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Antena  (3dB)  x2

USB,  NAS  lub  serwisów  streamingowych,  takich  jak  Spotify,  Tidal  czy  Qobuz  w  wysokiej  rozdzielczości  dzięki  aplikacji  4STREAM,

Kabel  2-1RCA  x1

Pilot    x1

Zastosowanie  S50  Pro+  do  obecnego  systemu  stereo  umożliwi  Ci  strumieniowe  przesyłanie  muzyki  z  urządzenia  smart,

Kabel  2-2RCA  x1

który daje  zupełnie  nowe,  wspaniałe  wrażenia  podczas  odtwarzania  i  pozwala cieszenć  się  muzyką na nowo.

 Cirrus  Logic  ADC  zostało  zaimplementowanych  w  celu  uzyskania  doskonałej  jakości  dźwięku.  Dodając  więcej  jednostek  do

S50  Pro+  to  wysokiej  klasy  przedwzmacniacz  do  strumieniowego  przesyłania  dźwięku  z  łącznością  sieciową  i  Bluetooth  aptX  HD.

Instrukcja  obsługi  x1

Twojego  domowego  systemu  audio  możesz stworzyć  bezprzewodowy  system  multiroom  lub  wielostrefowy  system  audio  dla  całego  domu,

AirPlay,  Bluetooth  lub  innych  kompatybilnych  aplikacji  innych  firm.  Wiele  komponentów  sprzętowych  Hi-Fi,  takich  jak ESS9023  DAC,

Zasilacz  x1

Jednostka  główna  x1

1.  Wstęp

2. Zawartość zestawu
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-  iTunes  współpracuje  z  przesyłaniem  strumieniowym  na  PC.

-  Bluetooth  5.0  aptX  HD  dla  muzyki  o  prawdziwie wysokiej  rozdzielczości.

-  Spotify,  Deezer,  Tidal,  Qobuz,  iHeartRadio,  TuneIn,  Napster,  wiele  usług  przesyłania  strumieniowego  online  zintegrowanych  z  aplikacją.

-  Obsługiwane  protokoły  strumieniowe  Spotify  Connect,  Airplay,  Qplay,  DLNA,  UPnP.

-  Dostępna  bezpłatna  aplikacja  na  iOS  i  Androida.

-  Obsługa  strumieniowego  przesyłania  muzyki  w  wysokiej  jakości,  dekodowanie  z  częstotliwością  próbkowania  do  24  bitów,  192  kHz.

-  Regulacja  EQ  za  pomocą  aplikacji  lub  pilota.

-  Koncentryczne  i  optyczne  cyfrowe  wyjścia  audio.

-  Dostępna  jest  zaprogramowana  lista  odtwarzania  i  przyciski skrótów  na  pilocie  do  odtwarzania  jednym  przyciskiem.

-  Strumieniowe  przesyłanie  muzyki  przez  sieć  bez  ograniczenia  odległości  lub  Bluetooth 5.0  do  15  metrów.

-  Wszystkie  źródła  muzyki  mogą  być  przesyłane  strumieniowo  zsynchronizowane  z  innymi  modelami  od  nas.

-  Wejścia  cyfrowe  i  analogowe  dla  większej  liczby  możliwych  zewnętrznych  wejść  audio.

-  Wyjście  subwoofera  dla  zewnętrznego  aktywnego  subwoofera.

-  Kompatybilność  z  Airplay,  Spotify  Connect,  Qplay,  DLNA,  UPnP  i  aplikacjami  innych  firm.

-  Panel  wyświetlacza  OLED  do  wyświetlania  informacji.

-  Obsługa  źródła  strumieniowego  z  usług  online,  pamięci  urządzenia  inteligentnego,  pendrive'a  USB,  NAS,  Bluetooth i  line in.

-  Bezpłatna  globalna  aktualizacja  online  nowych  funkcji.

-  Strumieniowanie  multiroom  i  multizone  przez  wiele  jednostek  podłączonych  w  tej  samej  sieci.

-  W  pełni  funkcjonalny  pilot  zdalnego  sterowania  do  użytku  bez  telefonu  komórkowego.

