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G E B R U I K S A A N W I J Z I N G 

 
 
  

Ondersteuning na aankoop. 
Gefeliciteerd met de aankoop van deze Internet Radio Adapter. 

 
Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen een 

3-jarige garantie maar ook een toegewijde helplijn en 
webondersteuning om u van dienst te zijn. 

ENVIVO 
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1. INSTRUCTIES 

Dank u voor het aanschaffen van deze Internet 
Radio Adapter.  
Lees voor gebruik aandachtig deze handleiding 
en bewaar deze voor toekomstig gebruik. 
 
1.1 Veiligheidsaanwijzingen 
• Laat de Internet Radio Adapter niet vallen en 

stel deze niet bloot aan vloeistoffen, damp of 
een hoge luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot 
beschadiging van het apparaat. 

 

• Als de Internet Radio Adapter wordt 
verplaatst van een koude omgeving naar een 
warmere, laat het apparaat enige tijd 
wennen aan de nieuwe temperatuur voordat 
u het inschakelt. Anders kan condensatie 
optreden waardoor het apparaat defect kan 
raken. 

 

• Gebruik de Internet Radio Adapter niet in 
stoffige omgevingen aangezien de 
elektrische componenten aan de binnenzijde 
van het apparaat hierdoor kunnen 
beschadigen waardoor het apparaat 
incorrect kan functioneren. 
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• Bescherm de Internet Radio Adapter tegen 
sterke trillingen en plaats het op een stabiel 
oppervlak.  

 
• Probeer de Internet Radio Adapter niet uit 

elkaar te halen. 
 

• Gebruik alleen de voedingsadapter die met 
de Internet Radio Adapter is meegeleverd. 

 

• Raak de stekker nooit met natte handen aan 
en verwijder de stekker nooit uit het 
stopcontact door aan het snoer te trekken. 

 

• Verzeker u dat het elektrisch voltage zoals 
gespecificeerd op de Internet Radio Adapter 
overeenkomt met het voltage van het 
stopcontact. Een incorrect voltage zal het 
apparaat defect maken. 

 

• Als de Internet Radio Adapter gedurende 
lange tijd niet wordt gebruikt, ontkoppel het 
apparaat van het elektriciteitsnet door de 
stekker uit het stopcontact te nemen. Dit om 
het risico van brand te voorkomen. 

 

• Het is niet aanbevolen om te luisteren naar de 
Internet Radio Adapter met een 
hoofdtelefoon direct aangesloten op de 
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audio uitgang. Indien u een hoofdtelefoon 
gebruikt, beperk altijd het volume voordat u 
de hoofdtelefoon opzet. Nadat de 
hoofdtelefoon correct is ingesteld kunt u het 
gewenste volumeniveau instellen. 

 
• Schakel de Internet Radio Adapter altijd uit 

wanneer u deze reinigt. 
 

• Gebruik nooit ruwe of sterke middelen om de 
Internet Radio Adapter te reinigen aangezien 
het oppervlak van het apparaat hiervan kan 
beschadigen. We raden u aan een droge, 
zachte doek te gebruiken, als de Internet 
Radio Adapter erg vuil is kunt u een licht 
bevochtigde doek gebruiken om het vuil te 
verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat na 
het reinigen gedroogd wordt. 

 

• Indien u de Internet Radio Adapter dient te 
versturen, zorg ervoor dat u deze in de 
originele verpakking verpakt. Bewaar de 
verpakking voor dit doel. 
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1.2 Netwerkeisen 
Voordat u de Internet Radio Adapter gebruikt, 
dient het volgende beschikbaar te zijn: 
• Een breedbandverbinding (DSL 1Mbit/s of 

hoger) in combinatie met een draadloos 
access point of router of een vergelijkbaar 
netwerk waar DHCP beschikbaar is.  

 
• De WEP of WPA code (als een wachtwoord) 

als het netwerk is geconfigureerd om WEP of 
WPA dataencryptie te gebruiken. Of een 
router met WPS/QSS key. 

 

• Een PC, smartphone of tablet met verbinding 
met een netwerk. Dit dient hetzelfde netwerk 
te zijn als waar de Internet Radio Adapter 
mee verbonden is. 

