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iMM Audio Zone-R
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Varování!

Vždy je nutné dodržet popsaný postup. V případě nedodržení a odpojení zařízení od napájení v době, kdy není 
zařízení vypnuto, hrozí poškození image souboru uloženého na SD kartě a tím nefunkčnost iMM Audio Zone-R.



подключение микро-USB
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Popis přístroje

Ethernet konektor pro 
připojení k PC nebo do sítě

USB 2.0 pro připojení klávesnice

Kompozitní video výstup CINCH

Audio výstup Jack 3,5mm

Digitální video výstup HDMI

Slot pro vložení SD karty
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Vložení SD karty
SD karta je vyžadována pro chod zařízení. Obsahuje předinstalovaný operační systém Linux a další potřebné 
softwarové vybavení. SD karta je součástí balení iMM Audio Zone-R.
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Webové rozhraní iMM Audio Zone-R
Veškeré nastavení přehrávače probíhá na webovém rozhraní audiozóny.

1) Vložte SD kartu do připraveného slotu.
2) Připojte iMM Audio Zone-R k PC pomocí ethernetového kabelu.
3) Připojte iMM Audio Zone-R k napájení zastrčením micro USB konektoru napájecího zdroje.
4) Před první konfigurací přehrávače je nutné nastavit IP adresu vaší síťové karty ve stejném rozsahu podsítě jako je 
 defaultní IP adresa.
5) Defaultní IP adresa: 192.168.1.220
6) Zadejte tedy IP adresu vaší síťové karty ve stejném rozsahu podsítě (např.: 192.168.1.221).
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Webové rozhraní iMM Audio Zone-R
7) Zadejte defaultní IP adresu „192.168.1.220“ do prohlížeče.
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Nastavení iMM Audio Zone-R
Po zadání defaultní IP adresy zvolte na webovém rozhraní: 

Po zadání správných údajů potvrďte nastavení tlačítky „Save“.

Název audiozóny

IP adresa audiozóny

Maska podsítě

IP adresa výchozí brány

IP adresa Logitech media serveru
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1) Po uložení nastavení audiozóny nastavte stejný rozsah 
podsítě síťové karty v PC (podle toho jaká IP adresa byla 
zvolena), ve zvoleném příkladu např. 192.168.88.81. 

Nastavení iMM Audio Zone-R

2) Připojte se na webové rozhraní audiozóny (pomocí 
vámi nově nastavené IP adresy). 
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3) Klikněte na tlačítko Shutdown (tlačítko pro vypnutí).

4) Nyní již můžete audiozónu připojit do místní sítě, připojit aktivní reproduktory nebo zesilovač pomocí audio 
výstupu jack 3,5mm a připojit k napájení.

5) Po několika vteřinách se audiozóna objeví na Logitech media serveru. Na server iMM ji přidáme stejně jako ostatní 
audiozóny (squeezebox, LARA iNELS).

Nastavení iMM Audio Zone-R



Arch Linux 3.6.11-6-ach+ (tty1)
alarmpi login: root
password : imm123          (nezobrazí se)
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.88.81  netmask 255.255.255.0  broadcast 0.0.0.0
        inet6 fe80::ba27:ebff:feb3:6dad  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:b3:6d:ad  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 647227  bytes 52244971 (49.8 MiB)
        RX errors 0  dropped 111  overruns 0  frame 0
        TX packets 127242  bytes 17559508 (16.7 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 16436
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
        RX packets 8344  bytes 610606 (596.2 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 8344  bytes 610606 (596.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
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Poznámka: Pokud si nejste jisti aktuální 
IP adresou, je nutné k iMM Audio Zone-R 
připojit USB klávesnici a připojit zařízení k 
ethernetové síti. Dále je nutné pomocí HDMI 
kabelu připojit monitor nebo televizi a poté 
připojit napájení micro USB.

Po uplynutí cca 60 vteřin zmáčkněte klávesu 
Enter. Přihlaste se vypsáním loginu „root“ a 
hesla „imm123“, které se z bezpečnostních 
důvodů nezobrazuje. Po přihlášení napište 
příkaz  „ifconfig“ a pomocí klávesy Enter 
potvrdíte.
V druhém řádku za textem „inet“ naleznete 
aktuální IP adresu. 
Poté příkazem „shutdown -h now“ vypněte 
iMM Audio Zone-R.

Servisní zjištění IP adresy
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