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Veiligheidsinformatie      

WAARSCHUWING:
OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN:
VERWIJDER GEEN SCHROEVEN, DEKSELS OF DE BEHUIZING.
GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN AAN 
DE BINNENZIJDE. LAAT REPARATIES OVER AAN GEKWALIFICEERDE 
ONDERHOUDSMEDEWERKERS.

Het bliksemschicht-met-pijl symbool binnen 
een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de 
gebruiker te waarschuwen voor de aanwezig-
heid van ongeïsoleerde gevaarlijke voltages 
binnenin de behuizing van het product welke 
sterk genoeg zijn om een risico op elektrische 
schok te vormen bij personen.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is 
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor 
de aanwezigheid van belangrijke bedienings- 
en onderhoudsinstructies in de bij het apparaat 
gevoegde documentatie.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND 
EN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, HET 
APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF 
VOCHT.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN  Om 
het risico van elektrische schok, brand etc. te verminderen: 

1.Lees deze instructies.
2.Bewaar deze instructies.
3.Lees alle waarschuwingen.
4.Volg alle instructies op.
5.Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van                     
water.

6.  Reinig alleen met een droge doek. Voor hardnekkig  
vuil, gebruik een zachte doek licht bevochtigd met een 
zwakke oplossing van een mild schoonmaakmiddel en 
water. Droog het apparaat daarna onmiddellijk met een 
droge doek. Gebruik geen schurende kleding, thinner, 
alcohol of andere chemische stoffen aangezien zij de 
toplaag kunnen beschadigen of de letters kunnen laten 
verdwijnen
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. De ventilatie 
mag niet worden gehinderd door het bedekken van de 
ventilatieopeningen met bijvoorbeeld kranten, tafelkleden, 
gordijnen etc.
8. Plaats niet in de nabijheid van hittebronnen zoals 
radiatoren, kachels, fornuizen of andere apparaten (zoals 
amplifiers) die hitte produceren.

9. Onderschat de veiligheid van een geaarde stekker niet. 

Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past, 
schakel een elektricien in om het verouderde stopcontact 
te laten vervangen.
10. Bescherm de stroomkabel tegen overlopen en 
doorboren, met name bij stekkers, stekkerdozen en de 
plaats waar de kabel met het apparaat verbonden is. 
Als de stroomkabel is beschadigd, dient deze door een 
gekwalificeerde reparateur gerepareerd te worden.
11. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde 
aanvullingen/accessoires.

12. Gebruik alleen in combinatie met een door de fabri-
kant voorgeschreven of bij het apparaat verkochte (steek)
wagen, standaard, poot, bevestiging of tafel. Wanneer 
een (steek)wagen gebruikt wordt, wees voorzichtig bij 
het verplaatsen van de combinatie wagen-apparaat om 
verwondingen door omvallen te voorkomen.
  

13. Verwijder de stekker van het apparaat uit het 
stopcontact tijdens onweer of wanneer het apparaat voor 
lange tijd niet gebruikt wordt.
14. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onder-
houdspersoneel. Reparatie is noodzakelijk wanneer het 
apparaat op enige manier beschadigd is, bijvoorbeeld 
wanneer de stroomkabel of de stekker beschadigd is, 
vloeistof is gemorst of objecten in het apparaat zijn 
gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of 
vocht, niet normaal functioneert of is gevallen. 
15. Het apparaat dient niet te worden blootgesteld aan 
druppelen en spetteren. Objecten gevuld met water, 
zoals vazen, dienen niet op het apparaat geplaats te 
worden.
16. De stekker van het apparaat of een schakelaar wordt 
gebruikt als hoofd-ontkoppelaar en dient gebruiksklaar 
te zijn.

