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Instalacja
IRIVER
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Pobieranie IRIVER Live Stream
1. Zainstaluj aplikację [IRIVER Live Stream], pobierając
ją ze sklepu aplikacji urządzenia.

Ręczne łączenie się z siecią bezprzewodową
1. Wybierz [Wi-Fi], przekręcając pokrętło [Włączanie / Menu]
z przodu głośnika.
2. Wybierz [LS150_xxxxxx] z listy połączeń Wi-Fi
danego urządzenia.
3. Po wpisaniu [10.10.10.254] w pasku adresu przeglądarki,
pojawi się [LS150 Web Setup Menu].
4. Jeśli wybierzesz zakładkę [Wi-Fi], zobaczysz listę AP
które można połączyć.
5. Wybierz żądane [AP], aby połączyć się z siecią bezprzewodową.
- Dodatkowe informacje, takie jak klucz indeksu oraz klucz sieciowy
mogą być wymagane w zależności od ustawień AP.
6. Możesz zmienić ustawienia AP po wybraniu opcji [Revise
Network] przez naciśnięcie podłączonego AP przez kilka sekund.

Automatyczne łączenie przy użyciu technologii WPS
1. Wybierz [Wi-Fi], przekręcając pokrętło [Włączanie / Menu]
z przodu głośnika.
2. Wybierz [Wi-Fi Setup Wizard] po uruchomieniu [IRIVER Live Stream].
3. Wprowadź hasło i naciśnij [Następny].
4. Naciśnij przycisk [Parowanie Bluetooth / WPS ]
w górnej części urządzenia, i naciśnij [Nastepny] na urządzeniu.
5. Po podłączeniu sieci Wi-Fi zobaczysz
komunikat [Urządzenie jest podłączone do 00000]
na twoim urządzeniu.
6. Po naciśnięciu przycisku [Dalej] zostanie uruchomiony
program IRIVER Live Stream.
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Czas połączenia może potrwać dłużej w zależności od
sieci Wi-Fi. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania
z programu IRIVER Live Stream zawarte są w instrukcji
[IRIVER Live Stream].
Instrukcję IRIVER Live Stream można pobrać z
[http://www.iriver.com - SUPPORT - DOWNLOAD].
Aktualnie dostępne usługi strumieniowe obejmują
Spotify, TIDAL, QQMusic, vTuner i iHeartRADIO.
Lista dostępnych usług strumieniowych mogą zostać
rozszerzone lub ograniczone w przyszłości.
W przypadku urządzeń obsługujących technologię DLNA
można wybrać urządzenia oznaczone jako [LS150_xxxxxx]
na liście Wi-Fi lub połącz się z tą samą siecią.
Odtwarzanie może nie być płynne, w zależności od
urządzenia / komputera lub sieci Wi-Fi.
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Pokazuje menu muzyki.

2 Okładka albumu

Wyświetla okładkę albumu.

3 Ulubione

Rejestruje / wyrejestrowuje utwór z Ulubionych.

4 IPasek postępu

Wskazuje progres danego utworu. Przeciągnij
wskaźnik aby przejść do wybranego momentu utworu.

5 Postęp utworu

Wskazuje czas trawania utworu.

6 Tryb odtwarzania

Ustala tryb odtwarzania.
: Powtarza obecnie odtwarzany utwór.
: Powtarza całą listę odtwarzania
: Odtwarzanie losowe utworów z listy

7 Poprzedni utwór

Odtwarza poprzedni utwór.

8 Lista urządzeń

Wyświetla listę urządzeń.

9 Lista odtwarzania

Wyświetla aktualną listę odtwarzania.

10 Odtwarzanie/pauza Odtwarza lub wstrzymuje bierzący utwór.
11 Czas odtwarzania

Wskazuje całkowity czas trwania utworu.

12 Głośność

Regulacja głośności.