 

 

 

 

 
Kijk op www.teknihall.nl 

voor de nieuwste firmware updates.  
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2. UITERLIJK EN TOETSBESCHRIJVING 

 
 
 
1 

 

 
 
 

2 

 
 
3 
 
6 

 

 
 

4 
 

5 
 

 
N

 
Beschrijving Functie 

1 LCD Dot Matrix 
Scherm 

Scherm 

2 Afstandsbedie- 
ning Interface 

Ontvang IR signaal 
van afstands- 
bediening 

3 Standby knop Schakel de Internet 
Radio Adapter aan/uit 
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4 DC IN Netvoeding 

5 RCA audio uit Sluit aan op een Hi-Fi 
luidspreker system met 
de RCA audiokabel 

6 USB poort Plug een USB stick of 
harde schijf in om de 
geluidsbestanden te 
lezen 

 
 

Denk eraan om voordat u de 
afstandsbediening gebruikt het 
doorzichtige plastic beveiligings- 
lipje uit het batterijcompartiment 
te verwijderen. 
 
Om de batterij uit de afstands- 
bediening te verwijderen, 
gebruik uw duim en duw de clip 
naar het midden van het 
batterijvak en neemde batterij 

uit. Vervang door een CR2025 type 3V batterij 
(bijgesloten in de verpakking) (included in the 
box), let erop dat de positieve zijde (+) naar 
boven moet. 
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3. AAN DE SLAG 

De verpakking bevat de volgende items: 
- Internet Radio Adapter 
- Afstandsbediening met batterij 
- Netvoedingsadapter 
- RCA audio kabel 
- Gebruikershandleiding 
- Garantiekaart 
 
Maak het netwerk klaar 
• Wireless LAN (WLAN) netwerkverbinding: 
Controleer of het WLAN LINK/ACT lampje op het 
accespoint of de router brandt.  
 

 Opmerking: Wi-Fi stelt u in staat om data 
te verzenden over korte afstanden tot 20 meter 
zonder de apparaten met een kabel te verbinden. 
Muren en plafonds beperken het bereik van het 
Wi-Fi signaal. Probeer daarom om de Internet 
Radio Adapter en/of het access point binnen 
deze afstand te plaatsen en voorkom obstakels 
tussen de twee apparaten.   
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• Sluit de netvoedingsadapter aan op de 
achterzijde van de Internet Radio Adapter en 
steek deze in het stopcontact. 

 
• Wanneer u het apparaat voor de eerste keer 

gebruikt zal het systeem u vragen om een Taal 
te selecteren en het Netwerk te configureren. 

   
 

     
 
 Zie 5.3.2 voor gedetailleerde netwerkconfigu- 

ratie. 
U kunt de netwerkverbinding direct instellen 
of dit later doen. 

.  
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• Druk op  om naar standby modus te gaan. 
De tijd, datum en het eventueel actieve 
alarm wordt op het scherm weergegeven. 

 
• Als u een netwerkverbinding op de Internet 

Radio Adapter heeft ingesteld en het 
apparaat heeft herstart zal het apparaat 
automatisch verbinden met het netwerk. 
Indien u het netwerk wilt veranderen, ga naar 
Configuration om de betreffende verbinding 
in te stellen. 

 
• In het invoerscherm voor letters en cijfers, druk 

op  of  om een letter te selecteren. 

 
Wanneer u de gewenste letter ziet, druk op  
om verder te gaan naar het volgende teken. 
Wanneer u klaar bent met invoeren, druk op de 

knop om te bevestigen. U kunt  drukken 
om terug te gaan naar het vorige teken. Als u een 
teken wenst te verwijderen, selecteer het DEL 
symbool. 
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Om sneller in te voeren, kunt u het 
nummer/letterveld van uw afstandsbediening 
gebruiken.   

 
 
 
4. MUSIC STREAMEN 

Wanneer de Internet Radio Adapter is verbonden 
met uw netwerk (voor netwerkinstellingen zie 
sectie 5.3.2), kunt u muziek streamen vanaf uw PC, 
smartphone of tablet. 
 
Internet Radio Adapter is de standaard naam 
voor muziek streamen. U kunt de naam zien door 
op de afstandsbediening op  te drukken en 
u kunt het elke gewenste naam geven (zie sectie 
5.3.12). 
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4.1 Muziek delen vanaf uw PC 
• Om muziek te delen vanaf uw PC, volg de 

volgende stappen: 
- Verbind de PC met het netwerk. 
- Zorg dat de Internet Radio Adapter is 

ingeschakeld en verbonden met 
hetzelfde netwerk. 