WAARSCHUWING VOOR STEEKWAGEN
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Language

Internet Radio Snel Start Gids

Wat u dient te doen voordat u uw Internet Radio kunt gebruiken

LAN Instellingen:

Zorg dat de internetaansluiting werkt en de netwerkinstellingen beschikbaar •	
zijn voor het LAN (ADSL- of kabelmodem is aanbevolen).
Om het LAN MAC adres van de radio te vinden, gebruik:•	

Menu scherm     Settings       Network Settings     Current settings     
Wired MAC Address

Draadloze LAN Instellingen:

Een breedband internetverbinding.•	

Een draadloos access point (Wi-Fi) aangesloten op uw breedbandverbinding, •	
bij voorkeur via een router.

Als uw draadloze netwerk is ingesteld om gebruik te maken van Wired Equiva-•	
lent Privacy (WEP) of Wi-Fi Protected Access (WPA) dataencryptie dient u de 
WEP of WPA code te weten om de Internet Radio te kunnen verbinden met het 
netwerk.

Als uw draadloze netwerk is ingesteld om alleen vertrouwde apparaten toe-•	
gang te gaven dient u het MAC adres van de Internet Radio in te voeren in uw 
draadloze access point. Om het MAC adres te achterhalen, gebruik: 

Menu scherm      Settings       Network Settings      Current settings      
WLAN MAC Address

Om het MAC adres in te voeren in uw draadloze access point dient u de •	
instructies te lezen behorende bij het draadloze access point.

Voordat u doorgaat, zorg ervoor dat uw draadloze access point is ingeschakeld 
en aangesloten op uw breedband internetverbinding, of uw LAN kabel correct is 
aangesloten. Om dit deel van het systeem goed te laten werken dient u de instructies 
behorende bij uw draadloze access point of LAN router te lezen.
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Scherm

Bedieningsoverzicht

Vooraanzicht 

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

FM antenne

Volume down

Volume up Standby

Dimmer

LAN-aasluiting   

Update poort
Aux In aansluiting
DC aansluiting
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Bevestig uw radio aan de muur

Om uw radio aan de muur te bevestigen, volg de volgende drie stappen.•	

  

 
  
 

Muurbevestiging 

Stap 1:
1)  Stop de schroeven in de gaten, één schroef per gat. Totaal zijn 

twee schroeven nodig.
2)  Draai de schroeven aan om de muurbevestiging aan de muur 

te bevestigen.

Bouten

Stap 3:
1)   Zorg dat de bouten van de muurbevestiging in het grote gedeelte van 

de bevestigingssleuven kunnen vallen en draai ze aan.
2)   Duw de radio omlaag om te bevestigen aan de muurbevestiging.

Antenne

Bevestigingssleuven

Stap 2:
Duw deze twee clipjes omlaag om de 
voet te verwijderen.
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De radio verwijderen uit de muurbevestiging

Wellicht wilt u uw radio verwijderen uit de muurbevestiging en op een vlak op-•	
pervlak plaatsen:

1. Schuif uw radio naar boven om hem te verwijderen uit de muurbevestiging.

2. Schuif de voet op de radio zodat de twee clipjes in de gaatjes aan de onderkant     
van de radio passen, denk er aan dat het smalle gedeelte van de voet naar de 
voorzijde van de radio moet wijzen.

3. Duw de twee clipjes in de radio om de voet te bevestigen.

Hoofdstuk 1 Introductie

1.1 schermen

Het scherm geeft verscheidene menu’s, dialogen en scherm weer, zoals •	
hieronder beschreven. Er zijn zes schermtypen:

 
 
 

Wanneer een tekst te lang is om op het scherm te passen, is eerst slechts een 
gedeelte te zien. Na een paar seconden gaat de tekst langzaam scrollen zodat u de 
gehele tekst kunt lezen.

Het •	 menu scherm is het hoofdmenu om te navigeren door de hoofdfuncties en 
– instellingen van de radio. Er zijn zes iconen waar u op kunt drukken:

 FM Radio•	
 My Music•	
 Alarms•	
 Settings•	
 Internet Radio•	
 AUX •	

Menu•	
Splash (modus)                                                     •	
Nu aan het afspelen•	

Dialog•	
Fout/informatie                                                    •	
Standby  •	
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Het standby scherm laat de tijd, datum, snooze countdown en alle actieve •	
alarmtijden zien. 