13 Następny utwór

Odtwarza następny utwór.
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Słuchanie muzyki
• Po przesunięciu na ekranie odtwarzania na prawo,
pojawi się menu muzyczne. Po przesunięciu w lewo,
pojawi się lista urządzeń.
• Regulacja głośności nastepuje przy pomocy naciśnięcia [
].
• Naciśnij [
], aby wstrzymać oraz [
], aby wznowić odtwarzanie.
• Naciśnij [
/
], aby odtworzyć poprzedni / następny utwór.
• Jeśli przemieścisz położenie paska postępu podczas odtwarzania,
możesz przenieść się do porządanej lokacji.
• Tryb odtwarzania można zmienić, naciskając [
].
• Listę nagrań muzycznych aktualnie odtwarzanych można
wyświetlić naciskając przycisk [
].
• Możesz zarejestrować / wyrejestrować piosenkę w / z
Ulubionych poprzez naciśnięcie [
].

Inne funkcje
1. Możesz skonfigurować inne funkcje
naciskając [
] po prawej stronie
listy muzyki.
Dodaj do ulubionych: przechowuje
utwory wybrane w Ulubionych
Dodaj do listy odtwarzania: przechowuje
utwory wybrane w Liście odtwarzania
Kolejny do odtwarzania: Dodaje wybrane
utwory do odtwarzania po utwórze obecnie
odtwarzanym
Przejdź do wykonawcy: Przejście do listy
utworów wykonawcy, który został wybrany
Przejdź do albumu: Przejście do albumu
z wybranymi utworami

iriver intro
I love you
Have a nice day
Good luck to you
Always

iriver intro

TV room
iriver intro
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Konfiguracja
1. Ustawianie opcji odbywa się poprzez wybór
kolejnych pozycji naciskając [
Settings] u dołu listy muzyki.
• Ver.: pokazuje wersję aplikacji
• Opinia: ustawia informacje własne

Dodawanie serwisu strumieniowego
1. Po naciśnięciu [+ Add More Services] w menu Muzyki,
można zobaczyć listę serwisów.
2. Możesz dodać / usunąć element z menu Muzyki
przesuwając włącznik danego serwisu.
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Wyszukiwanie
Możesz wyszukać i odtworzyć wybrane utwory za pomocą
funkcji Search.

Wyszukiwanie utworów
1. Po naciśnięciu [
Search] pojawi się pole wyszukiwania
w menu Muzyka.
2. Jeśli wprowadzisz tytuł utworu lub nazwę wykonawcy, którego
szukasz, pokaże się lista muzyczna zawierająca wyszukiwane
słowa piosenek zapisanych w urządzeniu.
3. Po wybraniu utworu rozpocznie się odtwarzanie.

iriver

iriver intro

iriver intro
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Ulubione

Możesz odtworzyć wszystkie utwory z listy ulubionych utworów
naciskając Favorites
.

Wyświetlanie utworów w Ulubionych
1. Jeśli naciśniesz [
Favorites] w menu Muzyka, zobaczysz
listę utworów zapisanych na liście ulubionych utworów.
2. Wszystkie utwory Ulubione zostaną odtworzone po naciśnięciu
[
] na górze.
Dany utwór zostanie odtworzony po jego naciśnięciu.

iriver intro
I love you
Have a nice day
iriver intro

TV room
iriver intro

Usuwanie utworu z Ulubionych
1. Po naciśnięciu [
Remove] po prawej stronie
listy ulubionych utworów, wybrany utwór
zostanie usunięty.

iriver intro

iriver intro

I love you
Have a nice day

Have a nice day
I love you

TV room
iriver intro
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Moja
muzyka

Możesz odtwarzać utwory zapisane w urządzeniu / komputerze
z poziomu My Music, zarządzać listą odtwarzania oraz przeglądać
listę utworów, które były ostatnio słuchane.