- Open het UPnP platform Windows Media 
Player (11 of later). Eventueel kunnen ook 
andere platformen zoals Windows Media 
Connection worden gebruikt. 

 
- Sta toe om uw media te delen met de 

Internet Radio Adapter. 
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-  Voeg de audio bestanden die u wenst te 

delen met de Internet Radio Adapter toe 
aan de media bibliotheek.  

 
• Nadat u de gedeelde server heeft ingesteld, 

kunt u kiezen welke muziek u wenst te 
beluisteren (zie sectie 5.6) via de Internet 
Radio Adapter. 

 
4.2 Draadloos muziek afspelen 
• U kunt muziek delen vanaf uw PC, Android 

mobiele telefoon of tablet. Gebruik uw PC, 
Android mobiele telefoon, tablet, iPhone  
iPad om het afspelen van muziek op de 
Internet Radio Adapter te bedienen (het is 
niet nodig om het afspelen te bedienen op 
de Internet Radio Adapter). Deze functie 
wordt hieronder DLNA genoemd. 
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Bediening via PC 
De vereisten voor het PC systeem voor het 
gebruiken van deze functie zijn Windows 7 en 
Windows Media Player 12. Stel als volgt in: 
 
Eerst deelt u de media op uw PC met de Internet 
Radio Adapter. 
Control Panel > Network and Internet > Network 
and Sharing Center > HomeGroup > Media 
streaming options 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl 
voor de nieuwste firmware updates. 
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Open Windows Media Player en schakel Allow 
remote control of my Player in. 
 

 
Klik met de rechtermuisknop op muziek in de 
bibliotheek en kies voor Play to Internet Radio 
Adapter 
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Verbinden via Smartphone / Tablet 
U kunt (met zoekwoord: DLNA) elke gratis of 
commerciële app installeren vanuit Google Play 
of Apple Store als u gebruik maakt van een 
Android mobiele telefoon, tablet of iPhone/iPad.   

 
Het is aanbevolen om gebruik te maken van 
iMediaShare op Android mobiele telefoons, 
tablets of iPhones/iPads.  
 
Er zijn twee procedures voor het afspelen van 
gedeelde muziek: 

 
1. Selecteer My Music (voor het afspelen van 

muziek opgeslagen op uw Tablet/smartphone) 
2. Vind de muziek die u wenst af te spelen 
3. Selecteer Internet Radio Adapter als speler.  

mailto:envivo@teknihall.nl�
http://www.teknihall.nl/�


 

 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact 
op met Teknihall support: 0900 400 2001 
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.     P1261 
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 20 

1. Selecteer Local Network (voor het afspelen 
van muziek vanaf een NAS/Media server of 
Internet radio) 

2. Selecteer een muziekserver en kies de muziek.  
3. U kunt Internet Radio Adapter direct als server 

kiezen, dan kunt de internet radio lijst zien en 
uw internet radiostation kiezen vanuit de app. 

 

   
Selecteer   

speler 
Selecteer    

server 
Bekijk 

zenderlijst 
 

Opmerking: Sommige apps ondersteunen geen 
muziek streaming vanaf iPhone/iPod, maar de 
iPhone/iPod kan nog steeds worden gebruikt om 
het streamen vanaf andere servers te bedienen.  
Sommige apps kunnen u in staat stellen om 
muziek vanaf meerdere spelers tegelijkertijd af te 
spelen. 
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Sommige apps kunnen een afspeellijst creëren als 
u meerdere nummers selecteert. 
 

Indien noodzakelijk, bestudeer de instructies van 
de software of apps die u gebruik voor het 
streamen van muziek. 
 

Wanneer u gebruik maakt van de DLNA muziek 
stream functie op de Internet Radio Adapter kunt 
u alleen het volume en standby bedienen op het 
apparaat. Het is niet mogelijk om de andere 
functies te bedienen.  
 

Verbreek de DLNA verbinding met uw PC, 
mobiele telefoon of tablet voordat u de eigen 
bediening van de Internet Radio Adapter 
gebruikt. 
 