3.  Główne  cechy



4.  Specyfikacja

1x  RCA,  1x  Wejście  optyczne

12x11,3x3,7  CM  (4,72x4,45x1,46  cala)

THD

Pasmo  przenoszenia

Do  24bit/192kHz

Wyjście  cyfrowe

Pojedynczy  10/100M  RJ45

Wyjście  optyczne

CZERWONY-tryb  gotowości

Bluetooth

Format  muzyczny

Dekodowanie

IEEE802.11  b/g/n  2.4G, red WiFi 2,4G 2412-2472MHz RFmax 16.80dBm (47,86mW)

Wyjście  koncentryczne

Pilot  na  podczerwień

LED

Odtwarzanie  muzyki  z  pendrive'a  USB

110dB

Wejście  audio

Sieć  bezprzewodowa

Wymiary

Host  USB

12V/1A

0,4  kg  (0,88  funta)

Obsługa zdalna

Łączność

Informacje  o  stanie

0,03%

1x  RCA,  1x  Subwoofer

Zasilacz

Ethernet

20Hz  do  20kHz

SNR

Waga

           5.0  Qualcomm  aptX-HD, red BT 5.0 BLE 2402-2480MHz RFmax 4,71dBm (2.96mW), 
                                red BT 5.0 EDR 2402-2480MHz RFmax 5.40dBm (3,47mW)

FLAC/MP3/AAC/AAC+/ALAC/APE/WAV

Wyjście  analogowe

Panel  wyświetlacza
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5.  Interfejs

USB  Host:  do  podłączenia  pendrive'a  USB  (maksymalnie  1024  pliki).

Panel  wyświetlacza:  wyświetlanie  informacji  o  stanie.

Wyjście  koncentryczne:  zapewnia  cyfrowe  wyjście  audio  do  wzmacniaczy.

Odbiornik  IR:  do  zdalnego  sterowania.

Wejście  OPTYCZNE:  dla  cyfrowego  źródła  wejściowego.

OPTYCZNE:  cyfrowe  wyjście  audio.

Wyjście  liniowe:  do  zapewnienia  analogowego  dźwięku  innym  urządzeniom.

LED:  pokazuje  stan  urządzenia.

Wejście  liniowe:  dla  zewnętrznych  źródeł  dźwięku  z  telewizora,  odtwarzacza  CD  itp.

Antena  WiFi:  zewnętrzna  antena  WiFi  dla  lepszej  siły  sygnału.

Wejście  DC:  wejście  DC  12V/1A.

Wyjście  Sub:  do  podłączenia  aktywnego  subwoofera.

Trigger:  wyjście  wyzwalacza  12  V  do  użytku  z  innym  urządzeniem.

LAN:  Połączenie  przewodowe  z  routerem.

Antena  Bluetooth:  zewnętrzna  antena  Bluetooth  dla  lepszej  siły  sygnału  Bluetooth.

Reset:  krótkie  naciśnięcie  resetuje  Wi-Fi  urządzenia,  długie  naciśnięcie  przywraca  urządzenie  do  ustawień  fabrycznych  (działa  tylko  w  trybie  Wi-Fi),  

zmienia  na  tryb  Wi-Fi,  gdy  urządzenie  jest  w  trybie  Bluetooth  lub  w  trybie  wejścia  liniowego.
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6.  Pilot  zdalnego  sterowania

5
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iMAC

Smartfon  Smart  Tablet

iMACKomputer  z     Windows

Smartfon  Smart  Tablet

8.  Obsługa urządzenia

7.  Schemat  połączeń

Zasilanie

Wyjście  audio  RCA

Dźwięk  urządzenia  cyfrowego

Dźwięk  urządzenia  cyfrowego

Połączenie  Wi-Fi

Ethernet  RJ  45  łączy  
się  z  siecią

Wi-Fi

Wejście  koncentryczne/optyczne

Urządzenie  analogowe Urządzenie  analogowe

Router

Wejście  audio  RCA

Połączenie  BT

Internet

Wyjście  optyczne

Pendrive  USB

RCA

Aktywny  subwoofer

8.1  Pobieranie  aplikacji

Pobierz  aplikację  4STREAM  z  App  Store  dla  urządzeń  z  systemem  iOS  oraz  ze  sklepu  Google  Play  dla  urządzeń  z  
systemem  Android.

Aplikacja  obsługuje  języki  angielski,  hiszpański,  francuski,  niemiecki,  włoski,  portugalski,  koreański,  uproszczony  chiński,  

tradycyjny  chiński  i  japoński.