Wyświetlanie utworów na moim urządzeniu
1. Jeśli wybierzesz [
My Device] w [My music] w menu
muzyki, zobaczysz listę utworów urządzenia.
2. Po wybraniu utworu rozpocznie się odtwarzanie.

iriver intro
I love you
Have a nice day
Good luck to you
Always

Home Music Share

TV room

1. Jeśli wybierzesz [
Home Music Share] w [My music],
zobaczy listę muzyki na wszystkich komputerach podłączonych
do tej samej sieci.
2. Po wybraniu utworu rozpocznie się odtwarzanie.
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Tworzenie listy odtwarzania
1. Wybierz [
My Playlist] w [My music] w menu muzycznym.
2. Naciśnij [Edit - + ] w górnej części.
3. Dodaj nazwę do listy odtwarzania i naciśnij [Confirm].
Zostanie utworzona nowa lista odtwarzania.

Dodawanie utworu do listy odtwarzania
1. Po naciśnięciu [
Add to Playlist] po prawej stronie
utworu, który chcesz dodać, pojawi się lista odtwarzania.
2. Po wybraniu odpowiedniej listy odtwarzania, wybrany utwór
zostanie dodany do listy odtwarzania.

iriver intro
iriver intro
I love you
Have a nice day
Good luck to you
Always

TV room
iriver intro
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Usuwanie utworu z listy odtwarzania
1. Po naciśnięciu [
Remove] po prawej stronie
listy odtwarzania, wybrana piosenka zostanie
usunięta z listy odtwarzania.

iriver intro

I love you

iriver intro

I love you

Have a nice day

Have a nice day

Good luck to you

Good luck to you

TV room
iriver intro

TV room
iriver intro

Odtwarzanie listy
1. Jeśli naciśniesz [
]
na górze listy odtwarzania,
lista zostanie odtworzona.

iriver intro
I love you
Have a nice day
Good luck to you

TV room
iriver intro
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Zmiana nazwy listy odtwarzania
1. Wybierz [
My music - My Playlist].
2. Po naciśnięciu przycisku [Edit] w górnej części, wybierz
listę, której nazwę chcesz zmienić.
3. Wprowadź nową nazwę, a następnie naciśnij [Confirm].
Zmieniona nazwa zostanie zapisana.

Usuwanie listy odtwarzania
1. Wybierz [
My music - My Playlist].
2. Naciśnij [Edit] w górnej części.
3. Po naciśnięciu [
- Delete] po lewej stronie listy,
którą chcesz usunąć, lista odtwarzania zostanie usunięta.
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Lista utworów ostatnio odtwarzanych
1. Jeśli wybierzesz [Recently Played] w menu muzycznym
[
My Music], zobaczysz ostatnio odtwarzaną listę utworów.
2. Po wybraniu utworu, rozpocznie się odtwarzanie.

iriver intro
I love you
Have a nice day
Good luck to you
Always
Any time

iriver intro

I will miss you
You got it
TV room
iriver intro

Usuwanie ostatnio odtwarzanej muzyki
1. Wybierz opcję [
- Manage] w górnej części listy utworów
ostatnio odtwarzanych.
2. Wybierz utwór do usunięcia i naciśnij przycisk [Remove] na dole,
a wybrany utwór zostanie usunięty z ostatnio odtwarzanej listy.

iriver intro

iriver intro

iriver intro

I love you

I love you

I love you

Have a nice day

Have a nice day

Have a nice day

Good luck to you

Good luck to you

Good luck to you

Always

Always

Always

Any time

Any time

You got it

I will miss you

I will miss you

It's beautiful

You got it

You got it

Maybe

TV room
iriver intro
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Zapisywanie ostatnio odtwarzanych utworów z listy odtwarzania
1. Wybierz opcję [
- Manage] w górnej części listy utworów
ostatnio odtwarzanych.
2. Wybierz utwór, który chcesz dodać, i naciśnij [Add to Playlist]
na dole: pojawi się lista odtwarzania.
3. Po wybraniu odpowiedniej listy odtwarzania, wybrany utwór
zostanie dodany do listy odtwarzania.

iriver intro
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Have a nice day
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Good luck to you

Good luck to you
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Any time

Any time
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Strumieniowanie
Możesz odtwarzać piosenki w czasie rzeczywistym, łącząc się z
serwisami streamingowymi bez konieczności pobierania muzyki.
• Spotify: Możesz korzystać z usługi strumieniowej, logując się
do konta Spotify (www.spotify.com). Przejdź do ekranu łączącego,
a następnie wybierz [Device] lub [Family Room].
• VTuner / TuneIn: Możesz cieszyć się milionami stacji radiowych
online z całego świata.
• IHeartRadio: Ponad 800 stacji radiowych na chwilę obecną.

