
 

 

Jakie urządzenia można podłączyć do 

Phantoma? 

 

Wszystkie urządzenia na co dzień wykorzystywane w domu można podłączyć do PHANTOM przez 

Wi-Fi: 

 

     Komputery (Mac, Mac OSX10.9, Windows 7 lub nowsze wersje oprogramowania) 

     Smartfony (iOS 7, Android 4.4 lub nowsze) 

     Tablety (iOS, Android 4.4 lub nowsze). 

 

Źródła fizyczne (TV, CD / DVD / Blu-Ray, konsole ...), które mogą również zostać podłączone do 

PHANTOM za pomocą kabla optycznego TOSLINK. 

W przyszłości udostępniona będzie bezpłatna aktualizacja, która pozwoli na dostęp do serwerów NAS, 

które umożliwią wykorzystanie UPnP, a będą mogły być podłączone do PHANTOM przez DIALOG, 

router Wi-Fi przez DEVIALET. 

  



 

 

Jak podłączyć telewizor lub odtwarzacz płyt CD 

/ DVD/ Blu-ray do Phantoma? 

 

Aby podłączyć telewizor lub odtwarzacz płyt CD / DVD / Blu-ray do telewizora potrzebny będzie 

kabel optyczny Toslink. Aby dokonać podłączenia należy podłączyć wyjście optyczne telewizora do 

wejścia optycznego Phantoma, które znajduje się na panelu tylnym urządzenia. 

Dźwięk z nowo podłączonego źródła może być przekazywany na wszystkie urządzenia Phantom 

znajdujące się w sieci.  

  



 

 

Korzystanie z Airplay 

Aby móc korzystać z Airplay z urządzeniem Phantom, będziesz potrzebował: 

 AirPort Express 

 Kabel mini jack Toslink 

 

 

Aby dokonać konfiguracji AirPort Express, postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującym się na stronie 

producenta. 

Następnie podłącz AirPort Express do Phantoma, do wejścia optycznego Toslink. 

Teraz poprzez wejście optyczne możesz odtwarzać muzykę przez AirPlay wykorzystując aplikację 

Spark.  

  



 

 

Używanie iCloud / iTunes Match na urządzeniu 

Phantom 

iTuner Match to usługa przechowywania muzyki na dysku w chmurze dostępne od Apple. iTuner 

Match przechowuje muzykę w chmurze iCloud i pozwala odtwarzać ją z urządzeń Apple, takich jak 

iPhone, iPad, Apple TV, komputera lub odtwarzanych poprzez komputer z włączonym programem 

iTunes. 

 

W tym momencie, iTunes Match jest ograniczony do urządzeń Apple i jego oprogramowania, dlatego 

też nie jest możliwe przesyłanie muzyki do Phantom’a bez użycia urządzenia Apple.  

Istnieją dwie możliwości podłączenia: 

 

 Korzystanie z urządzenia z obsługą AirPlay (Apple TV) lub AirPort Express 

  Korzystanie z połączenia optycznego z urządzenia Apple z Phantom 

 

Aby skonfigurować AirPort patrz punkt „Korzystanie z airplay”. 



 

 

Jakie są serwisy muzyczne online dostępne  

z Phantom? 

Zaktualizowano 27/05/2015 

Na chwilę obecną, usługi strumieniowego przesyłania muzyki dostępne z Phantom przy wykorzystaniu 

aplikacji Spark to: 

 Muzyka lokalna z komputera, smartfonu, tabletu 

 Deezer 

 Tidal 

 Quobuz 

Jeżeli subskrybujesz inne usługi strumieniowego przesyłania muzyki, możesz z nich korzystać 

podłączając Phantom  lub jednego z Phantomów do Bluetooth lub AirPort Express za pomocą AirPlay. 

Aby połączyć się z innymi usługami strumieniowymi należy wykorzystać router Dialog. 

  



 

 

Posiadam muzykę zakupioną w iTunes między 

2003 a 2009 rokiem z DRM 

 

Jeśli  posiadasz muzykę zakupioną w latach 2003 - 2009, pliki te są chronione przez DRM (Digital 

Rights Management). Aplikacja Spark nie ma dostępu do tych plików, więc niemożliwe jest aby 

mogły być one odtwarzane w systemie Phantom. Po 2009 roku Apple zrezygnował z DRM dla całej 

muzyki na iTunes. Poniżej przestawiamy dwa rozwiązania problemu. 

 Możesz subskrybować iTunes Match, które mogą zsynchronizować całą Twoją muzykę na 

iCloud. Gdy wszystkie utwory są zsynchronizowane, można usunąć wszystkie pliki z DRM, a 

następnie pobrać je ponownie bez DRM. Aby zlokalizować pliki DRM, trzeba dodać „rodzaj” 

dla wyświetlanej muzyki. 

 

 



 

 

 

 

 Możesz również skorzystać z bezpłatnego rozwiązania od iTunes. Należy udać się do 

preferencji iTunes i zakładki store, następnie kliknij „Pokaż program iTunes w chmurze 

zakupów”. 

 
 

 



 

 

Następnie przejdź na stronę iTunes Match i kliknij na „iTunes w chmurze” 

 

 
 

Postępuj z instrukcjami „jak pobrać wcześniejsze zakupy” 

 

 



 

 

 
 

Gdy muzyka jest już zsynchronizowana, można usunąć pliki z DRM, a następnie pobrać je ponownie 

bez DRM. Aby zlokalizować pliki DRM, trzeba dodać „rodzaj” do wyświetlanej muzyki. 

  



 

 

W jaki sposób mogę stworzyć konfigurację 

multi-room? 
 

 

Wystarczy: 

 Posiadać kilka Phantomów (w zależności od liczby pokoi, w których chciałbyś mieć 

Phantoma) 

 Posiadać wi-fi router Dialog do Devialet 

 Aplikację Spark, dostępną do pobrania za darmo ze strony producenta, dzięki której 

otrzymujesz możliwość kontrolowania każdego Phantoma indywidualnie lub wszystkich 

Phantomów jednocześnie. 

W przypadku problemów prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia Phantom, lub 

kontakt z lokalnym sprzedawcą. 

  



 

 

W jaki sposób rozpoznać czy Phantom jest 

włączony? 

 

W przypadku braku działania przez chwilę Phantom automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania 

energii. 

Uruchom aplikację Spark i Phantom będzie gotowy do odtwarzania Twojej ulubionej muzyki. 

 


