 Odtwarzanie strumieniowe TIDAL
Po włączeniu wejścia TIDAL (zob. punkt 4.3.8)
przedwzmacniacz NAC-N, gdy tylko wykryje strumień
TIDAL, automatycznie przełączy się na wejście TIDAL
i rozpocznie odtwarzanie. Dostęp do konta TIDAL,

Przedwzmacniacz

przeglądanie i sterowanie odtwarzaniem są w pełni

NAC-N

zintegrowane z aplikacją Naim. Informacja o przesyłanym
strumieniowo programie audio pojawi się na panelu
przednim przedwzmacniacza NAC-N oraz w aplikacji Naim.
Odtwarzaniem (

) i głośnością można sterować za

pomocą pilota zdalnego sterowania, elementów sterujących
na przednim panelu, aplikacji Naim.
Aby odtwarzać strumień TIDAL, otwórz aplikację Naim,

Sterowanie

wybierz wejście TIDAL i wybierz materiał, który chcesz

głośnością

odtwarzać.
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8. Sieciowe strumieniowanie audio
8.4 Obsługa wielu pomieszczeń (Multiroom)

Gdy klient strumieniowania połączy się z serwerem
strumieniowania, muzyka odtwarzana z wejścia UPnP™,

Przedwzmacniacze NAC-N mogą odtwarzać strumienie

iRadio lub USB serwera strumieniowania będzie

audio z innych urządzeń Naim podłączonych do tej samej

równocześnie odtwarzana przez klienta strumieniowania.

sieci.

Maksymalnie cztery urządzenia klienckie mogą

Uwaga: Przedwzmacniacz NAC-N, który wysyła strumień

jednocześnie odtwarzać audio z serwera strumieniowania.

audio do innych urządzeń jest nazywany „serwerem

Jeśli chcesz odłączyć klienta od serwera strumieniowania,

strumieniowania”. Przedwzmacniacz NAC-N, który

użyj przycisków nawigacyjnych na pilocie, aby wybrać

odbiera strumień audio z innego urządzenia jest nazywany

podłączone urządzenie kliencki z listy w menu Rooms

„klientem strumieniowania”.
Po włączeniu wejścia multiroom
klient strumieniowania, gdy
tylko wykryje strumień audio,
automatycznie przełączy się na
wejście multiroom i rozpocznie
odtwarzanie. Na kliencie
strumieniowania pojawi się ekran
odtwarzania. Lista funkcji, menu

(Pomieszczenia), a następnie naciśnij przycisk ok/list na
Inputs

pilocie.

2/7

iRadio
4 Multiroom-Disabled
UPnP
USB

Uwaga: Podłączone urządzenia klienckie są wskazane
znaczkiem obok nazwy na liście w menu Rooms
(Pomieszczenia).

Multiroom

1/1

4 Enabled

No

Uwaga: Serwer strumieniowania może wysyłać audio
w następujących formatach cyfrowych:
ALAC do 44,1 kHz/16 bit, AAC do 48 kHz/16 bit, MP4 do

nawigacyjne i elementy sterujące

48 kHz/16 bit, MP3 do 48 kHz/16 bit, WMA do 48 kHz/16

tak skonfigurowanego urządzenia

bit, AIFF do 48 kHz/24 bit, FLAC do 48 kHz/24 bit, WAV

nie będą działać, dopóki wejście
multiroom będzie aktywne.
Aby odłączyć klienta
strumieniowania lokalnie,

Multiroom
4 Enabled
Name:
Input Trim:

do 48 kHz/24 bit.

1/3
Yes
Multiroom
0

naciśnij przycisk stop na panelu
przednim lub pilocie albo wybierz inne wejście. Klienta
strumieniowania można ponownie podłączyć tylko
wybierając go w menu Rooms (Pomieszczenia) serwera
strumieniowania.
7.3.1 Serwery strumieniowania
Jeśli przy włączonym wejściu
multiroom zostanie wybrana opcja
Rooms (Pomieszczenia) z menu
konfiguracji, to przedwzmacniacz
NAC-N rozpocznie wyszukiwanie
urządzeń sieciowych Naim

