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1. Hardware
Het toestel wordt geleverd in een kartonnen doos. Deze doos bevat volgende onderdelen :

– een access point voor het netwerk (AP)

– een DLNA renderer met ingebouwde eindversterker

– een DLNA renderer met enkel een voorversterker

– 2 stereo tulpkabels voor aansluiting op een HiFi-installatie

– een netwerk UTP kabel voor de aansluiting van de AP op de router

– een stekkervoeding voor het access point

– een stekkervoeding voor het versterkerloze renderer model

– een losse voeding voor het renderer model met eindversterker

– een CD met daarop de PDF handleiding en een speciale OEM versie van Jriver Mediacenter 
software, die overweg kan met de hardware.

1.1 Het accesspoint
Dit is het kleinste van de meegeleverde toestellen, en dient om de twee renderers draadloos op het 
reeds aanwezige netwerk te kunnen koppelen. Het dient te worden aangesloten op de switch van het 
thuisnetwerk. Meestal zal tegenwoordig deze switch geïncorporeerd zijn in de router (het toestel dat 
het interne netwerk koppelt aan het internet)

Een dergelijk access point wordt ook wel eens (verkeerdelijk) een bridge genoemd. Een bridge 
verbindt twee verschillende netwerken met elkaar. Hier wordt ook een vast met een draadloos 
netwerk verbonden, maar uiteindelijk maken deze dan deel uit van één groot netwerk, waarbij alle 
apparaten mekaar kunnen zien en benaderen. Daarom spreken we bij voorkeur over een access 
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point (AP). Doorgaans hebben alle apparaten in een dergelijk intranet de drie eerste getallengroepen 
in het IP-adres gemeen, bijvoorbeeld 192.168.100.x (zoals bij ons), of 192.168.1.x, of nog 
192.168.155.x. De eerste drie getallen zijn dan het netwerkadres, en voor elke netwerkdeelnemer 
hetzelfde. Het laatste getal is uniek en mag in het netwerk slechts éénmaal voorkomen. Bekijk het 
als het huisnummer in dezelfde straat. Elk apparaat in het netwerk heeft zijn eigen huisnummer.

Je sluit dus eerst het AP aan met de meegeleverde UTP kabel op de switch, en zet daarna het 
apparaat onder stroom. De ingebouwde intelligentie van het AP zal via het DHCP protocol een IP 
adres aanvragen aan de router/switch, die een ingebouwde DHCP server heeft. Deze server beheert 
de IP adressen op het interne netwerk, en deelt onderscheiden adressen uit aan de apparaten die 
daarom verzoeken; Zo wordt gegarandeerd dat het 'huisnummer' slechts éénmaal in het netwerk 
aanwezig is, en dat de drie eerste getallengroepen voor ieder apparaat dezelfde zijn.

Vanaf dan kan het AP zijn diensten aanbieden aan draadloze toestellen die willen deelnemen aan het 
netwerk. De SSID (dit is de naam waaronder je het AP op het netwerk kunt terugvinden) is Air 
Music. Op een draagbare computer zal je dus vanaf dan Air Music terugvinden in de lijst van access 
points. Het AP is reeds vooraf geconfigureerd om WPA2 (met AES Rijndael versleuteling) te gaan 
gebruiken. Het paswoord dat reeds is voorgeconfigureerd is 'Password'.

Je kan met deze gegevens dus vanaf nu op het netwerk aanloggen met een draagbare PC met WiFi.

Op het toestel bevindt zich ook een WPS knop. Deze dient voor de Air Music installatie niet te 
worden gebruikt, indien met de fabrieksinstellingen wordt gewerkt. 

Over deze WPS knop later meer.

Het apparaat ondersteunt IEEE802.11b/g/n.

