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A Pro-Ject Stream Box DS
Kedves Zenebarát! Köszönjük, hogy a PRO-JECT AUDIO Stream Box DS készüléket választotta! A készülék lehető leg-
jobb teljesítményének és megbízható, tartós működésének biztosítása érdekében a készülék használatba vétele előtt
figyelmesen olvassa el a jelen kezelési utasítást és tartsa is be az abban foglaltakat!

A felhasználóra, a készülékre leselkedő veszélyre, illetve a lehetséges téves kezelés veszélyére utal.

Fontos tudnivalókat jelez.

A Stream Box DS készülékkel a helyi hálózaton tárolt bármilyen zenei állományt gyorsan elérhet és lejátszhat a csatla-
koztatott sztereó rendszeren. Angol közkeletű nevén ezt a műveletsort nevezzük „streaming” műveletnek. A zenei fel -
vételeket egy kiszolgálón (server) tároljuk, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a Stream Box DS.
Akár normál PC is kiszolgálóvá konfigurálható, így a rajta tárolt zenei állományok válnak elérhetővé a hálózathoz
csatlakoztatott eszközökön. Egy másik fajta kiszolgáló az úgynevezett NAS (Network Attached Storage, a hálózathoz
csatlakoztatott tároló eszköz), amely egy vagy több nagy kapacitású merevlemez és a hálózat közötti csatoló felüle-
tet valósítja meg. Számos esetben egy kiszolgáló program fut a NAS eszközön, amely kiszolgálóként működik és elér-
hetővé teszi a kiszolgálón tárolt állományokat a hálózathoz csatlakoztatott eszközök számára. Az egyik ilyen széles
körben elterjedt és használt program a Twonky Media. A Stream Box DS a DLNA/UPNP szabványnak megfelelő ilyen
kiszolgálókon tárolt felvételeket is el tudja érni és letölteni. Ebben a kézikönyvben viszont nem szólunk arról, hogy
hogyan kell telepítenie az ilyen kiszolgálókat és hogyan töltheti fel rájuk a zenei és egyéb állományokat. Ezt az adott
kiszolgáló, illetve rendszer használati utasításában találja meg.
A gyökérkönyvtárban található média kiszolgálón (Media Server) található felvételnevek és almenük  az adott kiszol-
gálón futó kiszolgáló programtól függően eltérőek lehetnek. Ebben a kézikönyvben az egyik legszélesebb körben
használt kiszolgáló program, a Twonky Media rendszerben használt neveket és menütételeket használjuk és mutatjuk
be. A rendszer használata mindazonáltal az ettől eltérő programokban és rendszerekben használt más almenü
nevekkel és eltérő beállításokkal is hasonló, így az alábbiakban leírt kezelési módszerrel nagy valószínűséggel gond
nélkül fogja tudni a más rendszer alatt futó konfigurációt is.
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A készülék csatlakoztatása

Még az előtt végezze el az összes csatlakoztatást, amíg nem csatlakoztatta a Stream Box DS készüléket a
hálózati adapterhez! Ügyeljen a bal és jobb csatorna csatornahelyes csatlakoztatására! A jobb csatorna
RCA aljzata piros, a bal csatorna általában fehér jelzéssel van ellátva.

Csatlakoztatása egy erősítőhöz/sztereó rendszerhez
Csatlakoztassa egy RCA sztereó összekötő kábellel a készülék bal és jobb kimenetét az erősítő vonalszintű (például
AUX) bemenetéhez!

Csatlakoztatása egy külső D/A átalakítóhoz
Csatlakoztassa a készülék Out/S/PDIF aljzatát egy 75 ohmos, RCA kábellel szerelt digitális audió kábellel a D/A átala-
kító vagy AV jelfeldolgozó egység koaxiális digitális bemenetéhez!

Csatlakoztatása a házi hálózathoz kábelen keresztül
Csatlakoztassa a készülék Ethernet aljzatát a helyi hálózathoz egy RJ45-ös csatlakozókkal szerelt hálózati kábellel!

Csatlakoztatása a házi hálózathoz vezeték nélkül
WLAN felületen, vagyis vezeték nélkül is csatlakoztathatja a Stream Box DS készüléket a helyi hálózathoz, ha nincs
mód a vezetéken keresztüli csatlakoztatásra, vagy inkább a vezeték nélküli csatlakoztatást részesíti előnyben. Ehhez
csatlakoztassa előbb a WLAN antennát a készülék hátlapján, a bal felső sarokban lévő WLAN antenna aljzathoz! Az
antennát felfele, vagy oldalra is fordíthatja.

Csatlakoztatása az USB aljzaton keresztül
A készülék USB aljzatához USB merevlemezeket vagy USB flash meghajtókat csatlakoztathat. A Stream Box DS csak a
FAT 16 vagy FAT 32 fájlrendszerrel formált USB merevlemezeket tudja kezelni, nem támogatja az NTFS formátumban
formált merevlemezeket!

Csatlakoztatása az elektromos hálózathoz
A készüléket a tervezett felhasználás helyén használatos hálózati tápfeszültségre alkalmas hálózati adapterrel szállít-
juk. A biztonság kedvéért azonban a hálózatra való csatlakoztatás előtt ellenőrizze a tápadapteren lévő címkén
szereplő hálózati feszültség értékét, hogy megfelel-e az az adott elektromos hálózat névleges hálózati feszültségé-
nek! Elsőként a hálózati tápegység alacsony feszültségű csatlakozóját csatlakoztassa a készülék POWER 9V  jelű
aljzatához. A hálózati kapcsoló kikapcsolásával nem feszültségmentesíti teljesen a Stream Box DS készüléket! A
készülék kikapcsolt állapotban is vesz fel egy csekély áramot a hálózatból, mindaddig, amíg ki nem húzza a hálózati
tápegység csatlakozó dugóját az elektromos csatlakozó aljzatból. Éppen ezért húzza ki a hálózati csatlakozó dugót
az elektromos aljzatból, ha hosszabb időn át nem tervezi használni a készüléket, például ha szabadságra megy. A
hálózati csatlakozó dugó kihúzása előtt feltétlenül kapcsolja készenléti üzemmódra a készüléket!