 

 

 

 

 
Kijk op www.teknihall.nl 

voor de nieuwste firmware updates. 
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5. INTERNET RADIO ADAPTER FUNCTIES 

5.1 Overzicht 
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Kijk op www.teknihall.nl 

voor de nieuwste firmware updates. 
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5.2 Hoofdmenu 
In het hoofdmenu kunt u kiezen uit de volgende 
modes: My mediaU (indien ingeschakeld, zie 
5.3.1), Internet Radio, Media Center, Information 
Center, Bluetooth of Configuration. 

   
Als u vanuit een andere modus in het hoofdmenu 
wilt komen, druk op .  

 
Druk op  of  om naar het submenu van 
elk item toe te gaan. Druk op  om terug te 
keren naar het vorige menu. 

 
Druk op  om te schakelen tussen Internet 
Radio, UPnP, USB en Bluetooth. 

 
5.3 Configuratie 

5.3.1  Beheer my mediaU 
Wanneer ingeschakeld, wordt My mediaU 
weergegeven in hoofdmenu. 
Als u verschillende mediaU accounts heeft op de 
Internet Radio Adapter, selecteer daar het 
standard login account. Kijk in 5.4 hieronder voor 
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meer informatie over hoe u een mediaU account 
opzet.. 
 
5.3.2  Netwerk 

  
 

• Draadloze netwerk configuratie  
Het Wi-Fi netwerk in- of uitschakelen. Wanneer 
u het Wi-Fi netwerk inschakelt zal het system 
automatisch zoeken naar beschikbare access 
points (AP). 

  
Selecteer uw gewenste AP.. 

  
Voer uw WEP of WPA code in om te verbinden 
met Wi-Fi. 
 
• Draadloos netwerk (WPS PBC) 

mailto:envivo@teknihall.nl�
http://www.teknihall.nl/�


 

 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact 
op met Teknihall support: 0900 400 2001 
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.     P1261 
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 26 

Als u een router gebruikt met een WPS/QSS 
knop kunt u het netwerk instellen door gebruik 
te maken van de WPS functie. Ga naar de 
WPS functie en druk binnen 120 seconden op 
de WPS/QSS knop op uw router. De verbinding 
tussen de router en de Internet Radio Adapter 
wordt vanzelf tot stand gebracht.    
Houd de  knop even ingedrukt als 
snelkoppeling naar deze instelling. 

  
• Handmatige configuratie 
U kunt ervoor kiezen om DHCP te gebruiken 
(waarmee u automatisch een IP krijgt 
toegewezen) of handmatig een IP adres invoeren 
voor de draadloze verbinding.  
Wanneer u kiest voor de handmatige instelling 
voor een bedrade verbinding dient het volgende 
te worden ingevoerd: 
1. SSID (de naam van het Access Point); 
2. IP Adres; 
3. Subnet Mask; 
4. Default Gateway; 
5. Voorkeurs DNS Server; 
6. Alternatieve DNS Server. 
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• Controleer het netwerk wanneer het apparaat 
is ingeschakeld 
Deze functie wordt gebruikt voor het in- of 
uitschakelen van het automatisch zoeken naar 
beschikbare netwerken wanneer het apparaat is 
ingeschakeld. 
Als de draadloze netwerkverbinding niet bestaat 
of mislukt wordt in het icoon in de linker 
bovenhoek een kruis zichtbaar. 
 
5.3.3  Datum en tijd 

  
Stel de datum en tijd in; stel het 
weergaveformaat in op 12 uur of 24 uur; stel de 
datum in als YY (jaar), MM (maand) en DD (dag) – 
YY/MM/DD, DD/MM/YY of MM/DD/YY. 
 
Schakel Zomer/wintertijd (DST) in of uit. 
   
Wanneer u verbonden bent met een draadloos 
netwerk is GMT (+00:00) tijd de referentie voor de 
tijdinstelling. Pas de tijd aan naar uw tijdzone 
wanneer u de tijd instelt. 
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5.3.4  Alarm 

  
 

De eerste twee alarmen zijn vergelijkbaar met 
een normaal alarm; stel de tijd in en kies of u het 
alarm elke dag, eens per week of op specifieke 
dagen wilt laten afgaan. Kies met Sound of u een 
toon, melodie of radio wenst te horen als 
alarmsignaal.  
 