Komputer  z     Windows



2.  Podłącz  swoje  urządzenia  mobilne  do  sieci.

8.2  Połączenia

1.  Włącz  urządzenie.
8.2.1  Opcja  1  -  Połączenie  przez  aplikację

4.  Otwórz  aplikację  4STREAM,  postępuj  zgodnie  z  instrukcjami.

5.  Wybierz  sieć  2.4G  (pojawi  się  tylko  sieć  2.4G),  wprowadź  hasło  routera>  poczekaj  na  skonfigurowanie  urządzenia.

3.  Przejdź  do  ustawień  WLAN  urządzenia  mobilnego>  Podłącz  

urządzenie  mobilne  do  hotspotu  SoundSystem_xxxx  zobaczysz  logo  WiFi

Naciśnij krótko przycisk resetowania, jeśli hotspot nie został odnaleziony.

*W  przypadku  wielu  urządzeń  podłączonych  do  tego  samego  routera  hasło  routera  zostanie  zapisane.
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*Uwaga  dla  użytkowników  Androida.

(Uwaga:  telefon  komórkowy  i  urządzenie  muszą  znajdować  się  w  tej  samej  sieci)

4.  Sparuj  z  urządzeniem  Bluetooth  „SoundSystem”.

8.2.2  Opcja  2  -  Połączenie  przez  LAN  

1.  Podłącz kabel  przewodowy  do  RJ45  Ethernet,  urządzenie  pojawi  się  w  aplikacji  za  około  10  sekund.

3.  Otwórz  Bluetooth  w  urządzeniu  mobilnym.

Telefony  komórkowe  różnych  marek  mogą  prosić  o  zezwolenie  na  korzystanie  z  sieci  WiFi  SoundSystem.  Wybierz  opcję  Tak,  jeśli  nie wybierzesz 

jej, możesz  nie  być  w  stanie  pomyślnie  skonfigurować.

2.  Wybierz  tryb  Bluetooth  na  dole  strony  źródła  muzyki  aplikacji  4STREAM.

(Aby  aktywować  Bluetooth)

8.2.3  Opcja  3  -  Parowanie  Bluetooth 

 1. Otwórz  aplikację  4STREAM.

8



9

Preset content: tutaj  zobaczysz wszystkie ustawienia wstępne

-Kliknij  „Moja  muzyka”  w  aplikacji  i  wybierz  tam  gotową  muzykę.  UWAGI:  urządzenia  z  systemem  iOS  zablokowały  dostęp  do  biblioteki  iTunes.

8.3.1  Ustawienia  urządzenia

EQ:  otwórz,  aby  kontrolować  bas  i  tony  wysokie  urządzenia

8.3  Funkcje  aplikacji

8.3.2  Odtwarzanie  muzyki  z  pamięci  lokalnej

jak  Mac  ID,  urządzenie,  IP,  SSID  itp.

Sleep Timer:  odliczanie  do  zatrzymania  muzyki

Speaker Info:  zobaczysz  informacje  o  urządzeniu

Rename:  aby  dostosować  nazwę  urządzenia
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-  Wybierz  tryb  optyczny  w  aplikacji  lub  na  pilocie.

-  Podłącz  kable  RCA  do  telewizora  lub  innego

- Podłącz  kabel  optyczny  do  źródła  dźwięku.

8.3.4  Odtwarzanie  w  trybie line in

8.3.5  Odtwarzanie  w  trybie  optycznym

-  Wybierz  tryb  linie in  w  aplikacji  lub  na  pilocie.

Należy  pamiętać,  że  nasz  system  obsługuje  tylko  NAS  z  funkcją  DLNA.

8.3.3  Odtwarzanie  muzyki  z  NAS

źródła  dźwięku.
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8.3.6  Odtwarzanie  w  trybie  Bluetooth

-  Wybierz  tryb  Bluetooth  w  aplikacji  lub  pilocie,  dioda  LED  zmieni  

kolor  na  niebieski.

-  Sparuj  urządzenie  Bluetooth  (SoundSystem)  i odtwarzaj muzykę.
-  Otwórz  Bluetooth  w  telefonie  komórkowym/tablecie.

8.4  Usługi  transmisji  strumieniowej

Aby  korzystać  z  usług  transmisji  strumieniowej  online,  iHeartRadio,  Spotify,  Tidal,  Qobuz  i  Deezer  mogą  wymagać  

zarejestrowania  konta  na  platformie  dostawcy  usług.
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8.4.1  Spotify  

Aby  korzystać  ze  Spotify,  musisz  posiadać  konto  Spotify  premium.
Znajdź  urządzenie  na  liście  urządzeń  w  aplikacji  Spotify  i  wybierz  urządzenie,  na  którym  chcesz  odtwarzać muzykę.