1.2 De Ubicom renderer zonder eindversterker
Dit is qua grootte het middelste meegeleverde toestel.

Aan de voorzijde zijn er drie groene LEDs voorhanden. De middelste van de drie is de 
stroomindicator, en gaat bij het verbinden van de voeding onmiddellijk branden.. Links daarvan 
bevindt zich de indicator dat er verbinding is via WiFi. Rechts daarvan is een Led die brandt als het 
toestel op het netwerk is aangesloten met een UTP-LAN-kabel. Deze twee laatste LEDs branden 
alternatief, en gaan slechts na ongeveer een minuut branden, als het apparaat effectief is 
aangekoppeld.

Aan de linkerzijkant bevinden zich drie knopjes. Als het apparaat op de standaardwijze wordt 
gebruikt, hoeft men deze niet te bedienen.

Het middelste knopje is WPS (zoals op het AP) maar hierover later meer.

Met het meest linkse knopje kan men omschakelen tussen WiFi en draadverbinding. Met het rechtse 
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knopje reset men het toestel.

Dit toestel dient men aan te sluiten op een HiFi-eindversterker.

Daarvoor dienen de witte (links kanaal) en de rode (rechts kanaal) tulpconnector aan de achterzijde 
van het toestel. Eventueel kan alternatief worden gebruik gemaakt van de SPDIF (Sony-
Philips_Digital-InterFace) aansluiting. Een stereo tulpkabel is bijgeleverd om de connectie te maken 
met de stereo-installatie.

Van het ogenblik dat het toestel onder stroom staat zal het toestel eigenmachtig verbinding maken 
met het AP via WPA2 versleuteling, en het paswoord 'Password' ingeven. Als de procedure is 
afgerond, brandt het linkse LEDje op het front. Nu is het apparaat gereed voor gebruik.

Aan de achterzijde bevindt zich ook nog een RJ45 connector voor het verbinden met het netwerk 
via een UTP kabel. De USB poort dient voor een eventuele firmware update van het toestel. 
Helemaal rechts bevindt zich de voedingsaansluiting (12V gelijkspanning 1,5A) van het toestel.

Een Renderer is in feite een DLNA (Digital Living Network Alliance) enabled toestel. DLNA is in 
het leven geroepen om de communicatie tussen multimedia-toestellen te vergemakkelijken. DLNA 
hoort thuis in de UPnP (Universal Plug aNd Play) familie. DLNA ondersteunt van de UPnP 
toestellen slechts server, renderer en controller. Dit toestel is een DMR (Digital Media Renderer), en 
kan dus data die ernaartoe wordt gestuurd afspelen. In veel moderne televisietoestellen is ook 
DLNA ondersteuning voorzien.

1.3 De Ubicom renderer met ingebouwde eindversterker
Dit is het grootste toestel. Vooraan bevinden zich eveneens 3 LEDs, en aan de linkerkant 3 knopjes. 
Deze hebben identiek dezelfde functie als bij het kleinere toestel.

Aan de achterzijde rechts bevinden zich extra 4 banaanstekerbussen, 2 voor het aansluiten van  2 
luidsprekerkasten.
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Helemaal rechts, boven de voedingsaansluiting (16V – 3,75A), bevindt zich een hoofdschakelaar. 
Er is ook een extra digitale uitgang (tulp, naast de optische SPDIF) voorzien.

1.4 WPS
WPS (WiFi-Protected-Setup) is een recente techniek, om een toestel automatisch aan te melden op 
een draadloos netwerk. Dit gebeurt in alle veiligheid, door de versleuteling, maar toch via een 
paswoord, dat overigens niet moet worden ingetikt.

De procedure is als volgt : men drukt een aantal seconden de WPS-knop op het accesspoint in, 
totdat de WPS-led begint te flitsen. Daarna drukt men op de WPS-knop van het aan te melden 
toestel. Na enkele seconden stopt de LED met flitsen, en is het toestel automatisch, maar toch veilig 
aangemeld.

Men kan de Air Music toestellen out-of-the-box gebruiken zonder deze procedure te moeten volgen.