Merk op dat de alarm bron het laatst beluisterde 
of ingestelde Internet radiostation is indien het 
alarmsignaal op Radio is ingesteld. U kunt alleen 
het zelfde station kiezen voor beide alarmen. 
Wanneer de alarmtijd wordt bereikt zal het 
apparaat verbinden met het Internet als het 
ingestelde netwerk beschikbaar is. Hierdoor kan 
er een vertraging optreden voordat de radio 
gaat afspelen. Als er gedurende één minuut 
geen netwerkverbinding is, zal het alarm 
omschakelen naar een melodie. 
 

Nadat de Alarm NAP (snooze) is ingesteld zal 
deze afgaan na 5/10/20/30/60/90/120 minuten 
afhankelijk van uw instellingen.  
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U kunt Alarm Volume gebruiken om het volume 
van de alarmen in te stellen. 
Wanneer het alarm/de alarmen zijn ingesteld zal 
er een klok icoon zichtbaar bovenin het scherm, 
Het klok icoon met alarmtijd zal ook duidelijk 
worden weergegeven in het standby modus 
scherm. 
Tijdens het alarm, druk op de Standby knop om 
het alarm te stoppen. 
 
5.3.5  Taal 
Selecteer de menutaal: Nederlands, Engels, Duits, 
Frans, Russisch, Zweeds, Noors of Deens. 
 
 
5.3.6  Dimmer 

  
Stel de helderheid van de achtergrondverlichting 
van het scherm in. Power Saving betekent het in 
standby modus gaan van het scherm. Turn On is 
de tijd dat u de Internet Radio Adapter gebruikt. 
Standaard is de achtergrondverlichting helderder 
in Turn On modus dan in Power Saving modus. 
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5.3.7  Slaaptijd 

  
Uitschakelen of de slaaptijd instellen op 
15/30/60/90/120/ 150/180 minuten. Wanneer de 
tijd is ingesteld zal een bed-icoon met de 
resterende minuten worden weergegeven in de 
rechter bovenhoek en zal de Internet Radio 
Adapter na afloop van deze tijd in standby 
modus gaan.  
Druk op op de afstandsbediening voor een 
snelkoppeling naar deze functie. 
 
5.3.8  Buffer 

  
Stel de buffertijd voor het afspelen van muziek in, 
2/4/8 seconden. 
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5.3.9  Weer 

  
In standby modus is de Internet Radio Adapter in 
staat om de huidige weersberichten weer te 
geven (zie 5.9.1). Zet Show on Standby aan en stel 
de eenheid van de temperatuur (oC of oF) in de 
temperatuur weer te geven in standby modus. 
 
Wanneer ingeschakeld, zal de weergave wisselen 
tussen het huidige weer en de huidige tijd. Elk 
wordt steeds 10 seconden weergegeven. 
 
 
5.3.10  Lokale radio instellen 

   
U kunt een snelkoppeling naar Lokale radio 
vinden in de Internet radio sectie (zie sectie 5.5) 
zodat u eenvoudig naar het zenderoverzicht voor 
uw locatie kunt gaan. 
U kunt uw locatie handmatig instellen, of het 
systeem uw locatie automatisch laten detecteren. 
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Het systeem herkent de locatie aan de hand van 
het IP adres van het verbonden netwerk. 
5.3.11  Afspeelinstellingen 

  
Selecteer de afspeelmodus van uw 
mediacenter – Off (geen herhaling of shuffle), 
Repeat all, Repeat one of Shuffle. 
Druk op  of  om de instellingen 
direct te veranderen terwijl u aan het luisteren 
bent naar UPnP of USB muziek. 
 
5.3.12  DLNA Setup 

  
De standaard naam voor DLNA is Internet Radio 
Adapter. U kunt de naam wijzigen voor DLNA 
setup op de PC, mobiele telefoon of tablet (zie 
sectie 4.2). 
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5.3.13  Hervatten bij inschakelen 
Als u aan het luisteren was naar Internet radio of 
uw mediacenter voordat u het apparaat 
uitschakelt zal het system standaard doorgaan 
met het afspelen van Internet radio. Als u dit 
uitschakelt, zal het systeem bij inschakelen naar 
het hoofdmenu gaan. 
 
5.3.14  Software Update 
Als er een software update beschikbaar is op de 
server zal het systeem u daarover informeren 
wanneer u naar het hoofdmenu gaat. Denk 
eraan dat de Internet Radio Adapter 
ingeschakeld moet zijn totdat de update is 
voltooid.  
 