8.4.2  AirPlay  

Urządzenie  obsługuje  AirPlay.  Możesz  wybrać  AirPlay, aby odtwarzać muzykę.



4

3

8.5  Multiroom  i  Multizone

Użytkownicy  mogą  grupować  multiroom  i  multizone  w  aplikacji. Na  przykład  możesz  grupować  urządzenia  1,2,3  i  4  razem  

i  odtwarzać  tę  samą  muzykę  zsynchronizowaną  lub  grupować  urządzenia  1  i  2  jako  strefę  A  i  urządzenia  3  i  4  jako  strefę  B,  oraz  odtwarzać  

inną  muzykę  w  strefie  A  i  strefie  B.

8.4.3  Qplay

2

1Slave

Nasze  urządzenia  obsługują  muzykę  QQ  za  pomocą  protokołu  Qplay.  Musisz  włączyć  Qplay  w  ustawieniach  odtwarzacza  muzyki  QQ,  a  

następnie  znaleźć  urządzenie  na  liście  Qplay.

Strefa  A

2

2

Master

Strefa  B

11
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8.8  Zmiana  trybu  źródła

8.9  Przywracanie  ustawień  fabrycznych

Na  pilocie  znajduje  się  6  przycisków, które  użytkownicy  mogą  zaprogramować  jako listy  odtwarzania  (tylko  listy  z  ikoną  głośnika                 )  

w  aplikacji,  na  przykład  od  1  do  6,  a  następnie  po  naciśnięciu  przycisku  1  na  pilocie  zostanie  odtworzona  zaprogramowana  lista  1.  

(Użytkownicy  mogą  zaprogramować  10  list  odtwarzania  w  aplikacji,  ale  pilot  może  zapisać  tylko  od  1  do  6).

Aby  przejść  z  Bluetooth/wejścia  liniowego/wejścia  optycznego/USB  na  Wi-Fi,  wystarczy  wybrać  usługi  przesyłania  strumieniowego  online,  takie  

jak  Tidal,  Qobuz  lub  Spotify  lub  lokalną  pamięć  masową  z  telefonu  komórkowego  lub  dowolną  muzykę  za  pośrednictwem  przesyłania  

strumieniowego DLNA  lub  UPnP.

8.7  Ustawienie  wstępne

Metoda  2  - przejdź  do  „Ustawienia  aplikacji  –  informacje  o  głośniku  –  przywróć  ustawienia  fabryczne”.

Użytkownicy  mogą  zmieniać  tryb  odtwarzania  w  aplikacji:  WiFi,  Bluetooth,  wejście  liniowe,  wejście  optyczne  i  USB.

Metoda  1- długie  naciśnij  przycisk  resetowania  na  urządzeniu  przez  8-10  sekund.

Użytkownicy  mogą  wybrać  prawy  kanał,  lewy  kanał  lub  tryb  stereo  w  aplikacji  lub  wybrać  lewy  kanał  na  urządzeniu  A  i  prawy  

kanał  na  urządzeniu  B,  a  następnie  zgrupować  je  i  odtwarzać  zsynchronizowane,  aby  uzyskać efekt  stereo.

Metoda  1:  zmiana  w aplikacji

8.6  Kanał  lewy  i  prawy

Istnieją dwie  metody  przywrócenia  urządzenia  do  ustawień  fabrycznych.
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Nasze  urządzenia  mogą  przesyłać  strumieniowo  źródła  dźwięku  z  lokalnej  pamięci  masowej,  biblioteki  multimediów  na  komputerach  Mac  i  PC  

oraz  usług  online  z  iTunes.  Użytkownicy  mogą  łatwo  odtwarzać  i  przełączać  muzykę,  kontrolować  głośność  i  wybierać  urządzenia  audio  do  

grupowania.

Istnieje  kilka  narzędzi  do  odtwarzania  muzyki  z  komputera

Aplikacja  powiadomi  Cię,  gdy  pojawi  się  nowa  wersja  oprogramowania.  Zaleca  się  aktualizowanie  oprogramowania,  gdy  tylko  jest  to  

możliwe,  ponieważ  może  to  nie  tylko  naprawić  błędy  lub  poprawić  bezpieczeństwo,  ale  także  dodać  nowe  funkcje  lub  usługi.