Indien men echter de SSID naam (d.i. De naam die het access point uitzendt om zich te 
identificeren) wenst te wijzigen, of het paswoord, moet men wel de toestellen met deze procedure 
aanmelden.

1.5 De parameters van het access point wijzigen
Soms kan er behoefte zijn om het paswoord, de SSID of een andere parameter van het access point 
te wijzigen. In het access point is een HTTP server ingebouwd. Dit betekent dat je naar het access 
point kan surfen.

Dit is enkel mogelijk als je een directe verbinding van het AP maakt via een kabel met een 
computer. Vermits de DHCP  client dan geen IP adres ontvangt, wordt er een standaard IP adres in 
het AP ingesteld. Dit adres is 192.168.1.254. Op dit adres is dan een HTTP server actief, die je kan 
bezoeken met een browser. Je moet hiervoor eerst het PC adres wijzigen zodat de PC in hetzelfde 
netwerksegment zit, anders blijft de webserver onzichtbaar. Je moet dus aan je computer een 
statisch adres toekennen dat begint met 192.168.1.x. Het laatste getal mag je kiezen uit de getallen 1 
tot en met 253. Tik in de adresbalk van de browser de volgende tekst in :

http://192.168.1.254

Je krijgt dan volgende startpagina te zien :
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De default inlog en paswoord is admin/admin. Dit is ook te wijzigen in de instellingen via de 
webserver.

Hierna verschijnt het hoofdvenster van de webserver :

Bij de wireless basic settings kan je o.a. De SSID naam wijzigen, het uitgezonden kanaal aanpassen 
etc. Let er wel op, als je deze AP nog samen met de Renderers wil gebruiken, dat je geen hiermee 
incompatibele waarden instelt.
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In de advanced settings kan je eventueel het paswoord veranderen :
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2. Software
Vermits de toestellen geen bedienknoppen hebben, dienen ze te worden bediend vanaf een derde 
apparaat. Dit derde apparaat kan een PC zijn, een iPhone, een iPad, een iPod, een MAC of een 
Android toestel. Op dit apparaat dient dan een software applicatie te worden geïnstalleerd, zodat 
deze een datastroom kunnen organiseren van een server naar de renderer. Er zijn verschillende 
applicaties beschikbaar.

2.1 Wolfgang Air Music for Android

2.1.1 Installatie

1. Zoek in de Android Market met de zoekterm 'Wolfgang Air Music'.

2. Download deze gratis applicatie en installeer deze.

3. Zoek het icoon en start de applicatie 
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2.1.2 Bediening (Playlist)

Een Playlist voor de renderers kan worden samengesteld op de volgende wijze :

1. Klik op 'Music Library'

2. Nu kan je kiezen tussen Shoutcast, TuneIn, MP3Tunes, Aupeo, een eventuele NAS server of 
UPnP servers op je netwerk.
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3. Kies 'Local Media', om muziek die aanwezig is op je telefoon uit te kiezen.

4. Klik op 'Audio'

5. Klik op 'Albums'

6. Kies het album dat je wenst te beluisteren.
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7. Klik het plusteken aan van de songs die je in de afspeellijst wil hebben. Deze plustekens 
worden nu wit in plaats van grijs.

8. Klik op het grote plus-teken boven 'Music Library' om de geselecteerde songs naar de 
playlist te copiëren.
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9. Mocht je reeds een afspeellijst hebben, en je wil de oude vervangen door de nieuw 
geselecteerde bestanden, klik dan op de twee vierkanten boven 'Now Playing'.