5.3.15  Reset 
Herstel de standaardinstellingen.   

  
 

Nadat u de Internet Radio Adapter heeft gereset 
gaat het systeem automatisch naar het 
Language menu, Nadat u een taal heeft 
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geselecteerd gaat het automatisch naar het 
Netwerk instellingen menu. 
 
5.4 My mediaU 
Uw eigen mediaU zender lijst weergeven en 
afspelen op de mediaU server. Stel eerst uw 
account in. 

 
Om uw eigen zenderlijst te activeren, volg de 

volgende stappen: 
1. Bezoek http://www.mediayou.net/; 
2. Meld u aan voor het my mediaU lidmaat- 

schap; 
3. Log in op de website; 
4. Voer het draadloze MAC adres van de 

Internet Radio Adapter in op de my mediaU 
website. Deze informatie kan worden 
verkregen via Information Center > System 
Information > Wireless Info; 

5. Als het succesvol is geconfigureerd, bent u in 
staat om uw eigen mediaU zender 
afspeellijsten op te slaan en te bekijken. De 
gebruikersnaam en het wachtwoord hoeft u 
niet in te voeren op de Internet Radio Adapter. 
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6. Indien verschillende accounts zijn opgeslagen 
in de Internet Radio Adapter, kunt u degene 
die u nu gebruikt zien in het Configuration 
menu. 
Elke keer als u een update aanbrengt in de 
afspeellijst op de website, ga naar 
Configuration > Manage my MediaU om de 
verandering te synchroniseren met de Internet 
Radio Adapter. 

 
5.5 Internet Radio 
Nadat succesvol een verbinding met een 
radiozender tot stand gebracht is, zal de bit rate 
en het format van de zender worden 
weergegeven in het afspeelscherm. 

 
Tip: Als u teruggaat naar het hoofdmenu tijdens 
het afspelen, zal het apparaat na 10 seconden 
automatisch terugkeren naar het afspeelscherm. 
 
5.5.1  My Favorite 
Dit is een lijst met uw favoriete voorkeurszenders. 
Deze ondersteunt 250 ingaven, inclusief zender 
en map. 
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Tijdens het afspelen van een zender, houd de 
 knop ingedrukt om een zender als 

favoriet op te slaan. U kunt een vorige zender 
overschrijven om de nieuwe op te slaan. 
 

Als het geselecteerde station is opgeslagen, kunt 
u het niet nogmaals opslaan. 
 

De opgeslagen zenders worden weergegeven in 
dit menu. U kunt ook op de  knop drukken 
om naar de lijst met opgeslagen zenders te gaan. 
Of gebruik het nummerblok om het nummer van 
de opgeslagen zender in te voeren. 
  

In de lijst met voorkeurszenders, selecteer de 
gewenste zender, druk op  om te luisteren. 
U kunt ook op  drukken om naar het submenu 
te gaan en kiezen uit Verwijderen, 
Omhoog/Omlaag verplaatsen in de lijst, 
Hernoemen, Afspelen of Gebruiken als alarm (als 
u Internet radio als alarmgeluid heeft ingesteld in 
de alarm configuratie). 
 
5.5.2  Radiozender/muziek 
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Zenders zijn gecategoriseerd in Wereldwijde Top 
20, Genre en Land/Locatie. Verenigd Koninkrijk, 
Verenigde Staten, Canada, Australië. 
Bevestig om de subcategorie te openen en kies 
de zenders waar u naar wenst te luisteren. 
 
Voor elke zender, druk op  om het 
afspelen direct te starten. U kunt ook op  
drukken om naar het submenu te gaan, waar u 
kunt kiezen uit Toevoegen aan favorieten, 
Automatisch scannen, Afspelen of Gebruiken als 
alarmgeluid (als u Internet radio als alarmgeluid 
heeft gekozen in de alarm configuratie). 

  
Wanneer u kiest voor Auto Scan zal elk station in 
de subcategorie gedurende 30 seconden 
worden afgespeeld. Druk op  om het 
achter elkaar afspelen te stoppen. 
 
