iEAST hotspot
Op jouw iEAST streamer is de hotspot functie aan te zetten en te configereren.
Hiermee biedt je jouw bezoekers WiFi, zonder dat je ze het password (de WiFi key) van het modem/router, die je van
jouw internetprovider hebt ontvangen, hoeft te geven.
Om te beginnen gaan we er hierbij vanuit dat je;
de iEAST streamer hebt voorzien van stroom en dat de power led brandt,
hem aangesloten hebt met een aktieve of passieve speaker-set, afhankelijk van het type streamer,
de gratis te downloaden Android/iOS iEAST Play app op je smartphone hebt geïnstalleerd.
IP adres van de iEAST streamer
Makkelijk is het bijvoorbeeld om vanaf de laptop/PC te klikken op ‘Netwerk’ in de ‘Windows verkenner’.

Rechtermuisklik op de naam van jouw iEAST streamer, en je krijgt het IP adres te zien.
Oftewel, het adres dat hij (meestal) automatisch krijgt van het modem/router van jouw ISP, zodat het apparaat een
uniek adres krijgt binnen jouw lokale netwerk.
In dit voorbeeld: 192.168.1.144

Als je dit vervolgens intypt in de adresbalk van een internet browser, gevolgd door een klik op de ENTER toets, dan krijg
je:

In het statusoverzicht zie je bijvoorbeeld de naam (SSID) waarmee hij bekend is op jouw WiFi netwerk, en een
voorgekozen (zone) of zelfgemaakte naam (Device Name) waarmee hij bekend is binnen de app, wat bijvoorbeeeld
handig is bij een Multiroom setup, zodat je de verschillende streamers/zones van elkaar kan onderscheiden.
Beveiliging
Op het ‘Network’ tabblad kies je voor WPA PSK beveiliging, type je een te maken wachtwoord in, en klik je op ‘Save’.

Open de iEAST Play app, en review en configureer de volgende zaken:

In de iEAST app kies je in de
APPARAATLIJST voor instellingen
(het tandwieltje), en klik je op
‘Luidspreker info’.

Hier zie je o.a. het netwerk
waarmee is verbonden, en het
password dat je opgaf om met
de streamer te verbinden.

Hier zie je dat de smartphone
is verbonden met de streamer
als zijnde het WiFi access point.

Vergeet natuurlijk niet in het ‘LUIDSPREKER INFO’ scherm de ‘Personal Hotspot’ functie op AAN te zetten, waarbij je het gemaakte
password – zie Beveiliging – invult.