Csak a készülék tartozékaként szállított DC 9V/2A hálózati tápegységgel használja a Stream Box DS készü-
léket!

A készülék előlapja

A készülék előlapján bal oldalt lévő gombbal tudja be- és kikapcsolni a készüléket. A gomb feletti világító dióda
(LED) kék színre vált, ha be van kapcsolva a készülék és elalszik, ha készenléti állapotra váltotta a készüléket. A készü-
lék jobb oldalán található USB aljzat funkciója megegyezik a hátlapon lévő USB aljzatával. Az előlap közepén lévő
színes kijelzőn jelennek meg a menük, ezek segítségével kezelheti és vezérelheti a készüléket. A Stream Box DS vala-
mennyi funkc*iója a távvezérlővel vezérelhető.
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A készülék távvezérlője

A
gombbal tudja be- és kikapcsolni a készüléket.

A nyílgombokkal navigálhat a menükben. A  gombokkal lépkedhet felfele és lefele a menükben. A  vagy az
OK gombbal hagyhatja jóvá a választását és ugorhat a következő menüre. Amennyiben a zenei felvételek lejátszá-
sára, vagy az Internet rádióadások hallgatására szolgáló menük valamelyikében áll,  ezen gombok bármelyikét
megnyomva indíthatja a kiválasztott felvétel/rádióállomás hallgatását. Ilyenkor a  jel jelenik meg a kijelző jobb felső
sarkában.
A  gombbal léphet vissza egy menüszintet. Amennyiben a menü utolsó tételénél nyomja meg a  gombot, akkor a
kurzor az adott menü első tételére ugrik vissza. Amennyiben pedig az adott menü legelső tételénél nyomja meg a 
gombot, akkor a kurzor az adott menü legutolsó tételére áll.

A
gombbal szüneteltetheti a lejátszást. Ilyenkor a  szimbólum jelenik meg a kijelzőn. A gombot ismét megnyomva
folytathatja a lejátszást.

A
gombbal állíthatja le a lejátszást. Ilyenkor a lejátszás indítása előtti menü (cím, képek, Internet rádióadók vagy a Ked-
vencek) jelenik meg ismét a kijelzőn.

A
gombbal léphet a következő felvételre, ha kiszolgálóról vagy USB adathordozóról játszik le zenei felvételeket. Digitális
állóképek vetítése alatt a következő képre léphet vele. Internet rádióadásokat hallgatva a listában szereplő követke-
ző rádióállomásra válthat vele. A menükben ezt a gombot megnyomva az utolsó menütételre lép a kurzor.

A
gombbal léphet az előző felvételre, ha kiszolgálóról vagy USB adathordozóról játszik le zenei felvételeket. Digitális
állóképek vetítése alatt az előző képre léphet vele. Internet rádióadásokat hallgatva a listában szereplő előző rádió-
állomásra válthat vele. A menükben ezt a gombot megnyomva az első menütételre lép a kurzor.

A
gombbal kapcsolhat vissza a cím/kép/Internet rádióadó lejátszásának kijelzéséről arra a menüre , ahonnan a cím/
kép/Internet rádióadó lejátszását indította. A gombot ismét megnyomva a lejátszás kijelzésére vált vissza a készülék.
Még akkor is a lejátszás menüre vált vissza ilyenkor a készülék, ha közben másik menüre lépett. A kijelzés váltása alatt
nem szakad meg a lejátszás.

A
gombbal válthat a cím/kép/Internet rádióadó lejátszásának kijelzéséről a gyökérmenüre (vagyis a készülék bekap-
csolása után megjelenő menüre. A gombot ismét megnyomva a lejátszás kijelzésére vált vissza a készülék. Még akkor is
a lejátszás menüre vált vissza ilyenkor a készülék, ha közben másik menüre lépett. A kijelzés váltása alatt nem szakad
meg a lejátszás.

A
gombot megnyomva véletlenszerű sorrendben kezdi el  a Stream Box DS készülék lejátszani a zenei felvételeket. A
lejátszáshoz az abban a menüben szereplő felvételeket veszi, ahonnan a lejátszást indította. Amennyiben egy
albumból indította a lejátszást, akkor az album felvételeit játssza le véletlenszerű sorrendben. Amennyiben az All Titles
(valamennyi cím) menüből indította a lejátszást, akkor a Stream Box DS készülék az adott kiszolgáló összes felvételét
fogja véletlenszerű sorrendben lejátszani. A Shuffle funkció bekapcsolása esetén a  szimbólum jelenik meg a képer-
nyőn.

A
gombbal indíthat ismételt lejátszást. A gombot egyszer megnyomva a készülék az éppen lejátszás alatt álló címet
ismétli meg. Ilyenkor a  szimbólum jelenik meg a kijelzőn. A gombot másodszor is megnyomva a készülék azon a
lejátszási listán szereplő összes felvételt fogja ismételten lejátszani, amelyből az adott felvétel lejátszását indította,
vagyis például a teljes albumot fogja ismételten lejátszani. Ez esetben a  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.



