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Než začnete

DSM-320Toto zařízení pracuje s následujícími 
operačními systémy: Windows XP, 
2000, Me a 98SE

Bezdrátový přehrávač médií

©2004 D-Link Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem 
příslušných vlastníků. Software a parametry mohou být bez upozornění změněny. 

Budete potřebovat následující vybavení:
•Počítač s procesorem min. 500 MHz, min. 128 MB RAM, mechanikou CD-ROM, min. 20 MB 
volného místa na pevném disku a se systémem Windows XP, 2000, Me nebo 98SE, připojený do 
bezdrátové nebo ethernetové kabelové sítě.

Součástí zakoupeného výrobku jsou následující položky:
Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.

Zkontrolujte obsah dodávky

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií

Instalační CD (obsahuje D-Link® Media Server 
Software, Návod na rychlou instalaci a Návod k 
použití)

Anténa

Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený)

Napájecí kabel

Dálkový ovladač s bateriemi

S-Video kabel

SCART kabel
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Instalace programu D-Link® Media 
Server

Nainstalujte program D-Link® Media Server na každý PC, který obsahuje audio nebo 
video soubory nebo fotografie, které chcete používat pomocí DSM-320.

Při instalaci postupujte podle kroků v této části.

Vložte DSM-320 CD-ROM do 
CD-ROM mechaniky. Objeví se 
následující okno.

Objeví se průvodce D-Link® 
Media Server Setup Wizard.

Klikněte na D-Link® 
Media Server Installer 
a vyberte odpovídající 
operační systém.

Klikněte na Další
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Instalace programu D-Link® Media 
Server (pokračování)

Určete cílovou složku pro instalaci 
nebo ponechejte výchozí.

Určete složku v menu Start nebo 
ponechejte výchozí.

Vyberte ikony, které chcete 
vytvořit.

Klikněte na Další

Klikněte na Další

Klikněte na Další
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Zaškrtněte Spustit D-Link® 
Media Server

Instalace programu D-Link® Media 
Server (pokračování)

Potřebné soubory se zkopírují 
do určeného místa na disku 
počítače.

Klikněte na Instalovat

Klikněte na Dokončit
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Konfigurace programu D-Link® Media 
Server

V záložce Shared Folders 
zadáváte sdílené složky, které 
obsahují vaše audio, video a 
fotografické soubory.

Vyberte složku obsahující 
soubory, které chcete 
sdílet

Klikněte na Přidat

Klikněte na OK
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Opakujte tyto kroky, dokud 
nepřidáte všechny složky s 
audio, video a fotografickými 
soubory, které chcete sdílet.

Konfigurace programu D-Link® Media 
Server (pokračování)

Vyberte všechny typy souborů, 
které chcete sdílet.

Klikněte na OK

Klikněte na Použít
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●Konektor kompozitního videosignálu

●Konektor S-Video signálu

●SCART konektor

Vyberte jednu ze tří možností připojení videovýstupu DSM-320:

Všechny audio, video a síťové konektory jsou umístěny na zadním panelu 
DSM-320:

Připojení DSM-320

Připojte dodávaný žlutý 
videokabel do konektoru 
DSM-320 a druhý konec 
kabelu do příslušného vstupu 
televizoru.

Připojte dodávaný S-video 
kabel do konektoru S-video 
a druhý konec kabelu 
do konektoru S-video na 
televizoru.

Připojte kabel k odpovídajícímu 
konektoru na DSM-320 and 
SCART konektoru Vašeho 
televizoru
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●Kompozitní audiovýstup

●Optický digitální audiovýstup

●Koaxiální digitální audiovýstup

Vyberte jednu ze tří možností připojení audiovýstupu DSM-320:

Připojení DSM-320 (pokračování)

Připojte dodávaný kabel s 
červeným a bílým konektorem 
do odpovídajících barevně 
označených konektorů na 
DSM-320.

Připojte opačné konce kabelu 
do příslušných konektorů na 
televizoru nebo audio/video 
systému.

Připojte kabel pro optický 
audiovýstup do konektoru 
DSM-320 a opačný konec 
kabelu do příslušného vstupu 
audiosystému.

Poznámka: Tento kabel se 
nedodává.