Opmerking: als u het standby backlight niveau op 
de laatste stand instelt is het mogelijk dat u alleen een
leeg, zwart scherm te zien krijgt wanneer uw op de
STANDBY knop drukt om naar de standby modus 
te gaan. Om het standby backlight niveau in te 
stellen, zie pagina 29.
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Keer terug naar het menu scherm

Sluiten

Keer terug naar het vorige scherm 

Volume

In afspeelmodus kan deze knop gebruikt worden om terug te 
keren naar de laatste tracklijst of zenderlijst

Radio modus: druk om “My Favorites” te zien

Druk om toe te voegen aan Favorites

Druk om aanvullende informatie weer te geven tijdens het afspelen

Stop

Play/Pauze

Druk voor de vorige track, of 
FM modus: 
a. activeer Auto Tune, druk om snel omlaag te scannen 
b. deactiveer Auto Tune, druk om handmatig omlaag te scannen
Druk voor de volgende track, of 
FM modus: 
a. activeer Auto Tune, druk om snel omhoog te scannen 
b. deactiveer Auto Tune, druk om handmatig omhoog te scannen

Skip track / vooruitspoelen

Track terug / Terugspoelen

Shuffle instelknop

Repeat instelknop

Schermknoppen Functie/Gebruik

1.2 De Functies/Gebruik van het schermknoppen tabel
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1.3 Samenvatting functies

Als u de iconen op het menu scherm aanraakt gaat de 
radio naar de geselecteerde modus en gaat de laatste 
zender of track afspelen die in die modus is 
afgespeeld. Als dat niet mogelijk is gaat het apparaat
proberen te verbinden met de geselecteerde bron door 
te scannen naar zenders of netwerken, of indien nodig
vragen om input van de gebruiker.

De schermen tijdens het afspelen tonen informatie 
over de geluidsbron en track die nu wordt afgespeeld,
indien beschikbaar. 

Dialoogschermen worden weergegeven om de 
gebruiker in staat te stellen om instellingen te 
wijzigen. Ze variëren in complexiteit van simpele
 Yes/No opties tot een netwerk wachtwoord 
invoerscherm. 

Elke modus heeft een Modus menu, met opties
specifiek voor die modus. 

Bijvoorbeeld, druk op  om 

naar het internet modus menu te gaan, welke drie 
opties heeft: Browse station list, Return to playing
 screen en Last listened.
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Het Settings   menu geeft toegang tot de
systeeminstellingen en informatie zoals tijd, alarmen,
 equalizer, netwerk en overige instellingen en de 
Setup Wizard. 

Menu’s met meer opties dan op één scherm passen
hebben een scrol balk. De balk aan de rechterkant
van het scherm geeft aan of er meer opties zijn onder
of boven de huidige weergave. 

Sommige menu’s, zoals bijvoorbeeld het Settings
menu, hebben meerdere submenu’s.

Hoofdstuk 2 Beginnen/Instellen

Om te luisteren naar FM zenders•	  heeft u alleen een voedingsbron nodig (een 
100-240V netaansluiting).

Voor Music Player modus•	  heeft uw radio een verbinding nodig met een netwerk 
en een UPnP muziek server (bijvoorbeeld een PC).

Voor de Internetverbinding modus•	  heeft u ook een breedband internetverbind-
ing nodig via een LAN kabel of een Wi-Fi verbinding.

1.    Plaats uw radio op een geschikte plank of tafel.

2.    Sluit de netvoedingsadapter aan op uw radio en het elektriciteitsnet

3.    Om FM uitzendingen beter te ontvangen, verleng en richt de telescopische          
       antenne.

2.1 Setup Wizard

Stap 1 - Aanzetten

1.    Verbind de adapter van uw Internet Radio en controleer of de power LED        
       gaat branden
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2.    Tijdens het gebruik kan het apparaat worden in- 
     en uitgeschakeld door op de STANDBY knop te 
     drukken 

3.    Voor het eerste gebruik krijgt u de vraag 
       ‘Start setup wizard now?’

Stap 2 – Setup wizard

Opmerking: als er iets misgaat kunt u altijd op   drukken
om terug te keren.