2.1.3 Items verwijderen uit de afspeellijst

1. Klik op 'Playing list'
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2. Kies één van de renderers die opgelijst staan

3. Wijs met je vinger het bestand aan dat je wenst te verwijderen, en blijf het gedurende 2 
seconden aanraken.

4. Er verschijnt een pop-up menu, waaruit je 'Delete' kiest.
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5. Wens je de hele afspeellijst te verwijderen, klik dan op het minusteken boven 'Music 
Library'

2.1.3 Een afspeellijst opslaan

1. Klik op 'Playing List'

2. Klik op de menu-knop van je Android apparaat
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3. Klik op 'Save as'

4. Geef de afspeellijst een naam en sla op.

2.1.4 De afspeellijst beluisteren

1. Klik 'Playing List'

2. Klik op het pijltje bovenaan, en selecteer de renderer(s) waar de muziek naartoe moet worden 
gezonden.
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3. Bevestig door op 'Apply' te drukken

4. Klik op de bron die naar de renderer moet worden gestuurd. Er verschijnt dan rechts op dezelfde 
lijn een blauw driehoekje.

5. Klik op 'Now Playing' om te zien wat op dat ogenblik wordt afgespeeld.

6. Ga terug naar 'playing List'. 

7. Klik op het herhaal-icon om 1 item te herhalen, of allemaal.

8. Klik op het 'shuffle' icoon, en de volgorde wordt door elkaar gegooid.

9. Om een andere renderer te kiezen, herhaal dan stap 1 tot 3.
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10. Om het afspeelvolume te regelen, klik op 'Playing Now'. 

11. Met het bolletje van de slidercontrol bovenaan kan het volume worden geregeld. Eventueel kan 
ook met de volumeregelaar  van de telefoon worden geregeld.

12. Om te pauzeren, druk op de twee opstaande streepjes onder de afbeelding; de streepjes 
veranderen opnieuw in een driehoekje, waarmee je nadien opnieuw kan starten.

2.1.5 De naam Ubicom Renderer wijzigen in iets meer betekenisvol

1. Klik op 'Playing List'

2. Kies één van de opgesomde renderers en houd je vinger 2 seconden op de naam

3. Kies voor 'Presentation'. Je surft nu naar de ingebouwde webserver van de renderer..

4. Kies nu voor 'Friendly name'

5. Vul in het invulvak de gewenste naam in en bevestig door op 'Save/Apply' te drukken. Je 
kan bijvoorbeeld de renderer de naam geven van de kamer waarin ij is opgesteld.
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2.1.6 Streaming mogelijkheden

2.1.6.1 MP3 tunes

Surf naar http://www.mp3tunes.com/  en registreer je ter plaatse om een ruimte van 2 GB te 
reserveren, waar je je songs kan opslaan. Je kan deze dan afspelen, eender waar je je bevindt.

2.1.6.2 SHOUTcast

Met Shoutcast kan je verschillende genres selecteren, muziek in een podcast kiezen, en deze 
afspelen. 

2.1.6.3 TuneIn radio

Hiermee introduceer je Internet radio op je renderers. Je kan radiostations van over de hele wereld 
beluisteren, en natuurlijk ook je lokale stations.

2.1.6.4 AUPEO

Deze muziekdienst uit Berlijn, laat je gratis gebruik maken van de Basic dienst. Je hebt de keuze uit 
een onnoemelijk aantal genres.
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2.2 BubbleUPnP 1.2.1 for Android
Deze gratis app uit de Android Market werkt heel overzichtelijk en soepel. De 
bestandenbibliothelen en de beschikbare renderers worden op 1 pagina weergegeven. Met deze 
applicatie kan je enkel streamen vanuit je lokale intranet. De aanwezige bronnen worden mooi 
weergegeven. Via de lokale renderer kan je ook muziek op je telefoon of tablet afspelen.

2.3 Skifta 1.0.3 for Android
Met deze mooi uitgewerkte applicatie kan je niet alleen streamen vanuit je eigen intranet, maar ook 
vanaf het internet. O.a. SHOUTcast is geïntegreerd, en sommige internet radiostations. De 1-2-3 
opzet is heel duidelijk : 1 = kies een mediabron, 2 = kies een afspeelapparaat en 3 = zoek bestanden 
en speel ze af.

Afspeellijsten worden (nog niet) ondersteund.

