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1. Вступ 

A50+ − це підсилювач сигналу через WiFi та Bluetooth 5.0. Додавши A50+ до вашої існуючої 

стереосистеми, ви зможете передавати музику зі свого смарт-пристрою, USB, NAS або потокових 

служб, таких як Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz, Amazon Music тощо за допомогою 4STREAM, AirPlay, 

Bluetooth або інших додатків DLNA. Розширивши свою домашню аудіосистему, ви отримаєте 

бездротову багатокімнатну або багатозонну систему для всього будинку. Це буде зовсім новий 

чудовий досвід відтворення та прослуховування музики. 

 
 
 

 
 
 

2.  Що у коробці? 
 

     

 

 

Основний блок х 1 Керівництво 

користувача х 1 

Кабель 2-1RCA x1  

Кабель 2-2RCA x1 

 

Адаптер живлення х 1

 
    

 

     

 

Антена (3dB) x2 

 

 Пульт 
дистанційного 

управління х 1 

Гвинтовий термінал 

Блок-з'єднувач x1 Викрутка x1 
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3. Основні властивості 

- 50Wx2CH@4ohm, 30Wx2CH@8ohm повний цифровий підсилювач. 

- Потокова передача музики через мережу на необмежену відстань або через Bluetooth 5.0 на 
відстань до 15 метрів. 

- Bluetooth для музики зі справді високою роздільною здатністю. 

- Підтримуються протоколи Spotify connect, Airplay, Qplay, DLNA, UPnP. 

- Підтримка потокової передачі з Інтернет-сервісів, пам’яті смарт-пристрою, USB-накопичувача, 
NAS, Bluetooth та лінійного входу. 

- Потокова передача на ряд кімнат і зон з кількома блоками, підключеними до однієї мережі 

- Усі музичні джерела можна синхронізувати з іншими нашими моделями.  

- Сумісність з Airplay, Spotify Connect, Qplay, DLNA, протоколом UPnP та сторонніми додатками. 

- Якісна підтримка потокової передачі музики, декодування частоти дискретизації до 24 біт, 192 
кГц. 

- Sportify, Deezer, Tidal, Qobuz, Amazon Music, Napster, Pandora, Internet Radio, iHeartRadio, TuneIn, 
QQMusic, багато потокових онлайн-сервісів, інтегрованих для використання в додатку. 

- Доступний безкоштовний додаток для iOS та Android. 

- Безкоштовне глобальне онлайн оновлення для нових функцій. 

- Повнофункціональний пульт дистанційного управління для використання без мобільного 
телефону. 

- Лінійний вхід для додаткового зовнішнього аудіовходу. 

- Регулювання еквалайзера за допомогою програми або пульта дистанційного управління. 

- Доступний попередньо встановлений перелік відтворення та кнопки швидкого вибору на пульті 
дистанційного управління для відтворення одним натисканням. 

- iTunes, що працює з потоковою передачею з ПК. 
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4. Специфікація 
 

 
 
 
 

Підключення 

Бездротова мережа IEEE802.11 b/g/n 2.4G 

LAN 10/100M RJ45 

Bluetooth 5.0 

USB хост Play USB Music 

Мікро USB Підключення до ПК 

Частотний відгук 20 Гц - 20 кГц 

Вхідна потужність 24В/4.16A 

Аудіовхід USB 2.0, Analog RCA, Digital SPDIF Optical 

Аудіовихід Вихід колонки 

Потужність колонки 
24В 4 Ом 50 Вт *2 

24В 8 Ом 30 Вт *2 

Опір колонки 4-8 Ом 

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

Декодування До 24bit/192 кГц 

Габарити 120 x 113 x 37 мм 
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5. Інтерфейс 

4 
 

1 2 
 

  

 
5 8 10 11 13 

1. LED: відображення стану пристрою. 

2. ІЧ приймач: дистанційне управління. 

3. Антена Bluetooth: використовується для створення пари з мобільними пристроями. 

4. Мікро USB: для підключення до ПК для роботи як USB DAC. 

5. Кнопка режиму: 

Коротке натискання один раз: переключити режим введення;  

Тривале натискання: увімкнути / вимкнути; 

Коротке натискання двічі: повторно створити пару WiFi або Bluetooth у режимі WiFi або Bluetooth; 

Коротке натискання тричі: відновлення заводських налаштувань. 