5

Ezzel a gombbal a kedvencek listájához adhatja az éppen lejátszás alatt
álló felvételt, vagy Internet rádióadót. A Kedvencek listáját a gyökérmenü-
ben érheti el.

Ezzel a gombbal törölheti a kijelölt felvételt/Internet rádióadót a kedven-
cek listájából, ha éppen a kedvencek listájában áll.

Ezzel a gombbal némíthatja el a készülék audió kimenetét. Ez főleg az Internet rádióadók hallgatása esetében
előnyös, hiszen azok folyamatos programját nem tudja szüneteltetni vagy leállítani. A bekapcsolt Mute funkcióval
tovább folytatódik a lejátszás, csak éppen az audió kimenet némul el, vagyis nem szól a készülék. A gombot ismét
megnyomva a korábban beállított hangerőn szól tovább a készülék.

Ezek az alfanumerikus gombok. Az Internet rádióadók kereséséhez és egyes beállításokhoz használhatóak. A funk-
ciójuk a mobil telefonok hasonló gombjainak funkciójára hasonlít.

Ezek a gombok nem használatosak a Stream Box DS esetében, mivel nem szabályozható a készüléken a hangerő.

A Stream Box DS készülék beállító menüje és beállításai
Először el kell végeznie néhány alapbeállítást, ha használni kívánja a Stream
Box DS hálózati funkcióit. Ehhez lépjen a gyökérmenüben a Settings (beállí-
tások) tételhez a / gombokkal, majd hagyja jóvá a választását az OK
gombbal!

A következő menüben a Network (hálózat) tételt válassza ki és itt is az OK
gombbal hagyja jóvá a választását!

A következő menüben a Network Setup (hálózati beállítások) tételt válassza
ki és most is az OK gombbal hagyja jóvá a választását!
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A vezetékes hálózat konfigurálása
Ellenőrizze, hogy RJ45-ös csatlakozókkal szerelt Ethernet kábellel csatlakoz-
tatta-e a Stream Box DS készüléket a házi hálózathoz!
A hálózati beállításokra szolgáló Network Setup menü megjelenése után vá-
lassza a vezetékes hálózatot jelentő Wired tételt, majd hagyja jóvá a válasz-
tását! Amennyiben korábban vezeték nélküli hálózatban üzemeltette a
Stream Box DS készüléket, akkor a készülék arról tájékoztatja, hogy visszaállt a
készülék a vezetékes hálózati üzemre és kérdezi, hogy egyetért-e ezzel a mó-
dosítással. Az OK gombot megnyomva hagyja jóvá. Ezután ennek megfele-
lően törli a készülék a korábbi hálózati beállításokat.

A következő menüben az Automatic (DHCP) (automatikus) tételt válassza ki
és az OK gombbal hagyja jóvá a választását!

A következő menüben a Proxy OFF (proxy lekapcsolva) tételt válassza ki és
az OK gombbal hagyja jóvá a választását!

Az OK gombot megnyomva hagyja jóvá az „Apply Settings” (Alkalmazzam a
beállításokat?) kérdést! Ezzel el is végezte a hálózati beállításokat. Ezután már
hiba nélkül működik a hálózaton a Stream Box DS készülék és meg is fogja
találni az elérhető média kiszolgálókat. Ezt a kijelző jobb felső sarkában meg-
jelenő  szimbólum jelzi.
Amennyiben ettől eltérő beállításokra van szükség a hálózatban, vagyis
proxy kiszolgálót kell használnia, vagy rögzített IP címmel  rendelkezik, akkor
forduljon segítségért a rendszert telepítő szakemberhez! Ebben a kézikönyv-
ben nem tudunk kitérni a hálózat egyéb beállításaira!

A vezeték nélküli hálózat konfigurálása
Először is ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a készülék hátlapján lévő aljzathoz a tartozékaként szállított
WLAN antennát!
A készülék menüjében válassza ki előbb a beállításokra szolgáló Settings,
majd a hálózati beállításokra szolgáló Network tételt! Ezután a vezeték nélküli
hálózati beállításokra szolgáló Wireless tételt válassza, majd hagyja jóvá a
választását az OK gombbal!
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Amennyiben korábban vezetékes hálózatban üzemeltette a Stream Box DS
készüléket, akkor a készülék arról tájékoztatja, hogy visszaállt a készülék a
vezeték nélküli hálózati üzemre és kérdezi, hogy egyetért-e ezzel a módosítás-
sal. Az OK gombot megnyomva hagyja jóvá. Ezután ennek megfelelően törli
a készülék a korábbi hálózati beállításokat és vezeték nélküli hálózati üzem-
módra vált.

Az üzemmód váltás után a WLAN vezeték nélküli hálózat konfigurációs menü
jelenik meg a készülék kijelzőjén. A kijelző jobb felső sarkában megjelenő
szimbólum utal arra, hogy legalább egy vezeték nélküli WLAN hálózat elérhe-
tő.
Válassza ki a Scan (pásztázás) tételt, majd hagyja jóvá a választását az OK
gombbal! Ezután megkeresi a Stream Box DS készülék az elérhető vezeték
nélküli WLAN hálózatokat.

A keresés végeztével a kijelzőn a megtalált és elérhető hálózatok jelennek
meg. A példánkban csak egyetlen hálózatot talált a készülék. Válassza ki a
saját házi hálózatát! A hálózati útvonal biztosító (router) beállító menüjében
találhatja meg a saját WLAN hálózata nevét, de megkérdezheti a hálózatot
telepítő szakembertől is. Az OK gombbal hagyja jóvá a választását!

