StreamAmp AMP-i50
falra szerelhetô hálózati zenelejátszó
beépített erôsítôvel
Vezeték nélküli multiroom hangrendszer
Kezelési útmutató

Bemutatás
Ez az erôsítô arra lett tervezve, hogy a hagyományos elôdökkel ellentétben vezeték nélkül csatlakozhassunk hozzá,
és egy tetszôleges hangfalpárral kiegésztve multiroom
hangrendszerünk egyik lejátszójaként is használhassuk.
Az egyedi iOS és Android alkalmazások (iEAST Play) a
legkényelmesebb módon biztosítják, hogy egy többszobás
vezeték nélküli hangrendszert beüzemelhessünk.
Az AM160 széleskörû lejátszási funkciói lehetôvé teszik,
hogy más lejátszókkal szinkronizálva streameljünk zenét
rá, vagy éppen valami egészen más szóljon a mobiltelefonunkról, Spotify, Tidal, vTuner és egyéb online zeneszolgáltatásokból, NAS/DLNA hálózati forrásból, vagy éppen
USB-s háttértárakról, SD-kártyáról.
Fejlett D-osztályú digitális erôsítôje 45 wattos teljesítményt biztosít csatornánként alacsony torzítás mellett.

A csomag
tartalma

1 × StreamAmp AMO-i50 készülék
2 × wifi-antenna
1 × külsô infra vevô
1 × infra távirányító
1 × külsô tápegység
1 × 230V-os tápkábel
1 × 3,5 mm-es jack-jack hangkábel
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Mobilalkalmazás letöltése
Az AMP-i50 használatához kérjük, töltsd le az iEast Play
appot mobilodra, tabletedre az Apple App Store-ból vagy a
Google Play Store-ból!

Csatlakozás (1. lehetôség)
Vezeték nélküli csatlakozás iOS és Android készülékekkel:
– Csatlakoztasd mobilod a helyi wifi-hálózathoz!
– Indítsd el az iEast Play appot, és válaszd az Add Device
(Lejátszó hozzáadása) opciót!
– Gépeld be wifi-hálózatod jelszavát, majd nyomd meg a
WPS gombot az AMP-i50 bal oldalán, ahogy ezt az alkamazás is kéri!

IEAST

* Amint csatlakoztattad a készüléket, az titkosítva lesz, a
jelszó pedig azonos a routerével. A többi egység csatlakoztatásához már nem lesz szükség jelszó megadására.

Csatlakozás (2. lehetôség)
– Lépj be a mobil készülékeden a wifi-beállítások menübe!
– Csatlakozz a lejátszó által létrehozott wifi-hálózathoz
(iEAST_xxxx formátumú név alatt található meg)!
– Csatlakozás után már streamelhetô is a mobilon tárolt
zene, de érdemes a lejátszót a routerünkhöz csatlakoztatni, hogy hálózatunk egyéb zeneforrásait és online zenei
tartalmakat is elérhessen.
– A lejátszó adminisztrációs felületét webböngészôbôl
érhetjük el a mobilon, a http://10.10.10.254/ cím alatt.
– Az elérhetô wifi-hálózatok listáját láthatjuk a megjelenô
weboldalon, válasszuk ki a saját routerünk kívánt hálózatátát, majd, ha szükséges, adjuk meg a jelszót!
– Ekkor a lejátszó által létrehozott wifi-hálózat megszûnik,
és a készülék a routerünkhöz fog csatlakozni.
– Mobilunkat állítsuk vissza a saját routerünk wifi-hálózatába, és ezután már megtalálja hálózatunk valamennyi
iEAST lejátszóját az iEAST Play alkalmazás!

Csatlakozás (3. lehetôség)
A készülék közvetlenül is csatlakoztatható hálózatunkhoz
LAN-on (ethernet-port) keresztül, jelszó nélkül.
Csatlakozás (4. lehetôség)
Az AMP-i50-hez Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton
keresztül is lehet csatlakoztatni egy Bluetooth-képes
mobilt, számítógépet vagy akár NAS-t. Ha bekapcsoljuk a
Bluetooth hálózatot azon készülékünkön, amelyrôl zenét
szeretnénk az AMP-i50-re streamelni, egy iEAST_BT nevû
készüléket kell látnia az eszközünknek. Ez az AMP-i50
lejátszónk, mint Bluetooth headset/hangszóró, csatlakozzunk ehhez!

A lejátszó(k) elnevezése
Ha az iEAST Play alkalmazás sikeresen megtalálta hálózatunk valamennyi iEAST lejátszóját, érdemes egyedi nevet
adni minden készüléknek, ami alapján késôbb egyértelmûen kiválasztható bármelyik.
Az adott lejátszó beállításainál (fogaskerék ikon) kattints
a Rename funkcióra, majd válassz a felkínált elnevezések
közül, vagy adj meg tetszés szerinti nevet (Custom...)!