* Коли пристрій вимкнений, просто коротко натисніть кнопку живлення, щоб активувати пристрій. 

6. Лінійний вхід: аналоговий вхід, що використовується для підключення аудіопристроїв за допомогою 

кабелю RCA. 

7. SW вихід: Вихід аудіо для активного сабвуфера. 

8. Оптичний вхід: цифровий вхід, що використовується для підключення аудіопристроїв за допомогою 

оптичного кабелю. 

9. LAN: дротове підключення до роутера. 

10. USB-хост: підключення накопичувача USB. 

11. Роз'єми для колонок: гніздо для колонок Phoenix, що використовується для підключення до 

пасивних колонок. 

12. WiFi-антена: використовується для підключення WiFi. 

13. DC: підключення до адаптера живлення. 

A50+ 

3 6 7 9 12 
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6. Пульт дистанційного управління  
 LED вкл./викл.  

ВКЛ/ВИКЛ  Без звуку 

Режим USB  Режим AUX IN 

Гучність +  Пауза / відтворення 

Гучність -  Попередній / наступний (лише у 

режимі WiFi) 

Оптичний режим  Режим Bluetooth  

Режим WiFi  Довге натискання, щоб 

повернутися до FLAT 

Контроль високих і низьких частот   Глибокі баси  

Кнопка попереднього встановлення    
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7. Схема підключення 
 

 

8. Як користуватися 

8.1 Завантаження додатка 

Завантажте додаток 4STREAM з App Store для пристроїв на базі iOS та Google Play Store для 
пристроїв на базі Android. 

Додаток підтримує англійську, іспанську, французьку, німецьку, італійську, португальську, 
корейську, спрощену китайську, традиційну китайську та японську мови. 

 

   

Internet 

Smart Phone Smart Tablet 

Windows PC iMac 

BT Co nnnect 

Analog device 

Audio output RCA 

Smart Phone Smart Tablet 

Windows PC iMac 

Wi-Fi C 

Connect to USB 
pen drive 

Ethernet 
co 

RJ 45 
nnect to network 

Active Subwoofer RCA 

 
Digital device audio 

Optical input 

 

Left Right 

Passive Speaker onnnect 

DC input 

iMac / Windows PC 
Router 

Wi-Fi 

8. How to use 

 
 
 
 

 
4STREAM 
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8.2 Підключення  

8.2.1 Перше використання та налаштування BLE WiFi 

1) Утримуйте кнопку MODE, а потім підключіть кабель живлення. 

2) Світлодіодна лампочка почне блимати, відпустіть кнопку і зачекайте, доки блимання 
світлодіоду не уповільниться. 

3) Переконайтеся, що ваш мобільний телефон підключений до домашньої мережі за допомогою 
2.4G, а GPS та Bluetooth увімкнено. 

4) Відкрийте додаток 4Stream, для пристрою Android система запитає дозволу на використання 
даних GPS та зберігання файлів, натисніть "Прийняти", щоб продовжити. 

Цей дозвіл GPS встановлюється Google для використання BLE. Після завершення налаштування 
ви можете перейти до системних налаштувань і вимкнути його. Дозвіл на зберігання файлів 

дасть змогу 4Stream отримати доступ до ваших файлів mp3-файлів на вашому мобільному 
телефоні. 

5) Додаток 4Stream покаже перелік усіх пристроїв, доступних для налаштування, виберіть 
потрібний. 

6) Потім додаток 4Stream запропонує обрати мережу, до якої потрібно підключити пристрій; 

оберіть потрібну. 

7) Тепер введіть пароль для вашої мереж; якщо ви хочете підключити пристрій до іншої мережі, 
ви можете її змінити.  

8) Після завершення підключення пристрій автоматично перевірятиме наявність нових оновлень. 

9) Потім ви можете змінити назву пристрою. Ви можете обрати попередньо встановлену або 
ввести власну. 

10) Після визначення назви пристрою ви побачите, що вона відображається у списку пристроїв у 
додатку 4stream, і тепер ви можете розпочати потокову передачу музики. 

* Якщо ви перейшли на інший роутер або змінили пароль підключеного роутера, натисніть двічі 
кнопку MODE у режимі WiFi, щоб скинути підключення. 

* Утримуйте кнопку MODE, після чого підключіть живлення, це змусить пристрій перейти в 
режим WiFi. Якщо ви вже налаштували підключення роутера раніше, пристрій автоматично 
підключиться до цього роутера. 