A következő lépésben meg kell adnia a WLAN hozzáférési kódot. A hálózati
útvonalbiztosító (router) beállító menüjében találja meg, de megkérdezheti a
hálózatot telepítő szakembertől is. A kívánt karaktereket vagy a  gombok
nyomogatásával választhatja ki és írhatja be, vagy választhatja a kényelme-
sebb és gyorsabb megoldást: beírhatja a távvezérlő alfanumerikus billentyűi-
vel is, hasonlóan ahhoz, ahogy a mobiltelefonon SMS-üzenetet ír be. A betűk
a távvezérlő számgombjain, a számok felett láthatóak. Többször is meg kell
esetleg nyomnia az adott karaktert tartalmazó gombot, hogy a kívánt karak-
ter jelenjék meg a kijelzőn. Előbb a kisbetűk, majd az írásjelek és speciális
karakterek, majd a nagybetűk jelennek meg. Például a 3-as számbillentyűvel
a d, e, f, D, E, F karakterek írhatóak be. A gombot ismét megnyomva új sor-
rendben jelennek meg a fenti karakterek. A speciális karakterek az 1 és 0
gombokkal írhatóak be.
A következő karakter beírásához vagy várjon egy másodpercet, amíg a kurzor automatikusan a következő pozícióra
nem ugrik, vagy nyomja meg a  gombot! Amennyiben tévesen írt volna be egy karaktert, akkor azt a  gombot
kétszer megnyomva törölheti. Ehhez előbb azonban a tévesen beírt karakter jobb szélére kell vinnie a kurzort a 
gombokkal.
Miután hibátlanul beírta a WLAN kódot, hagyja jóvá azt az OK gombbal! Esetlegesen tévesen beírt kód esetén a
Connection failed üzenet jelenik meg a kijelzőn. A helyesen megadott WLAN kód esetén létrejön a kapcsolat a házi
hálózat és a készülék között.

Feltétlenül kóddal védje a WLAN elérést! Ennek célja, hogy illetéktelenek ne tudják nyomon követni az
adatforgalmát a hálózaton, illetve ne tudjon senki se visszaélni a hálózati kapcsolatával! Annál is inkább
fontos a kódolás, mert sok ország törvénykezése szerint a WLAN üzemeltetője felel az adott hálózati kap-
csolaton keresztül történő forgalmazásért, így tehát védetlen hálózat esetén, esetleges büntethető tartal-
mak le- és feltöltése miatt Önt ítélhetik el, még akkor is, ha nem is volt tudomása a hálózati kapcsolata
illegális használatáról!
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Működő hálózati kapcsolat esetén a hálózati Network menü jelenik meg a
kijelzőn. Amennyiben szeretné megnézni az útvonalbiztosító által a Stream
Box DS készülékhez automatikusan továbbított hálózati beállításokat, akkor a
Network Info tételt válassza! Nincs erre szükség, ha az elvárásnak megfele-
lően működik a Stream Box DS készülék, de sokat segíthet, ha rendellenes
működést tapasztal és megadja a számítógépes hálózatok terén megfelelő
ismeretekkel rendelkező szakember számára a hiba korrigálásához szükséges
információt.

A Friendly Name (barátságos név) az a név, amellyel a Stream Box DS készü-
lék azonosítja magát a hálózaton.
Az SSID a WLAN útvonalbiztosító neve. Nem kell megadnia ezt a sort , ha ve-
zetékes hálózathoz csatlakozik a Stream Box DS készülék. Ez esetben általá-
ban nem is jelenik meg ez a tétel a menüben.
A DHCP funkció segítségével osztja ki a kiszolgáló automatikusan a hálózat-
hoz csatlakozó eszközök IP címeit.
Az IP cím a Stream Box DS készülék útvonalbiztosítótól kapott hálózati azonosí-
tó címe.
A MAC Address a hálózati elemek egyedi azonosító kódja és egyértelműen
azonosítja a Stream Box DS készüléket.

A Default UPnP Server (alapértelmezett UnP kiszolgáló) menütétellel választ-
hatja ki az előnyben részesített média kiszolgálót. Az itt kiválasztott kiszolgáló
válik a gyökérmenüben az alapértelmezett kiszolgálóvá.

Amennyiben előre kiválasztott egy UPnP kiszolgálót, akkor azonnal el is érheti
az alapértelmezett kiszolgálón tárolt zenei felvételeket (MUSIC) és a digitális
állóképeket (Pictures), miután kiválasztotta a Media Server tételt a gyökér-
menüben.

Amennyiben nem választott ki előre egy kiszolgálót az alapértelmezett UPnP
kiszolgálót tartalmazó Default UPnP Server menüben, akkor előbb ki kell vá-
lasztania a kívánt kiszolgálót a Media Server média kiszolgáló menüben…

… mielőtt elérheti az adott kiszolgálón a Photos digitális képeket és a Music
zenei felvételeket.
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Lépjen vissza a Network (hálózat) menü utolsó tételéhez! Itt módosíthatja a
házi hálózatban a Stream Box DS készüléket azonosító Friendly Name tételt.
Ez elsősorban akkor előnyös, ha egynél több Stream Box DS készüléket csatla-
koztatott a hálózathoz. Válassza ki és hagyja jóvá a szerkesztésre szolgáló Edit
tételt! A karakterek beírásával kapcsolatos tudnivalókat a WLAN kód mega-
dására szolgáló pontban találja meg a 7. oldalon.

Zenei felvételek lejátszása a média kiszolgálóról
A média kiszolgálón tárolt zenei felvételek lejátszásához lépjen a gyökérme-
nübe a  gombbal! Lépjen a Media Server tételhez a  gombokkal  és
hagyja jóvá a választását az OK gombbal!