Setup

1/10

4Language
Inputs
Rooms
Speakers

Rooms

1/2

4aQute-3F65
Uniti-2E23

z włączonym wejściem multiroom.
Wybranie jednego ze znalezionych
urządzeń spowoduje nominowanie przedwzmacniacza
NAC-N jako serwera, a wskazanego urządzenia jako
klienta strumieniowania. Wybrany klient strumieniowania
bezzwłocznie przełączy się na wejście multiroom.
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9. Strumieniowanie Bluetooth
Oprócz odtwarzania muzyki przesyłanej strumieniowo

Na ilustracji pokazano parowanie i odtwarzanie przez

przez sieć przedwzmacniacz NAC-N może odtwarzać audio

Bluetooth na urządzeniu z systemem Android. Korzystanie

przesyłane bezprzewodowo przez Bluetooth z odpowiednio

z Bluetooth na urządzeniu z systemem iOS jest bardzo

wyposażonego urządzenia. Domyślnie połączenie

podobne.

Bluetooth jest skonfigurowane jako bezpieczne, czyli
przedwzmacniacz NAC-N musi być sparowany z określonym
Połączenie Bluetooth

urządzeniem odtwarzającym.
Uwaga: Sparowanie dwóch urządzeń Bluetooth oznacza,
że „znają się” one i „pamiętają” nawzajem. Po sparowaniu
urządzenia Bluetooth mogą łączyć się automatycznie, gdy
tylko są w zasięgu.
Uwaga: Połączenie bezprzewodowe Bluetooth ma dość
mały zasięg. Maksymalnie wynosi on około 10 metrów
w środowisku domowym, jednak fizyczne przeszkody na
drodze sygnału mogą powodować ograniczenie zasięgu.
Aby sparować NAC-N 272 z urządzeniem Bluetooth, wybierz
wejście Bluetooth i naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy
(

) na pilocie.

Przedwzmacniacz NAC-N przejdzie w tryb „wykrywania”
i będzie widoczny jako gotowy sparowania w menu
konfiguracji Bluetooth drugiego urządzenia.
Uwaga: Domyślna nazwa Bluetooth przedwzmacniacz
NAC-N składa się z czterech ostatnich znaków adresu
MAC urządzenia. Adres MAC można znaleźć w menu
konfiguracji po wybraniu opcji Network Settings

Odtwarzanie Bluetooth

(Ustawienia sieci).
Uwaga: Równocześnie może być sparowanych szesnaście
urządzeń Bluetooth. Sparowanie siedemnastego
urządzenia spowoduje usunięcie najstarszej pary urządzeń.
Po sparowaniu z urządzeniem Bluetooth przedwzmacniacz
NAC-N będzie dostępny dla aplikacji audio na urządzeniu.
Przedwzmacniacz NAC-N automatycznie przełącza się na
wejście Bluetooth po wykryciu strumienia Bluetooth.
Menu konfiguracyjne wejścia Bluetooth zawiera dodatkowe
opcje i parametry Bluetooth, w tym opcję skonfigurowanie
„otwartego” połączenia Bluetooth, które nie wymaga
parowania urządzeń. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w części 4.3.9.
Uwaga: Jeśli sparowanych jest wiele urządzeń
przedwzmacniacz NAC-N będzie odtwarzać z pierwszego
urządzenia, z którego odbierze strumień audio. Aby
odtwarzać strumień audio z innego sparowanego
urządzenia, trzeba odłączyć bieżące urządzenie. W tym
celu wystarczy nacisnąć przycisk exit na pilocie. W tym
celu wystarczy nacisnąć przycisk exit na panelu przednim
lub pilocie.
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10. Dane techniczne przedwzmacniacza NAC-N
Parametr

NAC-N 172 XS 				

Wyjścia

Przedwzmacniacz (1 x DIN, 1 x RCA)
Liniowe (1 x RCA) 				
Słuchawki (1 x 3,5 mm)				
					
Wyjście przedwzmacniacza 		

775 mV

Wyjście liniowe 		

275 mV

NAC-N 272
Przedwzmacniacz (2 x DIN, 1 x RCA)
Liniowe (1 x RCA)
Cyfrowe S/PDIF (1 x BNC)
Słuchawki (1 x 6,3 mm)

Zakres częstotliwości

5 Hz – 40 kHz 				

4 Hz – 40 kHz

Stosunek sygnału do szumu

80 dB 				

87 dB

Wejścia analogowe

3 ( 1 x DIN, 1 x RCA, 1 x 3,5 mm) 			

