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 Bir saat kadar süre bekleyerek Encore’un ortamın havasına alıştığından emin olun. Böylece herhangi bir buğulaşma riskini 
ortadan kaldırmış oluyoruz. Kutuyu açmadan önce onu düz bir yere ve içerindekiler ters yüz olmayacak şekilde yerleştirin. 
Cihazı koyacağınız yerin temiz ve kuruluma hazır olup olmadığını kontrol edin.     

 Encore’u yerleştirmek için, 440 mm x 400 mm boyutunda (bağlantı kabloları hariç) sabit ve düz bir zemin gerekmektedir. Ayrıca 
cihaz ana prize ve standart “RJ45” ev network bağlantısına erişebilecek bir noktada olmalıdır.  

 Encore CONNECT’in ayrı bir güç amplisine veya dijital ve analog çıkışlar vasıtasıyla aktif hoparlörlere bağlanması 
gerekmektedir.   



Kutuda neler var? 
 

‐ M6 Encore ünitesi ‐ Network kablosu ‐ Keçe çanta ‐ Ana elektrik kablosu 
‐ Taşıma eldivenleri ‐ Uzaktan kumanda 
‐ Temizleme bezi ‐ Uzaktan kumanda pilleri 

1.    Kutuyu dikkatle açın. Kutuyu açarken kesici bir alet kullanmamaya özen gösterin, çünkü bu, çeşitli parça ve aksesuarlara     zarar verebilir. Kasada iz oluşumunu önlemek için kutuda bulunan eldivenleri kullanabilirsiniz. Üniteyi tutup çıkartırken                bu eldivenleri kullanmanızı öneririz.  
2. Encore’u siyah keçe çantasından çıkartınız. Bu çantayı ve diğer tüm ambalajları saklayınız. Depolama yerinden 

tasarruf etmek için kutuyu açarak düz hale getirebilirsiniz.  3.    Encore’u koymayı düşündüğünüz yere dikkatle yerleştiriniz. Gerekli giriş bağlantılarını yaptıktan sonra hoparlörleri      bağlayınız ama ana elektrik kablosunu henüz bağlamayınız.  4.    Kutudan çıkan network kablosunu kullanarak Encore’u network’e bağlayınız. Kablonun diğer ucunun, dağıtım kutusuna         (hub) veya en yakındaki network “anahtarına” bağlı olduğundan ve network ünitelerinin açık konumda olduğundan emin     olunuz. Not:  Encore’un açıldığı andan itibaren çalışan bir network’e bağlı olması çok önemli. Bunun amacı yazılımı              tamamen güncel tutmaktır.  
5.    Ana elektrik kablosunu prize takın. Encore açıldığında Musical Fidelity logosu ekranda belirecektir.  
6. Cihazın açılma işlemini tamamlamasını bekleyin. Cihaz yazılımını otomatik olarak güncellediğinden, birkaç dakikalık 

bir gecikme olabilir. Ekranda menü belirdiğinde, Encore kullanıma hazır demektir.  
             Performans için minimum network ve bilgisayar gereksinimleri.   

 Encore’un düzgün işleyebilmesi için canlı bir network bağlantısına ve internet erişimine                         
ihtiyacı vardır.  Minimum dağıtım kutusu (hub) gereksinimleri 100 Base‐T (100Mbit/s) 
veya bağımsız bir RJ45 soket kullanılıyorsa, bundan daha fazladır.  
Not: Yönlendirici/dağıtım kutusunun (router/hub) tüm bağlantı filtreleri kapalı konumdayken çalıştırılmasını şiddetle tavsiye ederiz. (Bu, Britanya’daki evlerde bulunan dağıtım kutuları için varsayılan bir ayardır).   
 Ana koblo aracılığıyla network erişimi için gereksinimler (“Homeplug/Priz bağlantısı” olarak da bilinir) 
Homeplug AV/Homeplug AV 2 tavsiye edilir.  Bilgisayar OS Windows 7/8/10 veya sonraki sürümler, Apple OS 
10.11 veya sonraki sürümler.     Ana Menü İşlevlerinin Açıklanması (menü düzeni izlenmiştir)Ana Menü 

Tüm işlevlere ulaşabildiğiniz üst menü. “Home” 
butonuna basarak istediğiniz her an bu menüye geri 
dönebilirsiniz.  

 
Enter’a bas: 

(My Music, devamı)

       ENTER tuşuna basıldığında o anda çalan parça görülebilir.  

 
Buradan kütüphanede gezinerek istediğiniz parçayı ya  
da albümü arayabilirsiniz. 

  My Music 
Dâhili sabit disk sürücüdekileri gösterir. (Müziğinizi sabit diske aktarmak için yapılacakları Musical Fidelity’nin sitesinden veya YouTube’dan öğrenebilirsiniz.)   

       Enter’a bas: 

Radio

  
Buradan gezinim yaparak dilediğiniz internet radyo 

istasyonuna ulaşabilirsiniz. 



           Enter’a bas: 
 
 
 
 
 
 

girişler                  
Gerekli girişi seç.  

Vazgeç (kapat) 

  
Üniteyi güvenli şekilde kapatmak için “Quit” opsiyonunu seçin. 

Önemli: Bu üründe bir bilgisayar öğesi olduğunu 
unutmayınız. Cihaz elektrikten çekilmeden önce 
düzgün şekilde kapatılmalıdır. Cihazı kapatmak 
için daima yukarıda görülen Quit opsiyonunu 
kullanınız.   