Amennyiben még nem választott alapértelmezett média kiszolgálót a beállí-
tásokra szolgáló Settings menüben, akkor most a helyi hálózaton elérhető
összes kiszolgáló megjelenik. Válassza ki a kívánt kiszolgálót a  gombokkal
és hagyja jóvá a választását az OK gombbal!

Ezután a jobb oldalt látható menü jelenik meg. Lépjen a Music tételhez a 
gombokkal  és hagyja jóvá a választását az OK gombbal!

Amennyiben korábban már kiválasztotta az alapértelmezett média kiszolgá-
lót a beállításokra szolgáló Settings menüben, akkor a kijelölésre szolgáló
Music vagy Photos menü jelenik meg, miután kiválasztotta a gyökérmenüben
a Media Server tételt. Lépjen a Music tételhez a  gombokkal  és hagyja
jóvá a választását az OK gombbal!

A megjelenő menüben a kiválasztott kiszolgálón tárolt zenei felvételek jelen-
nek meg különféle szempontok szerint rendezve. A rendezési szempontok
többnyire önmaguktól értetődőek: Rendezheti a felvételeket Album szerint,
amikor a felvételek az adott lemezen lévő sorrendjük szerint rendezve jelen-
nek meg a listán. Az All Titles jelentése Valamennyi felvétel: Ilyenkor a rend-
szer ábécés sorrendben sorolja fel az adott kiszolgálón tárolt valamennyi
zenei felvételt.
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A Genre/Songs listában műfaj szerint rendezve jelennek meg a felvételek.
Az Artist listában a lemez előadója szerint rendezve jelennek meg a kiszolgá-
lón tárolt felvételek.
A Folder listában a kiszolgáló mappái szerinti rendezésben jelennek meg a
kiszolgálón tárolt felvételek, úgy, mintha egy számítógép adathordozójának
a tartalmát jelenítené meg. A Playlist opciót választva a számítógépen létre-
hozott és a kiszolgálón elmentett lejátszási listák jelennek meg.

A különféle rendezési szempontok végrehajtásának megkönnyítése érdekében a média kiszolgáló és a
Stream Box DS készülék kiegészítő információt is tárol a felvétel mellett, ezt nevezzük címkének (angol
nevén tag). Valamennyi fontos fájlformátum, pl. MP3 vagy FLAC tartalmaz ilyen címkét, a WAV kivéte-
lével. Ez utóbbi formátum egyébként sem igazán népszerű a zenei kiszolgálókon, mivel túl nagy a memó-
ria igénye. Ezek a címkék tartalmazzák például az adott lemez címét, amely az adott felvételt tartalmaz-
za, a felvétel számát, címét, hosszát és műfaját. Az Internetről letöltött zeneszámok általában el vannak
látva ilyen címkékkel. Amennyiben CD-lemezről menti el a felvételeket a számítógépre (ez az ún. „rippe-
lés”, akor külön kell elkészítenie ezeket a címkéket. A legtöbb rippelő, vagyis lemezmásoló program fela-
jánlja és nagyobbrészt automatikusan el is végzi ezt a műveletet is, a szükséges információt az Interneten
elérhető adatbázisokból olvassa ki és megkeresi hozzá a CD borítóját is. A média kiszolgáló dolgának
megkönnyítése és a felvételek minél gyorsabb megtalálása érdekében célszerű, ha minél több informá-
ciót ad meg a mentés során az adott felvételről, mivel ez esetben adott kritériumok szerint gyorsabban és
biztosabban megtalálja majd a Stream Box DS készülék a keresett felvételt a média kiszolgálón.
Ellenőrizze a média kiszolgáló beállításait is! Amennyiben például nem angol nyelven jelennek meg a
menük és üzenetek a Stream Box DS kijelzőjén, annak ellenére, hogy az angol English nyelvet választotta
a nyelvi beállítások menüben, akkor vélhetően a kiszolgáló rossz beállítása miatt van ez így. Általában
tetszés szerint állíthatóak be ezek a paraméterek. Az adott kiszolgáló vagy a rajta futó program kezelési
utasításában találja meg a beállításokkal kapcsolatos részletes tudnivalókat.

Digitális állóképek lejátszása a média kiszolgálóról
A média kiszolgálón tárolt zenei felvételek lejátszásához lépjen a gyökérme-
nübe a  gombbal! Lépjen a Media Server tételhez a  gombokkal  és
hagyja jóvá a választását az OK gombbal! Ezután válassza ki a Photos tételt
és hagyja jóvá a választását!

A megjelenő menüben a kiválasztott kiszolgálón tárolt digitális állóképek,
fényképfelvételek jelennek meg különféle szempontok szerint rendezve. A
zenei felvételekhez hasonlóan itt is többnyire önmaguktól értetődőek a
rendezési szempontok: Rendezheti a felvételeket Album szerint, amikor tárolt
CD-lemezek borítói jelennek majd meg, de kérhet rendezést a By Date opci-
óval dátum szerint, míg a Slideshow opciót választva a korábban a számító-
gépen kidolgozott és a kiszolgálón elmentett diavetítések formájában vetít-
hetőek le a digitális állóképek. A menüt az előző, „Zenei felvételek lejátszása
a kiszolgálóról” pontban leírtak szerint kezelheti.