2.4 Kinsky for iPhone
Download Kinsky van de Apple Store.

1. Navigatie

2. Selecteer “AIR Music Renderer”
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3. Selecteer “Library” als de Media Server: er zijn meerdere muziek-keuzemogelijkheden.

4. Druk lang op het muziekbestand, als u op de “play now” knop drukt, wordt het bestand 
afgespeeld.

5. Drukken op “Play Next” selecteert het volgende nummer en voegt dit aan de “Playlist” toe. 
Voorbeeld: selectie van “Robot Boy”, zal dit op de eerste positie in de “Playlist” toevoegen.
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6. Drukken op “Play Later” zal het geselecteerde nummer als laatste aan de “Playlist” toevoegen.

2.5 Kinsky voor iPad
Download Kinsky van de Apple Store. 
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1. Navigatie

 

4. Druk lang op het nummer en voeg het aan de Playlist toe.  U kan uit 3 opties kiezen : Play Now, 
Play Next en Play Later.
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5. Selecteer “Metadata” zoals bvb. Mine, en het hele album wordt aan de “Playlist” toegevoegd. 
6. Play Now

2.6 JRiver Media center voor PC
Een speciale versie van dit software pakket wordt op de CD meegeleverd. Deze versie is speciaal 
aangepast om goed met de renderers te kunnen samenwerken. Start het uitvoerbaar bestand op de 
CD, en de installatie zal worden uitgevoerd (Win 2000, Win XP, Win Vista of Win7).

2.6.1 Navigatie

Navigeren in het inhoudsvak is eenvoudig en flexibel. U heeft steeds de keuze hoe de bestanden te 
manipuleren. U kan sneltoetsen gebruiken, pop-up menus, of slepen en neerzetten.
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2.6.2 Selecteer meerdere bestanden

Om eenvoudig alle bestanden in het inhoudsvak te selecteren, klik rechts en kies "Select All" of 
druk Ctrl-A. U kan ook verschillende items selecteren op de volgende wijzen :

• Klik op items om deze één voor één toe te voegen, terwijl u de Ctrl toets ingedrukt houdt.

• Klik op items terwijl u de Shift toets ingedrukt houdt. De complete reeks items tussen de 
klikselectie wordt dan geselecteerd. 

• Klik opnieuw op een reeds geselecteerd item om het te deselecteren. 

• Klik op een lege plaats in het inhoudsvak en sleep de muis over de bestanden die u wenst 
te selecteren.

2.6.3 Context menus via rechtermuisklik

Selecteer één of meerdere items en klik rechts om een contextafhankelijk pop-up menu te zien. Dit 
menu bevat een aantal keuzes om het werken te vergemakkelijken.

2.6.4 Slepen en neerzetten (drag and drop)

U kan de bestanden slepen en neerzetten naar bijna overal, met inbegrip van de organisatieboom, 
een playlist, Playing Now, Devices en het actie venster. Om een nummer onmiddellijk af te spelen, 
sleep je het bestand bovenop de player.

Slepen en neerzetten is niet beperkt tot het applicatievenster. Via de Verkenner (bvb vanuit uw 
muziekmap) kan je ook bestanden in de Player van de applicatie slepen om ze af te spelen. Of, u 
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kan eerst een item expanderen (Artist/Album bijvoorbeeld), en dan een bestand uit Verkenner 
rechtstreeks in het inhoudsvak slepen. De tags worden dan automatisch aangepast naargelang van 
de ge-expandeerde items in de boom.

Als voorbeeld, indien u de Artist/Album map expandeert, en 10,000 Maniacs/Unplugged selecteert, 
zal het slepen en neerzetten van dit bestand van de Verkenner naar het inhoudsvak, automatisch de 
uitvoerder voor dit bestand updaten naar 10,000 Maniacs, en het album veld naar Unplugged.

2.6.5 Bestanden selecteren

Bestanden kunnen op verschillende wijzen worden geselecteerd.
Selecteer één enkel bestand uit de lijst. 
• Klik op het bestand in de lijst. 