Якщо за вказаним вище методом ви не знайшли ваш пристрій, вам запропонують налаштувати 
за допомогою WiFi. Клацніть на "pair via wifi" і виконайте таке: 

1. Увімкніть GPS. 

2. Перейдіть до налаштувань мобільного WiFi та знайдіть SoundSystem_xxxx WiFi і підключіться. 

3. Поверніться до додатка 4Stream і виберіть SSID роутер, до якого потрібно підключити 
пристрій Up2stream (введіть пароль, якщо потрібно), і натисніть на continue. 

4. Обравши назву пристрою ви побачите, що вона відображається у списку пристроїв у додатку 
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4stream, і тепер ви можете розпочати потокову передачу музики. 

* До уваги користувачів Android 

Мобільні телефони різних марок можуть попросити дозволу на використання мережі 

SoundSystem WiFi, будь ласка, вкажіть «так», бо інакше успішне може бути неуспішним. Пристрій 

також може запитувати інші дозволи, будь ласка, виберіть так, бо інакше це може вплинути на 

роботу додатку. 

 

 

8.2.2 Підключення через локальну мережу 

Підключіть кабель до RJ45 Ethernet, пристрій з’явиться в додатку приблизно через 10 секунд. 

 
8.2.3 Bluetooth 
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Щоб скористатися Bluetooth, переключіться на Bluetooth через додаток або за допомогою пульта 

дистанційного управління, а потім знайдіть bluetooth пристрій SoundSystem_XXXX в bluetooth 

налаштуваннях вашого телефону та підключіть його. 

 

  

 
 

  

 
 

8.3 Властивості додатка 

8.3.1 Налаштування пристрою 

 

Rename: зміна імені пристрою. 

Speaker info: ви побачите інформацію про 

пристрій, таку як ідентифікатор Mac, пристрій, 

IP, SSID тощо. 

Preset content: тут ви отримаєте доступ до 10 
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найменувань попередньо встановленого контенту. 

Sleep timer: зворотний відлік до переведення 

пристрою у сплячий режим. 

EQ: контроль низьких і високих частот 
пристрою. 

 
 

8.3.2 Відтворення музики з локального сховища 

- Клацніть на «My Music» в додатку та оберіть готову музику.  

ПРИМІТКИ. Пристрої на базі iOS заблокували доступ до бібліотеки iTunes. 
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8.3.3 Відтворення музики з NAS 

Зверніть увагу, що наша система підтримує лише NAS із функцією DLNA. 
 

 

   

 
 
 

 

8.3.4 Відтворення в режимі лінійного входу 

- Підключіть 3.5 мм AUX-кабелі до 

телевізора або інших аудіоджерел 

- Оберіть режим лінійного входу у додатку 

або на пульті дистанційного управління 
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8.3.5  Відтворення в режимі Bluetooth 

- Оберіть режим Bluetooth у додатку або на 

пульті дистанційного управління, колір 

світлодіоду зміниться на синій 

- Відкрийте Bluetooth на мобільному 

телефоні / планшеті 
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8.3.6 Відвторення музики з USB диску  
- Вставте USB диск з файлами mp3  
- Перейдіть до My Music та оберіть USB Disk 

 

 
8.4 Потокові послуги 

Для використання онлайн послуг потокової передачі iHeartRadio, Spotify, Tidal, Qobuz та Deezer, 
можливо, доведеться зареєструвати обліковий запис на платформі провайдера послуг. 

 

  

 
8.4.1 Spotify 

Щоб користуватися Spotify, у вас має бути преміум-акаунт Spotify. 
Знайдіть пристрій у переліку пристроїв у додатку Spotify і оберіть пристрій, який хочете 
відтворити.  
ПРИМІТКА: з одного аккаунту Spotify можна за раз передавати дані лише на один пристрій. 
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8.4.2 AirPlay 

Пристрій підтримує AirPlay1, ви можете обрати AirPlay і відтворювати музику 

 

 

 
8.4.3 Qplay 

Наші пристрої підтримують музику QQ за допомогою протоколу Qplay, вам потрібно увімкнути 
Qplay у налаштуваннях плеєра QQ, а потім знайти пристрій у переліку Qplay. 
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8.5 Multiroom та Multizone 

Користувачі можуть об’єднувати у додатку кілька кімнат і кілька зон, наприклад, ви можете 

згрупувати пристрої 1,2,3 і 4 і відтворювати одну і ту ж музику синхронно, або групувати пристрої 

1 і 2 як зону А, а пристрої 3 і 4 як зону В, і відтворювати різну музику в зоні А та зоні В. 