Zenei felvételek lejátszása az iPod vagy iPhone készülékről
Az iPod vagy iPhone készüléken tárolt zenei felvételek lejátszásához minde-
nekelőtt csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő kábellel a Stream Box DS
készülék valamelyik előlapi  vagy hátlapi USB aljzatához! Ezután lépjen a gyö-
kérmenübe a  gombbal! Lépjen az USB1 tételhez, ha az előlapi USB aljza-
tot választotta, illetve az USB 2 tételhez, ha a hátlapon lévő USB aljzathoz
csatlakoztatta az Apple készüléket! Ezután a jobb oldalt látható képernyő
jelenik meg a kijelzőn.
A menü kezelése önmagáért beszél. Hasonlóak a menüfunkciók, mint ame-
lyeket a „Zenei felvételek lejátszása a média kiszolgálóról” pontban leírtunk.
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Zenei felvételek lejátszása USB flash meghajtóról vagy USB merevlemezről
Az iPod vagy iPhone készüléken tárolt zenei felvételek lejátszásához minde-
nekelőtt csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő kábellel a Stream Box DS
készülék valamelyik előlapi vagy hátlapi USB aljzatához! Ezután lépjen a gyö-
kérmenübe a  gombbal! Lépjen az USB1 tételhez, ha az előlapi USB aljza-
tot választotta, illetve az USB 2 tételhez, ha a hátlapon lévő USB aljzathoz
csatlakoztatta az USB meghajtót vagy merevlemezt! Ezután a jobb oldalt
látható képernyő jelenik meg a kijelzőn.
A menü kezelése önmagáért beszél. Hasonlóak a menüfunkciók, mint ame-
lyeket a „Zenei felvételek lejátszása a média kiszolgálóról” pontban leírtunk.

A fő különbség a médiakiszolgálóról, illetve az iPod/iPhone készülékről és az
USB meghajtóról történő lejátszás között, hogy az USB meghajtók esetében a
Stream Box DS csak a normál számítógépeknél megszokott mappaszerkeze-
tet tudja megjeleníteni. Nem tudja megjeleníteni a címkeinformációból kiol-
vasott felvételneveket és egyéb információt, csak a számítógépen tárolt
fájlnevek jelennek meg. A rendezés is csak ábécés sorrendben történhet.
Amennyiben a lemezen lévő eredeti sorrendben szeretné lejátszani a lemez
felvételeit, akkor a felvételek elmentésénél úgy mentse el azokat, hogy a
rendszer azokat a kívánt sorrendben rendezze! Jó megoldás lehet erre, ha a
felvétel címek elé egy emelkedő sorrendű számot ír a felvételek lemezen
lévő sorrendjének megfelelően. Egyes CD rippelő programok egyébként
automatikusan így is mentik el a lemez felvételeit.

Internet rádióállomások műsorának hallgatása
Világszerte számos rádióadó sugározza a műsorát az Interneten keresztül is. Ennek megfelelően a műsoruk a világ-
hálón keresztül a világ bármely részén elérhetővé válik, mindenféle zavaró jelek nélkül és sokszor a normál rádióadás-
nál jobb minőségben. Az Internet-adások vételéhez csak egy Internet-elérésre, az Interneten sugárzott adások műso-
rának dekódolására alkalmas eszközre, például a megfelelő programmal (mint amilyen a Mozilla Firefox) felszerelt
számítógépre van szüksége. Hátránya, hogy nem mindig egyszerű feladat megtalálni a keresett rádióadót. Ráadásul
az is előfordulhat, hogy nincs kedve csak a zenehallgatás kedvéért bekapcsolni a számítógépét.
A Stream Box DS PC nélkül is lehetőséget nyújt az Internet-adók műsorának hallgatására. Ráadásul a rá telepített
program révén sokkal könnyebben meg is találhatóak a hallgatni kívánt műsorok, mivel, a vTuner Internet-alapú
keresőmotort használja. Ez egy díjmentes szolgáltatás a Stream Box DS készüléket használók számára és számos
szempont szerint teszi kereshetővé és rendezhetővé az Interneten sugárzó adókat. A vTuner igen egyszerűvé és
hatékonnyá, könnyen kezelhetővé teszi a navigálást és a keresett műsort sugárzó adó megtalálását.
Lehetőség van a saját Kedvencek listájának elkészítésére is, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy sokkal egyszerűb-
ben állíthat elő ilyen listákat a PC-n mint a Stream Box DS készüléken. Ehhez is segítséget nyújt a vTuner az Internet-
kapcsolaton keresztül. A következő pontokban mutatjuk be, hogy hogyan használhatja ezt a szolgáltatást.
Amennyiben Internet-rádiót kíván hallgatni, akkor az alábbiak szerint járjon el:
lejátszásához lépjen a gyökérmenübe a  gombbal! Ezután lépjen az
Internet Radio tételhez a  gombokkal  és hagyja jóvá a választását az OK
gombbal!

Egy menü jelenik meg, amelyben többféle rendezési szempont szerint válo-
gathat az elérhető Internet-rádiók között. Kiválaszthatja például a csak
abban az országban sugárzó Internetadókat, amelyekben a Stream Box DS
készüléket az Internetre csatlakoztatta (a jobb oldali képen ez Németország).
A Genre opciót választva zenetípus szerint válogathat az adók között.
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A keresésre szolgáló Search Solutions ablakban adhatja meg a hallgatni
kívánt rádióadó nevét a távvezérlő alfanumerikus gombjaival. A beírást úgy
végezheti el, mint ahogyan azt „A WLAN kulcs megadása” pontban leírtuk,
lásd a 6. oldalon.

A podcast egy nyilvánosan nem sugárzott, hanem számítógépen tárolt adás.
Az ilyen tárolt adásokat az Interneten keresztül tudja elérni. A Stream Box DS
Search Podcasts, Podcast by Location és Podcast by Genre menütételével
kereshet ilyen tárolt adásokat, akár tárolási hely és műfaj szerint is.

