Avançado

o Led do Logo e do nome do produto irão acender,
depois de cerca de 1 minuto os Leds frontais irão piscar.

Como acessar Interface AMCP-Xtend
Basta digitar em seu navegador “mrx.local:8080/” para a interface
AMCP-Xtend (IOS/Win/Mac). Ou o IP do dispositivo ex.:
192.168.0.100:8080 (Todos)

Interface AMCP-Xtend
Na página principal é possível controlar: ON/OFF (Liga e Desliga o
equipamento), Mute zona, Surround pressionando os botões abaixo:

Para alternar entre as 6 zonas basta pressionar a seleção abaixo,
depois escolha a zona desejada.
Zona 1

Para alternar a fonte de áudio de qualquer uma das zonas pressione
entre uma das seguintes fontes FM, Volumio, Fonte 1, Fonte 2, Fonte
3, Fonte 4

Fonte 1

> Fonte de áudio Volumio, permitindo Spotify ou Youtube ou +500 Radios
WEB
como MRX.

Fonte 2

Fonte 3

Fonte 4

Para controlar o áudio, abaixo temos 3 sliders, arraste-os para
aumentar ou diminuir Volume, Gráves, Agudos

(Para usar o Airplay basta selecionar a fonte Volumio)

Para escolher uma rádio pressione o botão SCAN FM depois de 1
minuto pressione << ou >> para alternar entre as estações.
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Para acessar o menu de configurações da interface AMCP-Xtend
pressione o botão abaixo:
SURROUND

ENTER

0

ENT

MACRO

Em configurações, para alterar o idioma pressione uma das opçoes
abaixo:

FAV

VOLUME +
VOLUME -

FONTE +
FONTE -

PREV. CH

MUTE

> Para desmutar o equipamento basta
aumentar o volume.

MENU

MUTE

GRAVES +
GRAVES -

AGUDOS +
AGUDOS SLEEP

SURROUND

OK

EXIT

Em atualizações automáticas pressione Ativar ou Desativar, é
recomendado manter as atualizações ativadas

REC
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Mais abaixo é possível alterar o nome das zonas e das fontes,
digitando o nome desejado e depois pressionando:

Minha Música
Em minha música temos informações gerais das
músicas. A função Montar disco de Rede é usada para
acessar servidores de mídia, para configurar pressione

Alterar Nome Zona

Alterar Nome Fonte

Como acessar Interface Volumio
Basta digitar em seu navegador “mrx.local/”
(IOS/Win/Mac). Ou o IP do dispositivo.(Todos)

Depois basta selecionar seu servidor de mídia, ou inserir
o endereço de IP dele manualmente.

Definições de Reprodução
Pagina Inicial

Não são recomendadas alterações nessa seção.

Nessa seção você tem os controles de reprodução,
volume e duração da música. Também acesso a outras
seções clicando no ícone
no canto superior
direito.

Aparência
Aqui é possível alterar o idioma pressionando

Pressionando:
E depois
você tem acesso aos meios de reprodução que deseja
(Radio WEB, Youtube, Spotify, Pen-Drives, etc)
Na seção Radio Web, é possivel selecionar as melhores
500 rádios pressionando:

Abaixo também é possível alterar o plano de fundo
selecionando algum já disponível ou arrastando uma
imagem do seu computador para o local indicado. Veja
abaixo:

Ou adicionar outras rádios pressionando em opções do
botão Minhas estações de Rádio Web.Veja abaixo:

Depois pressione Adicionar Estação Rádio Web, em
sequência insira o Nome e o URL da rádio desejada.
Veja abaixo:
Mais abaixo é possível escolher uma cor de fundo, ao
invés de uma imagem, selecione uma e pressione
Check. Veja abaixo:

Rede
Nessa seção temos resumo de rede, Configuração de
rede Cabeada e Wi-fi, Seleção de rede Wi-fi e
Configuração de Hotspot.
Para configurar um IP Fixo (válido para Cabeada e Wi-fi)
deixe a opção
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em OFF depois insira o IP, Mascara de rede e o
Gateway.

Já em Plugins, pressione Settings

Insira nome de usuario e a senha para conta do Spotify
(apenas conta Premium). Depois pressione

Por fim pressione

Atenção digitar um endereço inválido pode deixar o
dispositivo fora da rede.
Para conectar a uma rede sem fio, procure sua rede na
lista clique em Conectar

Em Plugins, pressione Settings

Para a conta do Youtube basta copiar o código informado e
permitir acesso a sua conta pelo site
https://google.com/device.

Agendamento de Tarefas
Para usar a função Despertador pressione

Depois insira a senha. Para configurar o Hotspot, deixe a
opção

Em ON e insira nome e senha (se desejado), depois
pressione

Depois pressione

Depois selecione a playlist desejada, o horário, e deixe
selecionado em ON

Para maior alcance Wi-Fi um adaptador externo pode
ser conectado diretamente na porta USB.

Por fim pressione

Definições do Sistema

Para usar a função Suspender pressione

Aqui é possível alterar o nome do dispositivo digitando
no campo e pressionando
Selecione a ação desejada, o horário e deixe a opção Ativo
selecionada

Atenção o nome do dispositivo é o mesmo digitado
no navegador para realizar acesso.
Não recomendamos alterações na sub-seção
Atualizações do Sistema.

Por fim pressione

Configurar Youtube e Spotify
Para configurar sua conta Spotify ou o Youtube, pressione
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