3 ( 1 x DIN, 2 x RCA)

Czułość wejść analogowych 		

275 mV

Przeciążenie wejść analogowych 34 dB 				

34 dB

Wejścia cyfrowe

6 (1 x BNC, 2 x RCA, 3 x TosLink)

5 (2 x RCA, 2 x TosLink, 1 x miniTosLink)

Próbkowanie wejść cyfrowych 		
Inne wejścia

Koncentryczne – 192 kHz, Optyczne – 96 kHz

DAB/FM, USB, Ethernet, Wi-Fi 			

Usługa iRadio 		

DAB/FM, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth

vTuner 5* – pełna obsługa

Formaty audio 	WAV i AIFF (do 24 bit/192 kHz), FLAC (do 24 bit/192 kHz), ALAC (do 24 bit/96 kHz),
WMA (do 16 bit/48 kHz), Ogg Vorbis (do 16 bit/48 kHz), MP3, M4a (do 320 kbit/s), Listy
odtwarzania (M3U, PLS), DSD (tylko NAC-N 272). Odtwarzanie bez przerw obsługiwane
dla MP3, M4A, AIFF, WAV, FLAC i ALAC.
Radio internetowe: AAC, zawartość sformatowana dla Windows Media™, strumienie MP3,
MMS, Ogg Vorbis, Spotify® Connect: Ogg Vorbis (do 320 kbit/s)
TIDAL: AAC (96 lub 320 kb/s), FLAC (16 bit 44,1 kHz)
Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX-LL.
Złącze aktualizacji 		

mini-USB

Obsługa Wi-Fi 		

802.11b, 802.11g, 802.11n

Spoczynkowe zużycie energii

10 W 				

Zasilanie sieciowe 		

21 W

100 V, 115 V lub 230 V, 50/60 Hz

Opcjonalne zasilacze zewnętrzne nie dotyczy 				

555PS, XPS, XP5 XS

Wymiary (W x S x G)

70 x 432 x 301 mm 				

87 x 432 x 314 mm

Masa

5,7 kg 				

10,3 kg

Wykończenie

Czarne 				

Czarne

Uwaga: W niniejszej instrukcji opisano działanie przedwzmacniaczy NAC-N z oprogramowaniem w wersji 4.4.xx.
W przypadku zainstalowanej starszej wersji oprogramowania mogą występować rozbieżności z przedstawionym opisem.
Wersję oprogramowania przedwzmacniacza NAC-N można sprawdzić w menu Factory Settings (Ustawienia fabryczne).
Przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie.
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11. Podziękowania i deklaracje
iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries.

This product incorporates Spotify software which is subject to 3rd party
licences found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned
by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Naim Audio Ltd.
is under licence. Other trademarks and trade names are those of their
respective owners.

© 2012 CSR plc and its group companies.
The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of
its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

UPnP™ is a trademark of the UPnP™ Forum.

Deklaracja zgodności CE
Naim Audio deklaruje zgodność produktów Naim Audio z:
Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS2) 2011/65/EWG
Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2012/19/EWG
Dyrektywa o produktach związanych z energią 2009/125/WE
Produkty Naim Audio spełniają wymagania następujących norm:
EN60065 - Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne – Wymagania bezpieczeństwa
EN55013 - Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych
EN55020 - Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne oraz urządzenia towarzyszące – Charakterystyki odporności
EN61000-3-2 – Emisje harmoniczne prądu
EN61000-3-3 – Emisje migotania prądu
Produktów na których znajduje się logo z przekreślonym pojemnikiem na odpady nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
Produkty te należy utylizować w zakładach zdolnych do ich recyklingu i odpowiedniego przetwarzania wszelkich będących odpadami
produktów ubocznych. Aby dowiedzieć się gdzie znajduje się najbliższy zakład tego typu, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Go Deeper
naimaudio.com
Naim Audio Ltd. Southampton Road, Salisbury, England SP1 2LN
Call. +44 (0) 1722 426600 Email. info@naimaudio.com
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Odpowiedni recykling i utylizacja odpadów pozwalają na oszczędzanie zasobów i chronią środowisko przed zanieczyszczeniem.