5.5.3  Geschiedenis 
Dit is een lijst met alle zenders waar u het laatst 
naar geluisterd heeft. Er kunnen tot 10 zenders in 
het geschiedenisgeheugen worden opgeslagen. 
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5.5.4  Service 

  
Zoek nieuwe radiozender – Voer uw zoekwoord in 
om te zoeken naar een radiozender uit de lijst. 
Nieuwe radiozender – De toegevoegde zenders 
worden opgeslagen in Mijn Favorieten. Merk op 
dat de zendernaam maximaal 250 karakters lang 
mag zijn.  
 
5.6 Media Center 

5.6.1  USB 
Wanneer u een USB stick of een externe harde 
schijf heeft aangesloten zal het USB icoon worden 
weergegeven. 
In USB modus, druk op /  op de 
afstandsbediening om het vorige nummer af te 
spelen. Druk op /  om het volgende nummer 
af te spelen. Druk op       om af te spelen of te 
stoppen. Druk op  of  om de 
afspeelmodus van de muziek in te stellen. 
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5.6.2  UPnP 
Als u gedeelde media heeft ingesteld, ziet u de 
gedeelde media in UPnP. Als u media deelt met 
meer dan één computer zijn de opties 
weergegeven in de lijst. Selecteer het gedeelde 
medium dat u wenst af te spelen. 
 

Druk op  /  op de afstandsbediening om 
het vorige/volgende nummer af te spelen. Druk 
op  om te stoppen of af te spelen. Druk op      

 of  om de afspeelmodus van de 
muziek in te stellen. 
 

Tip: De radio kan alleen muziekbestanden lezen 
met een bestandsnaam korter dan 40 karakters. 
Gebruik alleen Europese karakters. Als u niet in 
staat bent om een nummer in UPnP modus te 
lezen kunt u het bestand vernoemen.  Mocht het 
bestand dan nog steeds niet af te spelen zijn, kunt 
u het converteren naar een ondersteund formaat 
(WMA, .MP3, .WAV, .FLAC, .AAC). 
 
5.6.3  Mijn afspeellijst 
U kunt een afspeellijst maken met uw favoriete 
muziek afkomstig van UPnP. Wanneer u de muziek 
afspeelt, houd  ingedrukt om op te slaan 
in Mijn afspeellijst.  
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5.6.4 Mijn afspeellijst leegmaken 
U kunt alle opgeslagen muziek uit Mijn afspeellijst 
verwijderen. 
 
 
5.7 Bluetooth 
Ga naar Bluetooth modus om de functie in te 
schakelen. 
Voer een Bluetooth scan uit op uw notebook, 
mobiele telefoon of tablet. Kies de Internet Radio 
Adapter om te paren. Speel de muziek af nadat 
het paren is voltooid. 

 
Wanneer de Internet Radio Adapter is verbonden 
met een Bluetooth apparaat kunt u niet 
verbinden met een ander apparaat totdat de 
vorige twee apparaten zijn ontkoppelt. 
  

We raden u aan om de Bluetooth verbinding te 
verbreken voordat u de Bluetooth modus van de 
Internet Radio Adapter verlaat. Als de Bluetooth 
verbinding niet verbreekt zal de verbinding na 20 
seconden automatisch worden verbroken. 
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Als u binnen deze tijd opnieuw naar Bluetooth 
modus gaat kan de verbinding mislukken. 
Handmatig paren kan dan noodzakelijk zijn. 

 
De standaard Bluetooth PIN code van de Internet 
Radio Adapter is 0000, in het geval uw Bluetooth 
apparaat om een pincode vraagt. 

 
 
5.8 Informatiecentrum 

5.8.1  Weerberichten 
U kunt weersinformatie en voorspellingen zien 
voor 2000 steden. Selecteer het land en dan de 
stad voor weersberichten. 

  
Druk op /  om de weersvoorspellingen te 
zien. 
Weerberichten kunnen worden weergegeven in 
standby modus. Op de weer informatie pagina, 
druk op  om de stad die wordt 
weergegeven in standby modus in te stellen. 
Schakel vervolgens het weer weergave scherm in 
zoals aangegeven in 5.3.9. 
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5.8.2  Financiële informatie 

  
Bekijk de beursinformatie over de hele wereld. 
 
5.8.3  Systeeminformatie 
Bekijk de versie van het Internet Radio Adapter 
systeem en de details van het verbonden 
netwerk. De informatie bevat onder ander het 
MAC adres dat u nodig heeft om te registreren 
voor het mediaU lidmaatschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl 
voor de nieuwste firmware updates. 
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6. PROBLEEMOPLOSSER 

Probleem Oplossing 
Het apparaat 
schakelt niet in. 

