


Introdução

Os streamers de áudio iEAST são streamer inovadores
dedicados, sem fios, capazes de tornar o seu atual
sistema de colunas, barra de som, cinema em casa,

Os streamers iEAST proporcionam as mais poderorsas 
opções, que lhe permite enviar música sincronizada ou

serviços de música online, ou o seu media center
com uma qualidade de som excelente em múltiplos 
espaços.

num Sistema de Som Multiroom Sem Fios,
ligando-se à Rede WiFi de sua casa. A Applicação 
específica iOS e Android oferece a melhor e mais fácil 
experiência de utilização e configuração para
streaming de música e multiroom. 

diferentes tipos de música a partir do telefone, tablet,













- Entre em Definições no seu Smartphone e ligue-se
  diretamente ao WiFi da unidade iEast.

- Depois de se ligar ao iEAST, pode enviar música do
  seu smartphone para as colunas onde ligou o iEast.

- Para abrir a plataforma de controlo entre em

- Escolha a rede WiFi do seu Router, insira a
  palavra-passe e deverá ligar-se com sucesso.

Ligação - Opção 2



Dê um Nome ao seu Dispositivo

- Depois da ligação efetuada, pode dar um nome ao
seu dispositivo como mostrado abaixo.







Controlo dos Dispositivos/Zonas

Atualizar

Configuração

Definição
L/R/LR

Barra de Volume

Reproduzir/
Pausar Todos

idioma, alarme, conteúdo de 6 listas de reprodução 
(apenas disponível no Sounstream Pro).









1. Suporta Airplay e apps compatívels com DLNA de terceiros?
Sim, suporta Airplay e apps de terceiros com capacidade DLNA, como
por exemplo BubbleUPNP, AllCast, iMediaShare…

2. Podem sugerir uma marca de NAS compatível?
Qnap e Synology são uma boa opção, e abra a opção DLNA nas
configurações.

，

3. Quantas zonas se podem agrupar no sistema?
Até oito, desde que haja uma ligação WiFi em boas condições.

4. Que distância consegue o sistema áudio sem fios cobrir?
O sistema iEast liga-se ao seu router, portanto consegue enviar a sua
música onde o sinal do seu WiFi chegar.

5. Pode funcionar sem Internet?
Sim, ele próprio emite um sinal de hotspot WiFi. Ligando-se a esse
ponto de acesso pode enviar música diretamente do smartphone.

6. O que acontece à música se entrar uma chamada?
O sistema corre em segundo plano, continuando a reproduzir a sua
música enquanto atende a chamada, e pode mesmo fazer outras
coisas como jogar jogos, ver os seus emails, redes sociais, etc.

Sim, o sistema pode reproduzir APE, FLAC com taxas de amostragem
normais, mas também descodifica ficheiros até 24bit/192khz.

7. Posso reproduzir música de alta resolução? Suporta 24bit/192khz?

Neste momento, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Português, e
continuaremos a oferecer mais através das atualizações de firmware.
O dispositivo vai detetar automaticamente o idioma do seu
dispositivo móvel e mudar para o mesmo.

8. Quantos idiomas tem a App?