Lehetőség van arra is, hogy Kedvencek listáját állítson össze a vTuner honlap-
ján, de ehhez előbb egy elérési kódra lesz szüksége. Ehhez lépjen az Internet
Radio menüben a Get Access Code tételhez a távvezérlő  gombjaival,
majd hagyja jóvá a választását az OK gombbal!

Ezután adja meg a http://streamunlimited.vtuner.com oldalon a kapott
kódot! Ne használja a jobb oldali ábrán látható kódot, az nem fog működni!
Előbb regisztrálnia kell majd magát a vTuner honlapján (de ez díjmentesen
történik). Kövesse a honlapon megjelenő utasításokat, majd ezután összeállít-
hatja a kívánt kedvencek listáját.

A kedvencek listájának összeállítása után egy új menütétel jelenik meg az
Internet radio menü első sorában, mégpedig a My Favorites. Itt találja meg
az imént összeállított kedvencei listáját.

Egyéb beállítások
A beállításokra szolgáló Settings menüben (ez a gyökérmenü utolsó tétele)
néhány egyéb beállítást végezhet el.

http://streamunlimited.vtuner.com
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A Time menütételben állíthatja be az adott üzemelési helyszín időzónáját és
kapcsolhatja be vagy ki a nyári időszámítást (Daylight Saving). A Show Clock
tételre kattintva az órabeállításokat ellenőrizheti, illetve jelenítheti meg.

A felhasználói felületnek megfelelő User Interface almenüben állíthatja be a
kezelőfelület, a menük nyelvét. Ez a beállítás azonban csak részben vonatko-
zik a média kiszolgáló menüire. A média kiszolgáló menüinek nyelvi beállítá-
sait közvetlenül a kiszolgálón és nem a Stream Box DS kezelőfelületén kell
beállítania!

A Themes (témák) almenüben választhat a Theme 1 és a Theme 2 megje-
lenési forma között.

A Display Timeout almenüben állíthatja be, hogy mennyi idő után kapcsoljon
le a kijelző, hogy energiát takaríthasson meg vele. Ismét életre kel a kijelző,
mihelyt bármilyen gombot megnyom a távvezérlőn. Ez esetben hatástalan is
marad ez a beállítás. Ilyenkor ezt a menütételt ismét kiválasztva léphet
érvénybe a beállítás.

Program frissítés
A készülék működtető programjának frissítéséhez lépjen a beállításokra szol-
gáló Settings menübe (ez a gyökérmenü utolsó tétele), majd válassza azon
belül az általános funkciók beállítására szolgáló General tételt! Keresse meg
a megjelenő menüben a programfrissítésre szolgáló Sofware Update tételt,
majd hagyja jóvá a választását az OK gombbal! Ezután a Stream Box DS
készülék elkezdi keresni a működtető programja esetleges frissítését az Inter-
neten. Amennyiben újabb programváltozatot talál, akkor azonnal le is tölti és
telepíti is azt. Amennyiben nem talál újabb változatot, akkor arra utaló üze-
net jelenik meg a kijelzőn.
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A készülék műszaki adatai
USB bemenet: Nagy sebességű USB 2.0 csatoló, 24/96, 2 db. A típusú aljzat.

Tápáram biztosítása 2,5”-es merevlemezekhez (5 V egyenáram /
legfeljebb 500 mA) az USB aljzaton keresztül.

USB Flash meghajtó és USB merevlemez: FAT 16 vagy FAT 32 formátum (A rendszer nem támogatja az NTFS
fájlszerkezetet!)

Magas szintű kimenet: 1 pár RCA aljzat.
Kimenő szint: Legfeljebb 1 V eff.
Jel/zaj arány: 100 dB/1 Volt.
Digitális kimenet: 1 db. RCA koaxiális digitális audió kimenet (S/PDIF)
D/A átalakító: Cirrus Logic CS4344. 24 bites/192 kHz-es, több bites Delta-Szigma

átalakítás.
Vezetékes hálózat: Ethernet 10/100 Base-T, RJ-45-ös aljzaton keresztül.
WLAN: Vezeték nélküli hálózati elérés: IEEE 802 11 b/g.
Külső tápellátás: 9 V/2 A egyenáram a 220 – 240 V 50 Hz-es tápegységen keresztül.
Áramfelvétele: 9 V/1,8 A egyenáram, max – a csatlakoztatott merevlemezzel együtt.
A távvezérlőben használt elem: 1 x CR2032 / 3 V, vagy 1 x CR2025 / 3 V.
A készülék méretei : 206 mm széles x 72 mm magas x 195 (230) mm mély.

(A mélységadatok az aljzatokkal és a WLAN antennával együtt!)
A készülék tömege: 2.750 g a tápegység nélkül.

Vélhetően 500 mA-nél nagyobb a merevlemez áramfelvétele, ha nem indul el, miután a készülék USB
aljzatához csatlakoztatta azt. Nem használhatóak az ilyen, az USB 2.0 szabványt nem támogató merev-
lemezek a Stream Box DS készülékkel!

A készülék által támogatott audió formátumok:
MPEG Audio 3-as réteg (.mp3)
AAC (MPEG-4 Advanced Audio Coding, továbbfejlesztett audió kódolású fájl, .aac, .m4a. A készülék nem támogat-
ja az Apple lossless formátumot!
WAV (.wav). LPCM 24 bites csomagolt/nem csomagolt fájl.
FLAC
WMA Windows Media Audio 9
WAX Windows Media audió metafájlok.
ASX Advanced Stream Redirector, visszairányított továbbfejlesztett audió jelsorozat (.asx)
Folyamatosan működő Gapless (hézagmentes), nem szakadozó lejátszás.