Om door te gaan, druk op 1. YES, waarna u wordt
gevraagd om een Taal te kiezen: English, Dansk,
Nederlands, Suomi, etc. Druk op uw gewenste 
optie, bijvoorbeeld English. 

2.   Vervolgens wordt u gevraagd om het Time format in te stellen: 24h of 12h,
druk op de gewenste instelling.

3.   De volgende vraag is Select Time Sync Source: None/Internet/FM, gewoonlijk 
selecteren we hier Internet als ideale optie.

4.   Vervolgens komt u bij Select Time Zone, blader met

        of  naar uw lokale tijd 
zone, en druk op uw tijdzone.

5.    Nu vraagt de radio om ‘Yes of No’ te kiezen voor Use Daylight Savings, 
       gewoonlijk kiezen we hier voor Yes.

6.    De volgende vraag is Select WLAN Region, druk op

  of  om te bladeren en  druk 
       vervolgens op de best passende regio.
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7.    Vervolgens komt u bij Network Wizard. Het kan zijn dat meerdere netwerken  
  

worden gevonden, druk op  of   om te bladeren en kies het gewenste 
netwerk. De radio slaat de instelling op in het geheugen.

8. Als uw netwerk niet om een wachtwoord (WEP/WPA) 
    vraagt zal de radio verbinden met het netwerk
    en weergeven:

9.    Als een WEP/WPA key (wachtwoord) nodig is zal de 
       radio u vragen om de WEP/WPA code als volgt in te 
       voeren:

 Voer het wachtwoord in.•	

Opmerkingen: a. Als er cijfers in uw wachtwoord voorkomen, druk op  om de 
cijfers weer te geven. 

        
b. Als u een onjuist teken ingeeft, druk op  om dat teken te 

verwijderen. Als er hoofdletters in uw wachtwoord voorkomen, 

druk op  om hoofdletters in te voeren.

Na het invoeren van het laatste teken van uw •	

      wachtwoord, druk op  om te bevestigen. 
De melding ‘Setup wizard completed’ zal verschijnen. 
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Als, nadat de radio probeert te verbinden met het netwerk, de melding •	 ‘connect 
failed’ verschijnt, volg de stappen:

 a.   Controleer of uw router normaal functioneert.
 b.   Probeer uw radio te verplaatsen naar een plek met sterker signaal.
 c.   Controleer of u uw wachtwoord correct heeft ingevoerd.

 10.   Druk op  om op het menu scherm te komen.

Opmerking: Het menu scherm is het hoofdscherm om door 
de hoofdfuncties en instellingen van de radio te
navigeren. 

2.2 Internet Radio Portal Registratie

1.   Om uw radio te registreren dient u eerst de
      portal access code van uw radio te achterhalen

door te drukken op   in het hoofdmenu nadat uw radio verbonden is met 
een internetzender, 

druk vervolgens op  > Browse station list >

Help > Get access code > Schrijf de code op.

2.   Ga naar de portal website op www.wifiradio-frontier.com.
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3.   Als dit uw eerste bezoek is aan het portal dient u eerst een nieuwe 
      account aan te maken, waarbij wordt gevraagd om de volgende informatie:

access code•	
uw e-mail adres•	
wachtwoord•	
radio model (Beam)•	  

Als u al een account heeft en een extra radio wilt toevoegen, log in op uw account 
en selecteer My preferences > Add another Wi-Fi radio.

Wanneer uw radio geregistreerd is bij het portal kunt u direct gebruik maken van de 
Internet radio favorieten en extra zenderopties.

2.3 Een muziekserver instellen 

Om uw radio in staat te stellen om muziek vanaf uw computer af te spelen dient •	
de computer te worden ingesteld om bestanden of media te delen. 

UPnP media sharing•	  stelt apparaten zoals deze radio in staat om muziek af te 
spelen vanuit een gedeelde mediabibliotheek en te bladeren door tag menu’s 
op basis van bijvoorbeeld Artiest, Album of Genre. 