Firmware-frissítés
A firmware interneten keresztüli frissítése az alábbiak
szerint történik:
– A lejátszóink listájában a beállítások ikon mellett megjelenik egy NEW felirat, azon lejátszónál, amelyhez elérhetô
újabb frissítés.
– Kattintsunk az adott beállítások ikonra, ekkor az információk között a Firmware Version sorban is látható a NEW
jelzés. Ide kattintve megjelenik az új frissítés verziószáma,
és az Upgrade gombbal indíthatjuk a frissítés menetét,
vagy a Not Now (nem most) opcióval elhalaszthatjuk a
frissítést.

A multi-room (több helyiséges) streamelés vezérlése
– Több, különbözô csoportot lehet létrehozni, pl. azért,
hogy minden helyiségben ugyanaz a dalt szóljon, vagy hogy
két szoba az A számot, három másik szoba a B számot
játssza le, de akár minden helyiségben más zene is szólhat, stb.
– A multi-room szolgáltatás beállításához a vezérlôpanelen
ki kell választani a készüléket, amelyet be szeretnénk vonni
egy csoportba (vagy hozzákapcsolni egy másik lejátszóhoz
a csoport létrehozásáért), és rá kell húzni a másik lejátszóra vagy létezô csoportra.
– A csoportból történô eltávolításhoz a vezérlôpanelen ki
kell választani a készüléket (lenyomva tartanunk a paneljén
az ujjunkat), és csak be kell húzni a csoportból a szaggatott
vonallal jelölt terület alá.
Megjegyzés: A csoportban lévô lejátszók összekapcsolt
állapotát bal oldalon szaggatott vonal jelöli.

A készülék vezérlése
A készülék vezérlésébe beletartozik a multi-room
streamelés vezérlése, a többcsatornás vezérlés, a készülék beállításai, átnevezése, a lejátszó adatai, jelszó- és
nyelvbeállítás, idôzített kikapcsolás, zenés ébresztés.
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Lejátszás menü
A lejátszás menü felülete átfogó zenevezérlést kínál.
Megváltoztatható pl. a háttérszín és a borítókép a zenei
stílustól függôen.
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Zeneforrás
A lejátszási források ezalatt a menü alatt látszódnak.
– My Music: helyi tárhelyen vagy otthoni hálózatunkon
megosztott zenék.
– Spotify: a Spotify streameléséhez prémium Spotify-fiókra
van szükség.
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* Az Apple music csak Apple termékeken érhetô el, Airplay-jen keresztül streamelhetô a lejátszóra.
* Az online zenei szolgáltatások listája a frissítésektôl
függôen változhat.

Gyakran Ismételt Kédések
1. Együttmûködik-e az Airplay-protokollal és mások által
fejlesztett DLNA-alkalmazásokkal?
Igen, az Airplay-jel is és olyan DLNA-alkalmazásokkal,
mint a BubbleUPNP, AllCast, iMediaShare, stb.
2. Mely kompatibilis NAS-márkák javasoltak?
Synology és QNAP NAS-okat javasolt használni, a DLNA
opciót kell megnyitni a beállításokban.
3. Hány szobát lehetséges csoportosítani?
Legfeljebb nyolcat – a megfelelô WiFi kapcsolat megléte
esetén.
4. Milyen távolról képes befogni a WiFi-jelet a lejátszó?
A készülék az otthoni routerhez kapcsolódik, így annak
hatótávolsága határozza ezt meg.
5. Mûködik hálózat nélkül is a lejátszás?
A készülék maga is lehet WiFi hotspot. Ha csatlakozik
hozzá a mobiltelefon vagy táblagép, máris streamelhetô a
zene a mobilról.
6. Mi történik, ha épp befut egy hívás? Csinálhatok mást is
a telefonommal zenestreamelés közben?
Az iEast rendszere a háttérben is futhat, így nem áll le
hívás esetén, és pl. játék közben is használható, de akár ki
is léphet az alkalmazásból, ha már elindította a lejátszást.
7. Le tud játszani csúcsminôségû zenét? Képes 24-bit/192
kHz kezelésére?
Igen, a készülék képes lejátszani APE, FLAC formátumokat
a szokásos bitrátával, illetve képes feldolgozni és megszólaltatni a 24-bit/192 kHz-es fájlokat is.
8. Hány nyelvet képes használni az alkalmazás?
Jelenleg az angol, francia, német, spanyol, olasz, holland,
orosz, portugál, egyszerûsített és hagyományos kínai,
japán, koreai választható ki.
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