9.1  Odtwarzanie  muzyki  z  iTunes  na  komputerach  Mac  i  PC  z  systemem  Windows

8.10  Aktualizacja  oprogramowania

9.  Odtwarzanie  na  PC
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2.  Zapoznaj  się  z  dokumentacją  dotyczącą  dodawania  komponentu  UPnP  w  strefie  pobierania  na  naszej  stronie  internetowej.

9.2  Odtwarzanie  muzyki  z  komputera  z  systemem  Windows  przez  Foobar2000  

Nasze urządzenia  obsługują  protokół  UPnP,  a  popularny  foobar2000  umożliwia  odtwarzanie  muzyki  z  komputera  z  systemem  Windows  na  

naszych  urządzeniach.  Postępuj  zgodnie  z  poniższymi  krokami:  

1.  Pobierz  foobar2000  i  zainstaluj  go.

5.  Wybierz  urządzenie  do  odtwarzania  muzyki.

3.  Skorzystaj  z  poniższego  łącza,  jak  dodać  komponent  UPnP  http://wiki.hydrogenaud.io/index.  php?

title=Foobar2000:How_to_install_a_component  

4.  Uruchom  ponownie  foobar2000,  następnie  sprawdź:  Library>configure>output>device,  zobaczysz  kolumnę  PLAYER  w  opcji  urządzenia.

16





Zeskanuj  kody  QR  poniżej,  aby  uzyskać  więcej informacji

Facebook:  arylikmewww.arylic.com

18

Aplikacja  4STREAM YouTube:Arylic

Wsparcie  i  serwis:  info@arylic.com



FAQ

P:  Jaką  odległość  może  pokonać  mój  bezprzewodowy  system  audio?

P:  Czy  urządzenie  obsługuje  Asystenta  Google  lub  Alexę?

O:  Tak.  Obsługują  one  airplay  i  aplikacje  innych  firm,  takie  jak  BubbleUPNP...

P:  Jakie  internetowe  usługi  muzyczne  są obsługiwane?

P:  Ile  stref  można  zgrupować  w  jednym  systemie?

Odp.:  Spotify,  Deezer,  Quboz,  Tidal,  iHeartRadio,  TuneIn,  Napster  i  inne,  więcej  wkrótce.

P:  Ile  języków urządzenie  obsługuje?

P:  Czy  wszystkie  źródła  muzyki  mogą  być  odtwarzane  w  trybie  multiroom?

Odp.:  nasze  urządzenia  nie  obsługują  Alexy,  ale  dzięki  Bluetooth  nasze  urządzenie  może  współpracować  z  Asystentem  Google.

O:  Nasze  urządzenia  automatycznie  wykryją  język  Twojego  urządzenia  mobilnego  i  zmienią  go  automatycznie.  Obecnie  obsługujemy  język  angielski,  

francuski,  niemiecki,  hiszpański,  chiński,  portugalski,  koreański  i  japoński,  a  więcej wkrótce.

Odp.:  tak,  strumieniowe  przesyłanie  muzyki  online,  wejście  liniowe  i  Bluetooth  mogą  odtwarzać  tryb  multiroom.

P:  Czy  urządzenia Arylic  obsługują  aplikacje  Airplay  i  DLNA  innych  firm?

P:  Czy urządzenie  może  odtwarzać  muzykę  w  wysokiej  rozdzielczości?

 pamięć  urządzenia  mobilnego,  pendrive'y  USB  i serwery  NAS.

 P:  czy  urządzenie  może  współpracować  z  urządzeniami  z  systemem  Windows?

O:  Tak.  Nasze  urządzenia  mogą  odtwarzać  APE  i  FLAC  w  normalnym  zakresie  przepływności.  Obsługują  również  dekodowanie  plików  muzycznych  
24bit/192kHz.

O:  Aplikacja  Windows  nie  jest  obecnie  dostępna,  ale  na  komputerze  z  systemem  Windows  użytkownicy  mogą  korzystać  z  iTunes,  Foobar2000  i  Spotify  

connect.

O:  12  pokoi  to  maksimum,  podczas  gdy  zalecane  jest  8  stref.

P:  Czy  mogę  odtwarzać  lokalną  muzykę?
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O:  Po  podłączeniu  systemu  do  routera  Wi-Fi  możesz  przesyłać  strumieniowo  muzykę  wszędzie  tam,  gdzie  jest  sygnał  Wi-Fi.

O:  Tak.  Możesz  odtwarzać  muzykę  z  „MOJA  MUZYKA”  w  aplikacji  z  lokalnych  urządzeń  pamięci,  takich  jak