Controleer of de 
netvoedingsadapter 
correct is aangesloten. 

Geen geluid. 1.  Schakel het geluid in als 
dit is onderdrukt. 

2.  Verhoog het volume 
van uw luidspreker of 
geluidsbron. 

Er kan geen 
netwerkverbin- 
ding tot stand 
komen. 

1.  Controleer de werking 
van het draadloze 
netwerk. 

2.  Probeer een IP adres 
voor het apparaat in te 
stellen. 

3.  Activeer de DHCP 
functie van de router en 
maak opnieuw verbin- 
ding met het apparaat. 

4.  Een firewall is 
ingeschakeld – stel het 
programma zo in dat 
toegang mogelijk is. 

5.  Herstart het apparaat of 
de router. 
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Probleem Oplossing 
WiFi 
verbinding 
kan niet tot 
stand komen. 

1. Controleer de 
beschikbaarheid van het 
WiFi netwerk op het 
accespoint. 

2.  Plaats het apparaat dichter 
bij de router. 

3. Controleer of het WEP/WPA 
wachtwoord correct is. 

Geen 
zenders 
gevonden. 

1.  Controleer het netwerk, het 
access point en de firewall. 

2. De zender kan op dit 
moment niet beschikbaar 
zijn, probeer het later 
opnieuw of selecteer een 
andere zender. 

3. De link naar de zender is 
veranderd of de zender 
zendt niet meer uit – vraag 
de aanbieder naar 
informatie. 

4.  De link naar een handmatig 
toegevoegd station is 
incorrect. Zorg dat het klopt 
en voer opnieuw in. 
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Probleem Oplossing 
Alarm werkt 
niet. 

1. Zet het alarm aan. 
2.  Controleer de volume 

instellingen, zie de 
oplossingen voor “Geen 
geluid”. 

3.  Het alarmgeluid is ingesteld 
op een zender, maar er is 
geen netwerkverbinding. 
Verander de bron of 
configureer het alarm 
opnieuw. 

Systeem 
loopt vast. 

De Internet Radio Adapter is 
overbelast, herstart het 
apparaat. 

 
 
7. SPECIFICATIES 

Beschrijving Internet Radio Adapter 
Model no. NAP011M 
Scherm 128 x 64 dot matrix 
Verbinding Wi-Fi 802.11b/g 

Bluetooth v.3.0 + EDR 
Wi-Fi key WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS 

  

mailto:envivo@teknihall.nl�
http://www.teknihall.nl/�


 

 

Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact 
op met Teknihall support: 0900 400 2001 
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl.     P1261 
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 46 

Streaming 
Protocol 

⋅ NTP Network Time Protocol 
⋅ RTSP Real Time Streaming 

Protocol 
⋅ MMS Microsoft Media 

Streaming Protocol 
⋅ HTTP Hyper Text Transfer 

Protocol 
Ondersteunde 
afspeelformaten 

⋅ WMA Windows Media 
Audio 

⋅ MP3 MPEG Layer 3 Audio 
⋅ WAV Waveform Audio 
⋅ FLAC Free Lossless Audio 

Code 
⋅ AAC Advanced Audio 

Coding 
Ondersteunde 
harde 
schijf/driver 
formaten 

FAT, FAT32 

Power adapter 5V 1200mA 
Verbindingen RCA audio uit (L/R) 

DC IN netvoeding aansluiting 
Afmetingen 125 mm (W) x 86.5 mm (H) x 

38 mm (D) 
Gewicht 130g 
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8.  VERWIJDERING 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl 
voor de nieuwste firmware updates. 

Elektrische en elektronische 
apparatuur (EEE) bevat 
materialen, delen en inhoud 
die gevaarlijk kunnen zijn voor 
het milieu en schadelijk voor 
de menselijke gezondheid als 
afval bestaande uit 
elektrische en elektronische 
apparatuur (WEEE) niet 
correct wordt weggegooid. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het 
WEEE logo (te zien links), zouden niet met 
het huishoudafval weggegooid moeten 
worden. Neem contact op met uw lokale 
autoriteit op het gebied van afvalver- 
werking, aangezien zij in staat zullen zijn om 
u details te geven over de mogelijkheden 
voor recycling in uw omgeving. 
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