A készülék által támogatott média kiszolgálók:
Windows Media Player 11
Windows Media Player 12
Windows Media Connect 2.0
Simple Centre
Media Tomb
Valamennyi DLNA minősítésű média kiszolgáló (pl. Twonky Media)

A készülékbe integrált kodekek:
MP3
Mintavételi ráta: 8-48 kHz
Bitmélység: 16 bit
Bitráta: 8-320 kbit/s
Címkék: ID3 V2.4 (a lemezborítót is beleértve)
AAC, M4A
Mintavételi ráta: 24-96 kHz (a kimeneti mintavételi ráta legfeljebb 48 kHz lehet csak)
Bitmélység: 16 bit
Bitráta: 8-320 kbit/s
A készülék nem támogatja az Apple lossless (veszteségmentes) formátumot!
Ogg Vorbis 1.0A
Mintavételi ráta: 32-48 kHz
Bitmélység: 16 bit
Minőség: Q1  Q10
Címkék: Ogg megjegyzések/címkék
FLAC (96 KHz/24 bit)
Mintavételi ráta: 44,1-96 kHz
Bitmélység: 16/24 bit
Minőség: L0 – L8
Címkék: FLAC címkék
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LPCM
A WAV formátumot támogató mintavételi ráta: 22-96 kHz
Bitmélység: 16/24 bit
Címkék: WAV címkék
WMA-9
A WMA formátumot támogató mintavételi ráta: 8-48 kHz
Bitmélység: 16 bit
Bitráta: 5-320 kbit/s
Címkék: WMA címkék
WMA9 lossless és WMA-9 pro
Csak a Windows Media Connect rendszerrel történt átkódolás után tudja támogatni a szerzői jogvédelem alatt nem
álló felvételeket.
Hálózaton keresztül történő távvezérlési lehetőség
Beépített vezérlési pont a Cidero V1.5.3 vezérlőhöz.
Beépített vezérlési pont a PlugPlayer 3.2.1 vezérlőhöz.
Elemcsere a távvezérlőben
Az alábbiak szerint cserélheti ki az elemet a készülék távvezérlőjében:
 Vegye le az elemtartó fiók fedelét!
 Cserélje ki a régi elemet újra!

Ügyeljen arra, hogy az eredetivel azonos típusú új elemet tegyen be!
 Tegye vissza az elemtartó fiók fedelét!
Az elem típusa:1 x CR2032 / 3 V, vagy 1 x CR2025 / 3 V

Ne dobja a lemerült elemeket a háztartási hulladékgyűjtőbe! Gyűjtse össze a már nem használható eleme-
ket és vigye el a használt elemek gyűjtőhelyére! Ilyen gyűjtődobozokat találhat a bevásárlóközpontokban
és az elektronikai áruházakban is.

Szerviz
Amennyiben olyan meghibásodással, vagy hibajelenséggel találja szemben magát, amit nem tud újraindítással, vagy
egyéb eszközökkel elhárítani, akkor lépjen kapcsolatba a készülék eladójával, vagy a kijelölt szakszervizzel! A készüléket
csak nagyon indokolt esetben és előzetes jóváhagyással küldje vissza a forgalmazóhoz!
A készüléket csak akkor tudjuk garanciálisan javíttatni, ha azt eredeti csomagolásában, vagy megfelelően csomagolva
juttatja el a szervizhez. Éppen ezért javasoljuk, hogy őrizze meg a készülék eredeti csomagolását

Garancia
A gyártó nem vállal felelősséget a jelen előírások be nem tartása miatt a készülék szállítása során keletkező
károkért. A készülék egészének, vagy bármely részének meg nem engedett, vagy a gyártó engedélye
nélkül történő módosítása esetén megszűnik a gyártó garanciális kötelezettsége és a vevő joga, hogy
garanciális igényeket támasszon a gyártóval szemben!

A PRO-JECT H. Lichtenegger bejegyzett védjegye.

Az eredeti kézikönyvet készítette: Audio Trade GmbH.
Copyright © 2011. Minden jog fenntartva!
A magyar fordítást Kiss Imre (STB Audió) készítette.
Copyright © 2012. Minden jog fenntartva!

A jelen kézikönyvben foglalt információ helyes volt a
nyomdába adás pillanatában. A gyártó fenntartja a
jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül is módosíthassa a
készülék műszaki adatait. amennyiben azt a műszaki
tökéletesítés, vagy minőségbiztosítás érdekében szük-
ségesnek tartja.

Az iPhone, az iPod, az iPod Classic, az iPod nano, az iPod shuffle és az iPod touch az Apple Inc. Egyesült Államokban és
más országokban bejegyzett védjegye.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt jelenti, hogy az adott elektronikus tartozékot az iPod, vagy iPhone
készülékhez való csatlakoztatásra tervezték és a fejlesztője tanúsítja, hogy az minden vonatkozásban megfelel az Apple
teljesítőképességgel kapcsolatos szabványainak. Az Apple nem tehető felelőssé ezen eszközök és tartozékok
működéséért, vagy azok vonatkozó biztonságtechnikai és egyéb előírásoknak való megfelelőségéért.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egyes tartozékok használatával esetleg csökkenhet az iPod, vagy az iPhone vezeték
nélküli üzemmódjában a készülék teljesítőképessége.

A „DLNA®”, a DLNA logó és a DLNA CERTIFIED™ a Digital Living Network Alliance védjegye, szervizjelölése, vagy tanúsító
jele.

A Windows és a Windows logó a Microsoft cégcsoport védjegye.