Als u een geschikt serversysteem draait, zoals een PC met Windows Media •	
Player 10 of hoger (WMP) en uw muziekbibliotheek goed getagged is, dan is 
het aanbevolen om media sharing te gebruiken. 

Alleen de UPnP server dient te worden ingesteld. •	
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2.4 Media delen met Windows Media Player

De meest voorkomende UPnP server is Windows Media Player (10 of hoger). Ook 
andere UPnP platformen en servers kunnen worden gebruikt. Om WMP in te stellen 
om media te delen, volg de volgende stappen: 

1.   Controleer of de PC is verbonden met het netwerk. 

2.   Controleer of de radio aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk. 

3.   In WMP, voeg de geluidsbestanden en –mappen die u wenst te delen toe aan       
      de mediabibliotheek (Library > Add to Library…). 

4.   In WMP, schakel media sharing in (Library > Media sharing…). 

 

5.  Zorg ervoor dat de radio toegang heeft tot de gedeelde media door de radio      
te selecteren en op Allow te klikken. U kunt ook een naam voor de gedeelde 
media instellen door op  Settings te klikken. Klik op OK om de dialoogvensters te 
sluiten. 

6.  De PC is nu klaar om muziek te streamen naar de radio. De WMP UPnP service   
draait op de achtergrond; u hoeft WMP niet expliciet te starten.
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Hoofdstuk 3 Internet Radio Modus 

3.1 Toegang tot Internet Radio Modus

Om naar Internet Radio modus te gaan, druk op  •	  in het menuscherm.

Opmerking: Het station list menu is afkomstig van de Internet Radio Portal en dus 
alleen beschikbaar als uw radio is verbonden met het Internet. De 
zenderlijsten en de submenu’s kunnen van tijd tot tijd veranderen.

Wanneer u de Internet radio modus selecteert, zal de
 radio proberen te verbinden met de Internet radio 
portal om een zenderlijst op te halen, gesorteerd in
 verschillende categorieën zoals Land, Meest populair 
en Genre.

  
Wanneer u een zender selecteert zal uw radio 
rechtstreeks met deze zender verbinden.

De portal is ook in staat om meerdere lijsten met favoriete zenders bij te houden    •	
      die u kunt personaliseren, bijvoorbeeld Andy’s stations, Jo’s favorites, Talkshows. 

Om gebruik te maken van de favorieten functie dient u uw radio te registreren •	
bij de portal website zoals beschreven op pagina 15. 

Als u meerdere Internet radio’s heeft kunt u deze registreren met hetzelfde ac-•	
count zodat elke radio toegang heeft tot uw favorietenlijst.

U kunt favorieten toevoegen op uw radio en op elke computer met een web •	
browser. 

Er zijn een aantal manieren om zenders te selecteren.
Direct op de radio door te drukken op

    

Browse station list•	
Return to playing screen•	
Last Listened•	
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Door de drukken op Browse station list krijgt u:

My Favorites: toegang tot de favorietenlijsten•	
Uw lokale zenders, bijvoorbeeld Local China•	
Stations: blader via Country, Genre, <Search stations>, popular en New sta-•	
tions
Podcasts•	
My added stations•	
Help: Verkrijgen van toegangscode en veel gestelde vragen•	

3.2 Zoeken

U kunt zoeken in Internet uitzendingen, in zenders of in 
podcasts met bepaalde zoekwoorden in de titel. 

1. Om deze functie te gebruiken:  

Druk op  > Browse station 
list > Stations        <Search station>, of

Browse station list > Podcasts        <Search podcasts>

2. Voer een zoekwoord in door de tekens te selecteren 
    en druk op Search.Het zoekwoord invulscherm is in 
    bediening gelijk aan het Wi-Fi wachtwoord 
    invoerscherm.

3. Selecteer een uitzending uit de lijst. 

    
Opmerking: Bij podcasts kan het mogelijk zijn om een 

    bepaald hoofdstuk te selecteren.

