Bezdrôtový stereo zosilňovač
AM 160

Návod na obsluhu
Bezdrôtový multiroom audio systém

Úvod
Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby premenilo klasický
zosilňovač na bezdrôtový - s multiroom funkcionalitou pre
akýkoľvek pár stereo reproduktorov. Vďaka iOS a Android
aplikáciám si jednoducho nastavíte bezdrôtový multiroom
systém. Hudbu môžete streamovať z mobilu (prostredníctvom
Spotify, Tidal, vTuner alebo iných online hudobných služieb),
NAS, UPnP siete, USB disku, hard disku. V zariadení je
použitý zosilňovač triedy D (80W/kanál), čo znamená, že má
nízke skreslenie a vysokú účinnosť.
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V balení nájdete:

1x zariadenie AM160

Adaptér

RCA kábel

Anténa 3dB

4 konektory „banánik“
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Ovládacie prvky a konektory
Anténa

Výber zdroja
WiFi - svieti biela LED
USB - bliká biela LED
AUX vstup – svieti zelená LED

LAN

Ovládanie hlasitosti
USB vstup

Audio
vstup

WPS
gombík

Pripojenie k
sieti

RCA
konektory
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Ako zariadenie funguje
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Stiahnutie aplikácie
Aby ste mohli používať bezdrôtový zosilňovač,
najskôr si stiahnite iEAST Play aplikáciu z
obchodu Play alebo App store.

6

Pripojenie – Možnosť 1
Bezdrôtové pripojenie pre iOS a Android
1. Zapojte AM160 do siete, zapnite ho.
2. Pripojte sa mobilom na vašu domácu sieť
3. Spustite iEast Play aplikáciu a pridajte zariadenie
(Add device)
4. Do aplikácie iEast Play napíšte heslo routra
5. Pre konfiguráciu stlačte tlačidlo WPS na zadnej
strane zosilňovača

Po pripojení sa zariadenie zahesluje. Heslo je rovnaké ako na
vašom routri. Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, heslo už
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nezadávate.

Pripojenie – Možnosť 2
1. Zapojte AM160 do siete, zapnite ho.
2. Na mobile si zobrazte zoznam WiFi sietí. Vyberte
iEast_160.
3. Ak chcete zobraziť ovládací panel, do prehliadača
zadajte http://10.10.10.254/
4. Po pripojení môžete streamovať hudbu z mobilu do
reproduktorov.
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Pripojenie – Možnosť 3
1. Zariadenie môžete priamo pripojiť prostredníctvom
LAN (lokálnej siete)
2. Vložte heslo
3. Zariadenie si zaheslujete cestou: Setting – Speaker
info – Device password

Premenovanie zariadenia
1. Po prihlásení sa ťuknite na tlačidlo ozubeného
kolesa napravo hore.
2. Ťuknite na „Rename“
3. Vložte názov a ťuknite na „Done“ alebo „Finish“.
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Upgrade firmwareu
V zozname zariadení uvidíte červené tlačidlo „NEW“
Ťuknete na ikonu ozubeného kolesa
Ťuknete na Upgrade

10

Multiroom streamovanie
Zosilňovač môže mať nastavené rôzne skupiny
prehrávania. Napríklad: „všade hrá rovnaká hudba“, „v
dvoch miestnostiach hrá hudba A, v troch hrá
hudba B“ alebo „v každej miestnosti hrá iná hudba“.
Nastavenie multiroom prehrávania
V mobilnej aplikácii na ovládacom paneli podržte
tlačidlo zariadenia a posuňte ho nad zariadenie, s
ktorým ho chcete spárovať.
Odstránenie zariadenia z multiroom
Na ovládacom paneli podržte tlačidlo zariadenia, ktoré
chcete odstrániť. Posuňte ho do prázdneho
priestoru za prerušovanú čiaru.

Pridanie zariadenia

Odstránenie zariadenia
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Ovládanie zariadenia
Ovládací panel poskytuje tieto možnosti:
multiroom stream, nastavenie kanálov, nastavenie
zariadenia, premenovanie zariadenia, informácie o
reproduktoroch, nastavenie hesla, jazyka, časovač,
hudobný budík a vypnutie.