 Yeşil ekran belirene dek ana elektrik 
kablosunu çekmeyiniz ya da cihazı 
kapatmayınız.

 Encore’u networkte nasıl bulursunuz  
Bilgisayarınızdaki bir web tarayıcı vasıtasıyla Encore’un daha birçok işlevine erişmeniz mümkün.   Encore web ara yüzü, Microsoft Windows, Apple MacOS, Linus veya modern bir web tarayıcısı barındıran herhangi 
bir işletim sistemiyle çalışan tüm bilgisayarlarda işletilebilir.  

 Bu kılavuzun yazıldığı sırada, Encore’un web ara yüzünün tüm işlevlerini yalnızca Google Chrome 
destekleyebiliyordu. Bu sebeple Google Chrome kullanılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu tarayıcıyı ücretsiz 
olarak şu linkten indirebilirsiniz: http://chrome.google.com/  Microsoft Windows kullanıcılarının ayrıca bir Bonjour 
yazılım kütüphanesi de kurması gerekmektedir. Apple iTunes www.itunes.com linkinden bunu kolayca 
bulabilirsiniz.  

 Encore’a web tarayıcısı üzerinde erişebilmek için adres çubuğuna http://encore.local/ yazmanız yeterli. En sonda 
yer alan / karakterinin önemli olduğunu belirtiriz. Eğer bu karakteri yazmazsanız sonuç elde edemezsiniz!  

 

    Bilgisayarınızdaki mevcut müzik kütüphanenizi kopyalamak için, istediğiniz klasörü pencerenin içindeki herhangi 
bir beyaz alana sürükleyerek bırakın.  
 
Böylece Encore dosyalarınızı alıp işleyecektir. Bu işin tamamlanması yaklaşık 5 dakika sürebilir, fakat bundan sonra 
bu dosyalar listede görülebilecektir.  

 En ideal sonucu elde edebilmeniz için her albümün kendi klasörüne kaydedilmesi önemlidir.



CD depolama ve geriçalım  
    ÖNEMLİ UYARI: 
 Sorunsuz şekilde CD’lerinizin formatını değiştirip depolamak (ripping) ve geriçalım yapmak 

için, disklerin hem temiz hem de çiziksiz olduğuna dikkat ediniz. Disk üzerinde çizik veya kir 
olduğunda, Encore bunu depolamak için ya gereğinden fazla zaman harcar ya da bu işlemi 
tamamlayamaz.   

   CD’ler ya dönüştürülüp bellekte depolanır (Encore’un dâhili sabit disk sürücüsünde) ya da doğrudan çalınır.   Bir CD’yi çalmak için, Ana Menü’deki “CD Player” opsiyonunu seçiniz ve diski Encore’a yerleştiriniz. CD otomatikman çalmaya başlayacaktır.    Eğer başka bir işlev seçildiyse, o zaman CD’yi yerleştirdiğinizde depolama süreci otomatikman başlar. Bir CD’yi 
dönüştürüp depolamak, CD’deki kaydın uzunluğuna bağlı olarak yaklaşık 10 ila 12 dakika sürmektedir. CD sabit disk 
sürücüye depolandıktan sonra, bu yeni materyallerin kütüphanede görünmesi de birkaç dakika alacaktır.     

 CD dönüştürme ve depolama işlemi yapılırken Encore’daki diğer işlevlerden yararlanabilirsiniz. Sabit diskte bulunan 
müzik kayıtlarını, internet radyosunu veya mevcut girişlerdeki kayıtları dinleyebilirsiniz.   

 Dönüştürme ve depolama işlemi bittiğinde, disk dışarı çıkartılır ve Encore hemen bir sonraki işlem için hazır hale 
gelir. Bu sırada katalog bilgileri güncellendiğinden, yeni diskin My Music menüsünde görünmesi birkaç dakika 
alabilir.  

 Encore’un varsayılan ayarı bir CD’nin dönüştürülüp depolanmasıdır. O sırada ne çaldığı fark etmeksizin, üniteye bir 
CD yerleştirdiğiniz anda işlem başlar. Dönüştürme ve depolama işleminin yapıldığına dair ekranda bir ikon 
çıkacaktır. Diyelim ki internet radyosu dinliyor, sabit diskteki veya seçtiğiniz bir girişteki kayıtları dinliyorsunuz, 
cihaza bir CD yerleştirdiğiniz anda dönüştürüp depolama işlemi herhangi bir şeyi sekteye uğratmasızın 
otomatikman başlayacaktır. Bu sırada ekranda Encore o sırada ne yapıyorsa görmek mümkündür ama aynı 
zamanda dönüştürme ve depolama işleminin sürdüğüne dair küçük bir ikon da belirecektir.    

 Neden varsayılan ayar olarak dönüştürme ve depolama işlevini seçtik?   Encore öncelikle, girişleri, internet radyosu ve CD çaları bulunan bir depolama sistemidir. Kullanıcıların çok büyük bir 
çoğunluğunun bilgisayarlarındaki müzik kayıtlarını ve CD koleksiyonlarını Encore’un sabit sürücüsüne 
depolayacaklarını ve sonra da tüm kayıtları buradan dinleyeceklerini düşünüyoruz. Bu sebeple CD dönüştürüp 
depolamanın CD sürücü için en önemli işlev olduğuna inanıyoruz, dolayısıyla bunu varsayılan ayar olarak belirledik.  

   Encore’la ilgili en yeni değişiklikler, eğitim videoları ve her şeyi içeren kullanım kılavuzu için lütfen 
http://encore.musicalfidelity.com adresini ziyaret ediniz.   
 


