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Wstęp

iEAST to innowacyjne bezprzewodowe streamery 

audio potrafiące przekształcić głośniki, soundbar,

czy kino domowe w system audio multi room łącząc

się z domową siecią WIFI. Specjalne aplikacje iOS 

oraz Android oferują odpowiednie wsparcie dla 

łatwego strumieniowania muzyki oraz ustawień 

multi room. 

iEAST oferuje również znakomite opcje odtwarzania 

pozwalające na zsynchronizowane streamowanie muzyki 

ze smartfona, serwisów online, czy domowego systemu 

dzielenia się plikami w znakomitej jakości dźwięku w wielu 

pokojach.
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W zestawie

Urządzenie x1

Kabel USB x1

Kabel line-in x1

Kabel RCA x1

Instrukcja obsługi x1

Zasilacz USB x1 (*) Pilot x1

(*) Dostępny wyłącznie z SoundStream Pro
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Na obudowie

Włącznik/
wyłącznik

Przycisk WPS

Port USB

Wejście liniowe

Biała: Włączony + WIFI
Zielona: Line in

Cechy z (*) dostępne wyłącznie w SoundStream Pro
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Działanie

Pamięć przenośna Online NAS Urządzenie smart Usługa w chmurze

Router WI-FI

Głośnik
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Pobieranie aplikacji

dostępna w sklepach:

- Aby użyć iEAST, prosimy pobrać aplikację iEast Play
z APP Store lub Google play
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Połączenie - opcja 1

* Kiedy zostanie wykryte, urządzenie pozostanie zaszyfrowane,
hasło będzie takie samo, jak routera. Nie ma potrzeby wprowadzania
hasła aby podłączyć więcej urządzeń.

Połączenie bezprzewodowe dla iOS i Androida.

- Połącz telefon ze swoją domową siecią bezprzewodową. 
- Uruchom aplikację iEast Play i wybierz Add Device
- Wpisz hasło swojego routera w iEast Play.
- Wciśnij przycisk WPS na iEAST aby skonfigurować.
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Połączenie - opcja 2

- Wejdź w 'Setting'  -> bezpośrednio łączy jednostki iEAST.

- Po połączeniu z jednostką iEAST, możesz strumieniować
muzykę z telefonu na głośniki.

- Aby otworzyć panel kontrolny, wpisz
http://10.10.10.254 w przeglądarce.

Wybierz WiFi -> twój router WiFi -> wprowadź hasło, wówczas
powinno zostać nawiązane połączenie.
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Nazwa urządzenia

- Po zalogowaniu się, możesz nazwać swoje urządzenie następująco
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Aktualizacja oprogramowania

- Aktualizacja bezprzewodowo (over-the-air) następująco
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Sterowanie transmisją strumieniową multi room

- Jednostki iEAST mogą być podzielone na różne grupy, takie jak:
odtwarzanie tej samej piosenki we wszystkich pokojach, odtwarzanie
w pokojach piosenki A (2), odtwarzanie piosenki B (3), w każdym 
pokoju odtwarzana jest inna piosenka.

- Ustawienia multi room: wciśnij dane urządzenie i przytrzymaj, 
przeciągnij na górę innego urządzenia, które chcesz sparować.

- Usuwanie multi room: wciśnij urządzenie, które chcesz usunąć,
przytrzymaj i przeciągnij na pustą przestrzeń. 

Ustawienia multi room Usuwanie multi room
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Sterowanie urządzeniami

Sterowanie urządzeniami zawiera kontrolę streamingu,
kontrolę wielokanałową, ustawienia urządzeń, nazywanie
urządzeń, informacje o głośnikach, ustalenie hasła, 
ustawienia języka, wyłącznik czasowy, 
zawartość 6 list odtwarzania (dostępne wyłacznie w SoundStream Pro)

budzik, 

Urządzenie 1

Urządzenie 2

Urządzenie 3

Dodaj urządzenie

Odśwież urządzenie

Ustawienia urządzenia

Przełącznik L/R/LR

Wskaźnik głośności

Odtwórz/pauzuj
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Menu odtwarzania

Menu odtwarzania oferuje wszechstronną kontrolę 
odtwarzanej muzyki. Potrafi zmienić kolor tła oraz
okładkę płyty w zależności od własnych preferencji.

Wskaźnik źródła
audiio

Okładka

Ulubione

Pasek postępu

Poprzedni

Pętla

Pasek głośności

Lista odtwarzania

Przeciągnij w dół po
listę odtwarzania

Następny

Przycisk głośności

Odtwarzanie/pauza

13



Źródło audio

Lista odtwarzania wyświetli się w tym menu:

- My Music: Local stored music/Home Music Share

- Spotify: Strumieniowanie ze Spotify wymaga subskybcji
konta premium, przejdzie wówczas do aplikacji Spotify,
aby strumieniować.

Wyszukaj muzykę

Telefon
Muzyka do podzielenia się
Moja lista odtwarzania
Ostatnio odtwarzane

Muzyka online

Jakość strumieniowego
przesyłu danych audio

* Serwisy z muzyką online zmieniają się wraz z aktualizacjami.

* Apple music jest dostępna wyłącznie w produktach Apple poprzez AirPlay.

14



6 predefiniowanych skrótów list odtwarzania

SoundStream Pro oferuje 6 predefiniowanych list odtwarzania z 
poziomu pilota jako skróty dla szybkiego odtwarzania muzyki
bez użycia telefonu.

Lokalna lista odtwarzania muzyki:

Lista odtwarzania serwisu online:
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Najczęściej zadawane pytania

1. Czy iEAST wspiera AirPlay oraz inne aplikacje DLNA?
Tak, wspiera AirPlay oraz aplikacje DLNA, takie jak
BubbleUPNP, AllCast, iMediaShare...
2. Czy możecie polecić jakąś markę NAS, która jest
kompatybilna z iEAST?
Sugerujemy Qnap i Synology. Opcja DLNA znajduje się 
w ustawieniach.
3. Ile pokoi jednocześnie obsługuje iEAST?
Do ośmiu przy dobrym zasięgu WiFi.
4. Jaką odległość połączenia zapewnia iEAST?
Nasze urządzenia łaczą się z twoim domowyym routerem,
tak więc można streamowac muzykę wszędzie, 
gdzie sygnał WiFi zapewni router.
5. Czy iEAST działa bez połączenia z internetem?
Nasze urządzenia posiadaja także własne hotspoty WiFi.
Można więc strumieniować muzykę z urządzenia przenośnego
łącząc się z hotspotem iEAST.
6. Co dzieje się podczas połączenia przychodzącego? Czy mogę 
robić inne rzeczy podczas streamowania muzyki?
Nasz system potrafi działać w tle, muzyka będzie nadal odtwarzana
podczas połączenia telefonicznego, można również robić inne rzeczy,
np. grać w gry.
7. Czy mogę odtwarzać muzykę o wysokich rozdzielczościach? Czy
jest wsparcie dla próbkowania 24 bit/192 kHz?
Tak, nasze urządzenie odtwarzają APE, FLAC w zakresie normalnej
szybkości transmisji. Wspiera też dekodowanie plików 24 bit/192 kHz.
8. Ile języków posiada aplikacja?
Obecnie są to angielski, francuski, niemiecki, hiszpański. Więcej w
aktualizacjach online.
Nasze urządzenie automatycznie wykryje język urządzenia mobilnego
i dostosuje się do niego.
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