Pridať zariadenie
Znovu načítať
Nastavenie
Zariadenie 1

Zariadenie 2

L/R/LR Prepínač

Hlasitosť

Zariadenie 3

Spustiť/Zastaviť
všetko
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Prehrávanie
Možnosti obrazovky prehrávania:

Zdroj hudby

Pridať zariadenie

Potiahnutím dole
zobrazíte playlist

Cover art obrázok

Obľúbené

Playlist

Ukazovateľ prehrávania
Predošlá skladba
Prehrávať dokola

Ďalšia skladba
Hlasitosť
Spustiť/Zastaviť

Hlasitosť
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Zdroj hudby
Hudbu na lokálnej sieti nájdete ťuknutím na:
My music – Home music share – ťuknete na konkrétny
disk na sieti, z ktorého chcete hrať – vyberte Music –
All music (pre zobrazenie všetkých hudobných súborov
na disku)
Spotify
Prehrávanie cez Spotify vyžaduje predplatené konto.
Po ťuknutí na Spotify ikonu sa spustí aplikácia.
Vyhľadávanie hudby
Hudba z
telefónu,
zdieľaná hudba,
môj playlist,
nedávno prehrávané
Hudba online

Kvalita streamovanej
hudby

Hudba cez Apple je dostupná pre Apple produkty na airplay
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Spotify
Aby ste mohli Spotify používať spolu so zariadením
AM160, na vašom tablete alebo mobile potrebujete byť
prihlásený k predplatenému účtu Spotify.
Software Spotify podlieha licencii tretích strán:

https://www.spotify.com/sk/legal/end-user-agreement/#s5
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Často kladené otázky
1. Podporuje AM160 Airplay a DLNA aplikácie tretích strán?
Áno, podporuje Airplay, aj iné DLNA aplikácie ako
BubbleUPNP, AllCast, iMediaShare,...
2. Aké značky NAS sú kompatibilné s AM160?
Odporúčame Qnap a Synology.
3. Koľko miestností môže byť v jednej skupine?
Až 8, ak máte dobrý WiFi signál.
4. Akú vzdialenosť zariadenie pokryje?
Systém AM160 je prepojený s vaším routrom. Hudbu môžete
streamovať všade, kam dosiahne váš WiFi signál.
5. Funguje zariadenie bez internetu?
Zariadenie AM160 slúži aj ako WiFi hotspot. Hudbu môžete
streamovať aj z mobilu pripojením na hotspot zosilňovača.
6. Čo sa stane, keď zazvoní telefón? Môžem s mobilom pracovať
aj počas prehrávania hudby?
Systém beží v pozadí, ak budete mať hovor, hudba bude hrať
naďalej. S mobilom môžete narábať ako zvyčajne.
7. Dokáže zariadenie prehrávať hudbu vo vysokej kvalite?
Podporuje 24bit/192kHz?
Áno, zariadenie AM160 prehráva súbory APE, FLAC s bežným
bit rate. Podporuje aj dekódovanie 24bit/192kHz.
8. Koľko jazykov podporuje aplikácia?
V súčasnosti aplikácia podporuje anglický, francúzsky,
nemecký a španielsky jazyk. AM160 detekuje jazyk vo vašom
zariadení a ak sa zhoduje s jedným z jazykov aplikácie,
automaticky ho použije.
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Varovanie
Zariadenie môže vysielať rádiové frekvencie a v prípade, že nie
je správne nainštalované, môže nepriaznivo vplývať na iné
zariadenia. Je však možné, že v špecifickom prípade môže
nastať rušenie iných zariadení aj pri správnej inštalácii. V
prípade, že nastane rušenie televízneho alebo rádiového
signálu, zariadenie vypnite a zapnite. Ak rušenie pretrváva,
skúste nasledujúce kroky:

•Anténu otočte iným smerom alebo zariadenie premiestnite
•Zariadenie umiestnite ďalej od receivera
•Zariadenie zapojte do inej zásuvky ako receiver
•Poraďte sa s dodávateľom alebo s technikom
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Copyright 2016 iEAST. Všetky práva vyhradené.
iEAST nenesie zodpovednosť za prípadné chyby v tomto návode. iEAST si
vyhradzuje právo urobiť zmeny v špecifikácii a/alebo dizajne produktu bez
upozornenia. Obrázky v návode majú ilustračný charakter, nemusia sa presne
zhodovať so skutočnosťou. iEAST nenesie zodpovednosť za rozdiely medzi
produktom opísanom v manuáli a tým, ktorý vlastníte.
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