Selecteer meerdere bestanden uit de lijst. 
• Indien de bestanden in volgorde staan, klik dan op het eerste bestand in de lijst, en terwijl u de 

Shift toets ingedrukt houdt, op het laatste bestand. Alle bestanden tussen de eerste en de laatste 
(deze ook inbegrepen) worden dan afgespeeld.

• Indien de bestanden niet in volgorde staan, selecteer deze dan door te klikken terwijl u de Ctrl 
toets ingedrukt houdt.
Selecteer alle bestanden uit de lijst.

• Druk op Ctrl + A. 
Selecteer bestanden gebruik makend van View Schemes (filters). 

• Om alle bestanden te selecteren in een View Scheme, dubbelklik het View Scheme (ouder of 
kind) in de boom; of

• Klik op de ouder in de boom om de View Scheme panelen te tonen (boven de lijst), en selecteer 
een item in een paneel.

• Opm: om alle geselecteerde items aft e spelen met deze methoden, moet "Replace Playing Now 
(all)" zijn geselecteerd in Tools > Options > General > Behavior.
Selecteer bestanden via Search. 

• Typ een zoekterm of zoekregels in de Zoekbox om in de huidig geldige Media Mode te zoeken. 
Om de hele databank te bevragen, typ dan DB: all (voor alle databanken) gevolgd door de 
zoekterm.
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2.6.6 Hoe de JRiver streaming music naar Wi-Fi audio te gebruiken

Voor meer info gebruik de onderstaande link voor de JRiver online gebruikershandleiding: 
http://wiki.jriver.com/index.php/Main_Page#Using_J._River_Media_Center

2.6.7 De Jriver Mediacenter versie registreren

Na de installatie van de versie op de meegeleverde CD, werkt deze gedurende 30 dagen. Op het 
hoesje van deze CD bevindt zich een registratiecode die uit 6 groepjes van 5 alfanumerieke tekens 
bestaat. Deze code heeft U nodig om de software ook buiten de 30-dagen-periode te gebruiken. 
Maak goed het onderscheid tussen nullen en de letter O.

U kan registreren als U het programma start, vanaf het startscherm.

U kiest dan de knop 'Register'.

U kan ook registreren vanaf het 'Help' menu in de applicatie zelf :
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U kiest dan de optie 'Install License ...' (Na de registratie verdwijnt deze optie uit het menu). Het 
volgend keuzeschermpje verschijnt. Vermits U nog geen licentiebestand bezit, kiest U voor de 
eerste optie 'Restore from Internet', en drukt op 'OK'

De standaard browser op Uw systeem zal nu de volgende webpagina bezoeken :
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In het invulvak van paragraaf 1 vult U met zorg de code in, die zich op de hoes van Uw CD bevindt, 
inclusief de koppeltekens.

Indien U een typfout heeft gemaakt, verschijnt volgend scherm :
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Ga met de 'Back' knop terug naar het vorige scherm, en corrigeer Uw ingave. Als de code correct is 
ingegeven, verschijnt nu een invulformulier, waar U Uw naam, e-mailadres, een paswoord en Uw 
telefoonnummer dient in te geven. Na het verzenden van dit formulier krijgt U volgend 
dialoogscherm te zien :

Het voorgestelde bestand is het licentiebestand. U kiest ervoor om deze op een veilige plaats op te 
slaan.
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Nadien opent U vanuit de JRiver Mediacenter applicatie opnieuw het helpmenu, en kiest U opnieuw 
'Install License...'. In de volgende dialoogbox kiest U nu voor de tweede optie 'Restore license from 
file (.mjr), en drukt 'OK'.

Daarna kan U de zonet gedownloade licentiefile aanwijzen :

Na de registratie verschijnt volgend scherm :

De applicatie heeft nu geen 30-dagen-limiet meer, en de licentie-installatie-optie is uit het help-
menu verdwenen.
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