Připojte kabel pro koaxiální 
audiovýstup do konektoru 
DSM-320 a opačný konec 
kabelu do příslušného vstupu 
audiosystému.

Poznámka: Tento kabel se 
nedodává.
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●Ethernetový konektor RJ-45

●Anténa

Připojte dodávaný ethernetový 
kabel do síťového konektoru 
DSM-320 a připojte jej k síti.

Vyberte jednu ze dvou možností připojení DSM-320 k síti:

Připojení DSM-320 (pokračování)

Našroubujte dodávanou 
anténu na konektor antény. 
Zkontrolujte, zda je anténa 
dobře upevněna a ve 
vzpřímené pozici.
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Připojení DSM-320 (pokračování)
Obrázek níže ukazuje, jak by mohla vypadat vaše síť po dokončení připojení 
bezdrátového přehrávače médií MediaLounge™ DSM-320.
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Použití dálkového ovladače

Tlačítka číslic a 
předvolby

Tlačítka pro 
ovládání pozice 
kurzoru

Přechod do 
Výchozího oknaZapnutí/Vypnutí

Náhodné přehrávání

Režim Hudba

Režim Foto

Opakování

Tlačítko ENTER

Režim Video

Menu možností 
aktuálního režimu

Vymazání textu

Přehrávací funkce

Volba audio a 
video výstupu

Nastavení hlasitosti Stránka nahoru /dolů

Vypnutí zvuku Předchozí stránka

Vkládá znak “.” (tečka)

Režim Online média

Menu SETUP

Vyhledávací stránka

Zobrazí informace o 
souboru
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Použití dálkového ovladače 
(pokračování)

Chcete-li zadat text, stiskněte ENTER na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovková 
klávesnice.

Klávesnice se používá pro pojmenování DSM-320 a pro hledání hudby, fotografií 
nebo videa. Při používání klávesnice vyberte kurzorovými tlačítky na ovladači 
požadovaný znak a stiskněte ENTER. Pro ukončení zadávání textu vyberte a 
potvrďte OK.

DSM-320 Setup Wizard
Při úvodním spuštění DSM-320 se zobrazí průvodce nastavením Setup Wizard. 
Setup Wizard vás provede potřebnými kroky pro konfiguraci DSM-320. 

Poznámka: Kroky 3 a 4 jsou 
zapotřebí jen pro konfiguraci 
bezdrátové sítě.

Klikněte na Next, 
abyste nakonfigurovali 
DSM-320
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DSM-320 Setup Wizard 
(pokračování)

Zadejte požadované jméno 
zařízení nebo ponechejte 
výchozí.

Zadejte typ síťového 
připojení.

Pro připojení k bezdrátové 
síti zadejte SSID použité 
pro síť.

Zvolíte-li Wired (kabelové), 
přejděte na Your Current 
Network Set t ings na 
straně 126.

Klikněte na Next

Klikněte na Next

Klikněte na Next
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DSM-320 Setup Wizard 
(pokračování)

Zobrazí se Aktuální 
nastavení bezdrátové 
sítě, které zde můžete 
změnit.

Zobrazí se Aktuální 
síťové nastavení, které 
zde můžete změnit.

Vyberte ze seznamu 
Mediální server.

Klikněte na Next

Klikněte na Next

Klikněte na Next
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Instalace je hotova!

DSM-320 Setup Wizard 
(pokračování)

MediaLounge™ DSM-
320 je nyní připraven 
přenášet hudbu, 
fotografie a video, 
abyste je mohli sledovat 
na vašem domácím 
audiovizuálním systému.

Podrobné pokyny pro použití a informace o podporovaných typech souborů najdete 
v Návodu k použití, který je na MediaLounge™ CD-ROM.

Klikněte na Done
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Technická podpora
Aktualizované verze software a uživatelských příruček 

najdete na webové stránce firmy D-Link.

D-Link poskytuje svým zákazníkům bezplatnou tech-
nickou podporu.

Zákazníci mohou kontaktovat oddělení technické pod-
pory přes webové stránky, mailem nebo telefonicky

Web: http://www.dlink.de
E-Mail: support@dlink.de
Telefon: +49 (1805)-2787

Telefonická podpora je v provozu:
PO-ČT od 08.00 do 19.00

PÁ od 08.00 do 17.00