Obecnie dostępne serwisy strumieniowe to: Spotify, TIDAL,
QQMusic, vTuner i iHeartRADIO. Lista dostępnych serwisów
strumieniowych może zostać rozszerzona lub ograniczona
w przyszłości. Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania
z danego serwisu, należy zapoznać się z jego regulaminem.
Jeśli serwis przesyłania strumieniowego jest dostarczany za
pośrednictwem stałego adresu URL, jak np. internetowe stacje
radiowe, muzyka jest odtwarzana nawet po wyłączeniu aplikacji.
Gdy połączenie zostanie wznowione poprzez Wi-Fi, muzyka jest
odtwarzana automatycznie.
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Multiroom

Umożliwia wielu urządzeniom połączonym z
IRIVER Live Stream w tej samej sieci odtwarzanie
tego samego utwóru, dając słuchaczowi odczucie,
jakby był w sali koncertowej.

Jak używać funkcji Multi-room
1. Urządzenie można dodać automatycznie
poprzez WPS lub ręcznie.
2. Możesz odtwarzać tę samą muzykę na
różnych urządzeniach, przechodząc do nich
w [Device list].

iriver intro

iriver intro

Podnoszenie funkcji Multi-room
1. Możesz podnieść funkcję Multi-room
jeśli przejdziesz do pustej przestrzeni
na ekranie, naciskając Urządzenie
multi-room.

iriver intro

Wydajność może być ograniczona w zależności od sieci
bezprzewodowej oraz środowiska urządzenia.
Funkcja multi-room może obsługiwać sygnały dźwiękowe
wyłącznie poniżej 16 bitów / 48 Khz na max. 8 urządzeniach.
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Multichannel

Możesz odtwarzać różne utwory poprzez
kontrolowanie wielu urządzeń za pomocą
IRIVER Live Stream.

Jak używać funkcji Multi-channel
1. Urządzenie można dodać automatycznie
poprzez WPS lub ręcznie.
2. Możesz odtwarzać muzykę wybierając
różne piosenki naciskając poszczególne
urządzenia.

Airplay

iriver intro

I love you

Podłączanie AirPlay
1. Wybierz [Wi-Fi], obracając
Pokrętło [Włączanie / Menu] głośnika
i połącz się z siecią Wi-Fi.
2. Na ekranie odtwarzaczy muzycznych
podłączonych do tej samej sieci
takich jak iPhone / iPod Touch / iPad,
pojawi się ikona [
].
3. Po wybraniu [LS150]
po naciśnięciu ikony [
],
można odtwarzać muzykę poprzez LS150.

iriver intro

LS150_xxxxxx

Można połączyć się z AirPlay również wówczas, gdy głośnik jest
sparowany przez Bluetoolth z iPhone / iPod Touch / iPad.
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Cast
Media to
Device

Jak używać Windows 10 Cast Media to device
Pliki muzyczne można przesyłać strumieniowo na komputerze za pomocą
funkcji Cast Media to Device w systemie Windows 10.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik audio na komputerze i wybierz
[Cast Media to Device - LS150_xxxxxx].
2. Kiedy zobaczysz odtwarzacz muzyczny Windows, możesz zacząć
przesyłanie strumieniowe.
Jeśli piosenka ma zostać odtworzona przez Cast Media to Device
jest połączona w trybie Multi-mode za pośrednictwem
aplikacj IRIVER Live Stream, Cast Media to Device nie będzie
obsługiwany.
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Niniejszym (nazwa producenta) oświadcza, że (nazwa urządzenia)
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,
do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego
przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

Tłumaczenie na język polski © MIP 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

IMPORTER:
MIP sp. z o. o.
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b
02-797 Warszawa

www.iriver.pl
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