3.3 Bladeren

Om te bladeren door Internet uitzendingen, volg eerst 
stap 1 hierboven, ga dan naar Stations > 
Location/Genre/Popular station/ New stations of 
Access to Podcasts > Location/Genre
Blader door de menu’s om uitzendingen te vinden.
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3.4 Laatst beluisterd 

Wanneer u de Internet radio modus start wordt automatisch de laatst beluisterde •	
zender geselecteerd. 

Om een ander recent beluisterd station te selecteren, druk op •	

 > 

Last listened en vervolgens op een van de geselecteerde stations. De meest recente 
zenders staan bovenaan de lijst.

3.5 Favorieten

Opmerkingen: 

a. Favorieten kunnen worden opgeslagen via de Internet radio portal of via  
een zender die uw radio op dit moment afspeelt.

b. Favorieten opgeslagen vanaf het web zijn beschikbaar op alle Internet   
radio’s geregistreerd op hetzelfde account. Voordat de favorieten beschik-
baar zijn, dient de radio te worden geregistreerd via de Internet radio 
portal (zie pagina 15).

Om de huidige zender op te slaan als een favoriet•	 , druk op   , en de 
melding “Favorite added” zal verschijnen. De zender zal verschijnen in de 
standaard favorietenlijst Stations.

Om een favoriet te selecteren•	 , druk op Directory  > My Favorites > Stations 
[Favorietenlijst].
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3.6 Mijn toegevoegde zenders

Ondanks dat de Internet radio portal duizenden zenders bevat, kan het voorkomen 
dat u wenst te luisteren naar een zender die niet in de lijst staat. U kunt uw eigen 
zenders toevoegen via de Internet portal: www.wifiradio-frontier.com

Deze toegevoegde zenders zijn bereikbaar op uw radio door de drukken op           

in het hoofdmenu > druk op   > Browse station list > My 
Added Stations > [Zender]. 

3.7 Speelt nu informatie

Terwijl een stream speelt geeft het scherm de naam 
en omschrijving weer. 

Om meer informatie te zien, druk op   . 
Een scherm met informatie zoals beschrijving,
metadata, genre, bit ratio, codec en sampling ratio zal 
verschijnen.

Hoofdstuk 4 Muziekspeler modus

4.1 Toegang tot Internet Muziekspeler modus

Muziekspeler modus speelt audiobestanden zoals •	
MP3’s, AAC’s, WMA’s of FLAC’s af vanaf een 
computer in het lokale netwerk.

Om de Muziekspeler modus te starten, druk op •	  
       in het hoofdmenu waarna het Select Music 
       Source scherm verschijnt.

In het Select Music Source scherm, druk op •	
       Shared Media of My Playlist om een programma 
       te starten.
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Als u al een muziekbestand afspeelt, kunt u op •	   in plaats van  drukken 
om terug te gaan naar het laatst bezochte menu. 

Wilt u een andere track beluisteren? Tijdens het afspelen kunt u drukken op •	

 of  , terwijl u door  of   ingedrukt te houden vooruit of 
achteruit kunt spoelen in de huidige track.

 

4.2 Herhaal/Shuffle

U kunt tracks herhalen of in een willekeurige volgorde 

afspelen door te drukken op het repeat  icoon of

het shuffle  icoon.

Ook kunt u drukken op  om in 
het instellingenmenu te komen en druk op 
Repeat/Shuffle om in te stellen.

4.3 Gedeelde media (van UPnP Media Server)

1.   Selecteer My Music > Shared media. 
  Als u shared media heeft ingesteld (zoals beschreven op pagina 16), zou u    

een vermelding moeten zien bestaande uit <computer naam> : <Shared media  
naam>, bijvoorbeeld JB-Laptop: Audio. Als u meer dan één computer heeft 
waarop media gedeeld wordt, staan de verschillende opties in de lijst. Selecteer 
de shared media die u wenst af te spelen.