 
 
 
Головна  

 
 

 
Зона A 

 
 

Підпорядкована 

 

Зона B 

 

1 

2 

 

3 
 

4 

 
1 

 

 
2 

 

1 
 

 
2 
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8.6 Лівий та правий канал 

Користувачі можуть обрати у додатку правий, лівий канал або стереорежим, або обрати лівий 
канал на пристрої A та правий канал на пристрої B, а також згрупувати їх і синхронізувати для 
створення стерео. 

 
8.7  Попереднє налаштування 

На пульті дистанційного управління є 6 кнопок, якими можна попередньо обрати переліки 

відтворення (можна обрати переліки лише з іконкою динаміка    ) у додатку з 1 ~ 6, наприклад, 

коли ви натискаєте кнопку 1 на пульті дистанційного управління, буде відтворюватися 

попередньо встановлений перелік 1. (Користувачі можуть попередньо встановити 10 плейлистів у 

додатку, але пульт дистанційного управління може з берегти лише 1-6). 

 

 

 

  

 
8.8 Зміна режиму джерела 

Спосіб 1: зміна у додатку 

Користувачі можуть змінити режим відтворення в додатку, WiFi, Bluetooth, у лінійному вводі та 

USB. Щоб перейти з Bluetooth / лінійного входу / USB на WiFi, потрібно лише обрати онлайн 

потокові сервіси, такі як Tidal, Qobuz або Spotify, або музику локального зберігання на мобільному 

телефоні, або будь-яку музику через DLNA або UPnP. 

Спосіб 2: зміна за допомогою пульта дистанційного управління 

Користувачі можуть використовувати пульт дистанційного управління для зміни режимів 
відтворення - WiFi, Bluetooth, лінійний вхід та USB. 
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Спосіб 3: зміна за допомогою кнопки вибору режиму 

Натисніть кнопку вибору режиму один раз, щоб переключити режим джерела. 
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8.9 Відновлення заводських налаштувань 

Існує два способи відновлення заводських налаштувань пристрою. 
Спосіб 1-довге натискання кнопки скидання на пристрої протягом 8-10 секунд. 
Спосіб 2 - "App setting-speaker info-restore factory setting" («Налаштування додатка - інформація про 
динамік - відновлення заводських налаштувань»). 

 

 
 

8.10 Оновлення вбудованих програм 

Програма повідомить вам у додатку, коли з’явиться нова версія вбудованого програмного 
забезпечення. Рекомендується оновлювати програму, як тільки з’являться оновлення, оскільки 
воно не тільки може виправити помилки або покращити безпеку, але також додати нові функції та 
послуги. 

 

   
 

 
9. Відтворення на ПК 
Існує кілька інструментів для відтворення музики з ПК 

 

9.1 To Відтворення музики з iTunes на Mac та Windows PC 

Наші пристрої можуть передавати аудіоджерела з локальної пам’яті, медіатеки на комп’ютерах 

Mac та Windows та онлайн-сервісів з iTunes. Користувачі можуть легко відтворювати та 
перемикати музику, контролювати гучність та обирати аудіопристрої для створення груп та 
підгруп аудіопристроїв. 
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9.2 Відтворення музики з Windows PC через Foobar2000 

Наші пристрої підтримують протокол UPnP, завдяки популярному foobar2000 ви можете 

відтворювати музику з Windows РС на наші пристрої. Будь ласка, виконайте такі дії. 

1. Завантажте foobar2000 та встановіть його. 

2. Прочитайте документ про додавання компоненту UPnP у нашій колонці завантаження сайту. 

3. Дивіться посилання нижче, у якому розповідається, як додати компонент 

http://wiki.hydrogenaud.io/index. 

php?title=Foobar2000:How_to_install_a_component 

4. Перезапустіть foobar2000, потім перевірте: Library>configure>output>device, у стовпці 

параметрів пристрою ви побачите PLAYER. 

