
 

 

Jak podłączyć i skonfigurować Phantoma  

z routerem Dialog? 

Ostrożnie rozpakuj swój Phantom, w sposób pokazany na obrazku poniżej:  

 

 

 

Pobierz aplikację Spark z strony: www.devialet.com/Spark 

Wykonaj poniższe czynności: 

1. Podłącz Dialog do gniazdka zasilania w pobliżu rutera. 

2. Połącz Dialog z ruterem, korzystając z kabla Ethernet, który jest na wyposażeniu Dialog. 

 

http://www.devialet.com/Spark


 

 

3. Podłącz Phantoma do gniazdka zasilania w tym samym pokoju co Dialog. Gdy zakończysz już 

całą konfigurację, wówczas możesz umieścić urządzenie w wybranym miejscu. 

 

4. Zaczekaj dopóki Phantom zacznie wydawać jednostajny dźwięk. Następnie Phantom wyda 

charakterystyczny dźwięk aby zaznaczyć rozpoznanie przez Dialog. 

5. Sprawdź czy urządzenie, na którym zainstalowałeś Spark jest podłączone do twojej domowej 

sieci przez Wi-Fi lub kablem Ethernet. 

6. Uruchom aplikację Spark i wciśnij Start. 

7. Instalacja: 

 Zaakceptuj Ogólne Warunki Użytkowania. 

 Po tym jak Dialog wykryje wszystkie Phantom-y, wciśnij « Yes ». 

 Aplikacja Spark jest intuicyjna i przeprowadzi Cię przez proces instalacji. 

 Teraz możesz już włączyć muzykę ze swojego urządzenia lub z serwisów muzycznych online. 

  



 

 

Jak podłączyć i skonfigurować Phantoma  

bez routera Dialog? 

Ostrożnie rozpakuj swój Phantom, w sposób pokazany na obrazku poniżej:  

 

 

 

Pobierz aplikację Spark z strony: www.devialet.com/Spark 

1. Podłącz Dialog do gniazdka i poczekaj dopóki Phantom zacznie wydawać jednostajny dźwięk 

w tle. 

 

2. Uruchom aplikację Spark i wciśnij Start. 

3. Instalacja: 

 Zaakceptuj Ogólne Warunki Użytkowania. 

http://www.devialet.com/Spark


 

 

 “Czy masz już ruter Dialog?”, kliknij „Jeszcze nie”. 

 Jeśli urządzenie, na którym zainstalowałeś aplikację Spark jest podłączone do Phantom’a poprzez kabel Ethernet, 

wówczas przejdź do ostatniego punktu. W przeciwnym wypadku połącz się z Wi-Fi „PHANTOMESETUP” bez 

zamykania aplikacji Spark. 

 Wróć do początku i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji. 

 Podłącz się ponownie do swojej domowej sieci. 

 Podążaj wg wytycznych aplikacji Spark, a następnie możesz włączyć muzykę ze swoich urządzeń podłączonych 

do tej samej sieci. 

  



 

 

Jak zainstalować aktualizacje dla Phantom’a  

i Dialog’a? 

Aby zainstalować aktualizacje, musisz uruchomić aplikację Spark na swoim komputerze. Smartfonie 

lub tablecie (Komputer jest preferowany ze względu na stabilność). 

Gdy aktualizacja będzie dostępna, wówczas wyświetli się ekran tak jak poniżej. Jedyne co musisz 

zrobić to kliknąć „zainstaluj aktualizację”. 

 

Następnym krokiem będzie: Pobieranie 

 

 



 

 

Rozpakowanie i zatwierdzenie aktualizacji.  

 

Instalowanie aktualizacji. 

 

Uwaga: 

● Jeśli zatrzymasz się na jednej z powyższych czynności, wówczas wystarczy zamknąć aplikację Spark i 

uruchomić ją ponownie. 

● Jeśli po aktualizacji Twój Phantom nie odtwarza żadnych dźwięków, po prostu odłącz i podłącz ponownie 

zasilanie. Powyższa operacja powinna rozwiązać problem.  

 



 

 

Jak ustawić wejścia Ethernet i Optyczne? 

Aby podpiąć kabel Ethernet lub optyczny do Twojego Phantom’a, należy zastosować się do 

poniższego obrazka. 

 
Aby podpiąć kabel optyczny do Dialog’a, należy zastosować się do poniższego obrazka. 

 



 

 

Kabel Ethernet wystarczy podłączyć do routera,  tam gdzie podłączony jest Dialog. 

 

Dla kabla optycznego, należy aktywować wejście optyczne w aktywnym źródle w aplikacji Spark. W 

momencie dostarczenia sygnału z wejścia optycznego, nastąpi automatyczne przełączenie na wejście 

optyczne urządzenia Phantom. Jeśli to nie nastąpi, wówczas należy dodać kolejne aktywne źródło w 

kolejce odtwarzania i je odtworzyć. 

  



 

 

Jak zainstalować urządzenie Devialet Phantom 

w przypadku braku dostępu do Internetu lub 

sieci lokalnej? 

Aby skonfigurować system Phantom z lub bez Dialog, musisz posiadać sieć lokalną jako infrastrukturę 

do użycia Spark. Jeśli nie masz takiej sieci, wówczas musisz ją sam utworzyć za pomocą routera. 

 

Polecamy tutaj produkty Airport od Apple ze względu na ich prostotę i stabilność. 

Jeśli masz nowy produkt Airport, wówczas wystarczy podłączyć go do sieci. Jedyne co musisz zrobić 

to zresetować urządzenie poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przez długi czas przycisku pod 

znakiem „play” pokazanym na zdjęciu poniżej do momentu w którym zaobserwujesz przednią diodę 

szybko migającą. 

 

Jeśli używasz Mac’a: 

Uruchom Airport Utility ze swojego panelu, tak jak poniżej: 

 



 

 

Wybierz „Inne urządzenia WiFi”, postępuj zgodnie z instrukcją aby ustawić nową sieć. 

Jeśli używasz systemu Windows: 

Najpierw pobierz oprogramowanie Airport, i zainstaluj je. 

 

Połącz się z nowo utworzoną siecią. Pojawi się okno bezpieczeństwa gdzie wystarczy wybrać zarówno sieć 

prywatną i publiczną i kliknąć na pozwolenie o dostęp. Następnie pojawi się okno użyteczności Airport, kliknij 

OK. 

 

Niech narzędzie poprowadzi Cię przez proces tworzenia sieci. 

 

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby zainstalować urządzenie Phantom: 

 

 

 

 

 


