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Wstęp

AudioCast jest innowacyjnym bezprzewodowym streamerem

audio potrafiącym 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. AudioCast oferuje również znakomite

opcje odtwarzania pozwalające na streamowanie muzyki ze

smartfona, serwisów online, karty microSD, czy domowego

systemu dzielenia się plikami w znakomitej jakości dźwięku 

w wielu pokojach.



W zestawie

Kabel USB x1 Kabel RCA x1

Kabel line-in x1 Instrukcja obsługi x1

AudioCast x1



Na obudowie

Gniazdo zasilania DC

Przycisk WPS

Wyjście audio

* Zasilacz nie jest częścią zestawu. Odpowiedni jest każdy zasilacz 5V/1A USB.



Pobieranie aplikacji

dostępna w sklepach:

- Aby użyć AudioCast, prosimy pobrać aplikację AudioCastPlay
z APP Store lub Google play
- Można również zeskanować kod poniżej celem instalacji.



Podłączenie

- Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią domową 2.4G.
- Uruchom aplikację AudioCast Play i wybierz: Dodaj urządzenie.
- Wciśnij przycisk WPS na SoudStream.
- Wpisz hasło swojego routera w aplikacji AudioCast Play.



Sterowanie transmisją strumieniową multi room
- AudioCast może być podzielony 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. 



Sterowanie urządzeniami

Dodaj urządzenie

Odśwież urządzenie

Ustawienia urządzenia

Przełącznik L/R/LR

Wskaźnik głośności

Odtwórz/pauzuj

Urządzenie 1

Urządzenie 2

Urządzenie 3

Sterowanie urządzeniami zawiera kontrolę streamingu,
kontrolę wielokanałową, ustawienia urządzeń, nazywanie
urządzeń, informacje o głośnikach, ustalenie hasła, 
ustawienia języka, wyłącznik czasowy, 
budzik, zawartość 6 list odtwarzania.



Menu odtwarzania

Wskaźnik źródła
audiio

Okładka

Ulubione

Pasek postępu

Pasek głośności

Lista odtwarzania

Odtwarzanie/pauza

Przycisk głośności

Poprzedni Następny

Pętla

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



Żródło audio

Wyszukaj muzykę

Telefon
Muzyka do podzielenia się
Moja lista odtwarzania
Ostatnio odtwarzane

Muzyka online

Wejście liniowe

Jakość strumieniowego
przesyłu danych audio

* Serwisy z muzyką online zmieniają się wraz z aktualizacjami.

- My Music: Local stored music/Home Music Share/PlayList
będą pokazane w tym menu. Muzyka z Micro SD oraz z sieci
pojawią się po połączeniu i wykryciu muzyki.
- Spotify: Strumieniowanie ze Spotify wymaga subskybcji i
konta premium, wówczas należy użyć przycisku connect , aby
streamować.



6 predefiniowanych skrótów list odtwarzania

Lokalna lista odtwarzania muzyki:

Lista odtwarzania serwisu online:

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