5. Оберіть пристрій для відтворення музики. 

http://wiki.hydrogenaud.io/index
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9.3 USB Audio 

Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB (переконайтеся, що це кабель для передачі даних, 

включаючи сигнальні кабелі). ПК автоматично виявить звукову карту USB, і коли ви активуєте її як 

основний вихід системи, ПК надішле аудіовихід на пристрій у цифровій формі (44,1 кГц / 16 біт). Ви 

можете передавати музику на інші пристрої через багатокімнатне підключення. ПРИМІТКА. У 

багатокімнатних підпорядкованих пристроях затримка становить близько 3 секунд. 

 

 
10. Up2Stream ACPWorkbench (продається окремо) 

Підключіть пристрій Up2Stream до ПК за допомогою USB-кабелю (переконайтеся, що це кабель для 

передачі даних, включаючи сигнальні кабелі). Відкрийте програму ACPWorkbench (підтримує лише 

Windows.), і ви зможете зручно налаштовувати звукові ефекти, включаючи Music Noise Suppressor, 

Virtual Bass, Stereo Widener, Exciter, 10 діапазонів еквалайзера, налаштування вихідного каналу та 

налаштування PIN. Після редагування звукових ефектів ви можете зберегти зміни на пристрої, так що 

налаштовані ефекти залишаться. Ви можете отримати більше інформації на нашому сайті www.arylic.com 

або в DSP посібнику до Up2 Stream. 
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Часті питання 
П: Чи підтримують ваші пристрої додатки airplay та сторонні додатки DLNA? 

В: Так. Вони підтримують ефірні та сторонні додатки, такі як BubbleUPNP ...  

 

П: Скільки зон ви можете згрупувати в одній системі? 
В: максимум 12 кімнат, тоді як рекомендується 8 зон.  

 

П: Яку відстань може охопити ваша бездротова аудіосистема? 
В: Якщо система підключена до вашого WiFi роутера, ви можете передавати музику в будь-якому місці, де є сигнал 

WiFi. 
 

П: Чи може вона відтворювати музику високої роздільної здатності? 
В: Так. Наші пристрої можуть відтворювати APE та FLAC у межах нормального діапазону швидкості передачі даних. 

Вони також підтримують декодування 24-бітних / 192 кГц музичних файлів. 

 

П: Скільки мов ви підтримуєте? 

В: Наші пристрої автоматично визначатимуть мову вашого мобільного пристрою та автоматично змінюватимуться. 

На даний момент ми підтримуємо англійську, французьку, німецьку, іспанську, китайську, португальську, корейську 

та японську мови, і ще багато у розробці. 
 

П: Які музичні онлайн сервіси ви підтримуєте? 

В: Spotify, Deezer, Quboz, Tidal, iHeartRadio, TuneIn, Napster та інші, і ще більше готується.  

 

П: Чи можу я програвати локальну музику? 
В: Так. Ви можете відтворювати музику з “MY MUSIC” у додатку з локальних пристроїв зберігання даних, таких як 

пам’ять мобільних пристроїв, флеш-накопичувачі USB та NAS. 

 

П: Чи може пристрій працювати з пристроями Windows? 

В: Windows наразі недоступний, але на Windows РС користувачі можуть використовувати контент iTunes, 

Foobar2000 та Spotify. 

 

П: Чи можуть усі джерела музики відтворюватися в багатокімнатному режимі? 
В: Так, в режимі онлайн передачі, лінійного входу та Bluetooth може відтворюватися багатокімнатний режим.  

 

П: Чи підтримує ваш пристрій Google Assistant або Alexa? 

В: Наші пристрої не підтримують Alexa, але через Bluetooth наш пристрій може працювати з Google Assistant



 

Скануйте QR-коди нижче, щоб отримати більше інформації 

 

 
 

    

www.arylic.com 4STREAM App Facebook: arylicme YouTube:Arylic 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Технічна підтримка та післяпродажне обслуговування: info@arylic.com 

http://www.arylic.com/
mailto:info@arylic.com


 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

       

 

@Copyright 2021 by Arylic. Всі права застережені. 

Інформація, що міститься у цьому посібнику, вважається точною та 
достовірною. Arylic не несе відповідальності за будь-які помилки в 
цьому посібнику. Arylic залишає за собою право вносити зміни в 
технічні характеристики та / або дизайн вищезгаданого продукту без 
попереднього повідомлення. Схеми, що містяться в цьому посібнику, 

також можуть неповністю відображати продукт, який ви 
використовуєте, і вони служать для ілюстрації. Arylic не відповідає за 
будь-які відмінності між продуктом, згаданим у цьому посібнику, та 

продуктом, який ви можете мати. 