2.   Vanaf dit punt zijn alle menu’s gegenereerd door de 
  shared media server (meestal Windows Media 
  Player). Het eerste menu laat een lijst met 
  mediatypes zien, bijvoorbeeld Muziek, Video, 
  Foto’s en Afspeellijsten. 
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3.   Uw radio kan alleen muziek en afspeellijsten afspelen. 
  Er is ook een zoekfunctie, welke tracks op dezelfde 
  manier kan vinden als bij de Internet radio 
  zoekfunctie, zoals beschreven op pagina 18-19.

4.   Voor muziek zijn er meerdere opties.
  Wanneer u een track heeft gevonden die u wenst af 
  te spelen, druk op de titel van de track. Kort drukken 
  zorgt ervoor dat de track direct begint met afspelen. 
  Lang indrukken opent de Edit modus met een add 

to presets  icoon dat u in staat stelt om de 
geselecteerde track of map toe te voegen. 
U kunt ook hele albums toevoegen aan de afspeellijst.

Uw radio speelt ofwel de geselecteerde track ofwel de afspeellijst gekozen in het 
music source menu. 

4.4 Afspeellijst wissen

Druk op  om het 
instellingenmenu te openen, en druk vervolgens op 
Clear My Playlist>Yes.

4.5 Afspeelinformatie

Terwijl een track afgespeeld wordt, is op het scherm de track, artiest en album te 
zien indien beschikbaar. Ook is een voortgangsbalk te zien waarop wordt weerge-
geven waarop de voortgang en de totale afspeeltijd van de track te zien is. Voor 

meer informatie, zoals de bit ratio, codes en sample ratio, druk op het    icoon.
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4.6 Mijn afspeellijst 

My Playlist is een verzameling nummers toegevoegd door de gebruiker vanaf UPnP.

Hoofdstuk 5 FM Modus 

5.1 Toegang tot FM Modus

FM radio modus ontvangt analoge radio van de FM band 
en geeft RDS (Radio Data System) informatie over de 
zender en het programma weer (indien dit wordt 
uitgezonden). 

Om de FM modus te openen, druk op    
in het menuscherm.

5.2 Scan instellingen

Standaard stopt de FM scan bij elk beschikbaar station. Dit kan leiden tot een   •	
slechte signaal-ruis ratio van zwakke zenders. 

Om de radio zo in te stellen dat het scannen alleen stopt bij zenders met een •	
goed signaal, dient u de scan instellingen aan te passen.

Druk op •	   > Stop on stations, druk op Stop on stations om de 

instelling te veranderen van All naar Strong, druk op  om de 
instellingen te verlaten.

5.3 Automatische afstemming

Om een zender te vinden, druk op •	    om de Auto Tune functie te 
activeren, vervolgens kunt u de FM band omhoog of omlaag scannen door op 

de    of    iconen te drukken. 
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Het frequentiedisplay beweegt omhoog of omlaag wanneer uw radio de FM •	
band scant en stopt bij het vinden van een FM radiostation. 

5.4 Handmatige afstemming

Wellicht wilt u soms Manual Tune gebruiken. Dit is heel eenvoudig:

Wanneer   is opgelicht, druk nogmaals op  om de auto-scan 

functie uit te schakelen, en druk vervolgens op   of   om handmatig naar 
zenders te zoeken.

5.5 Mijn favorieten

Opmerkingen: a. U kunt voor zowel Internet als FM tot 10 favorieten instellen. Dit 
gaat op  dezelfde manier.

b. Dit kan ook worden uitgevoerd met uw afstandsbediening:

1.   Om in te stellen: terwijl uw favoriete zender speelt, houd een van de pre
set knoppen ingedrukt tot de melding “Favorite added” verschijnt. De zender is 
opgeslagen.

2.   Om te openen: nadat u de betreffende modus heeft gestart door te drukken op   
de  Internet of FM knop, drukt u op de preset knop van de zender waar u naar 
wilt luisteren.

Om een favoriet op te slaan terwijl uw gewenste zender afspeelt, druk op •	  
totdat op het scherm de melding “Favorite added” verschijnt.

Om een favoriet te selecteren, schakel naar de betreffende modus, druk op •	  
en selecteer de gewenste zender uit de lijst met favorieten.

5.6 Audio instellingen

Standaard worden alle stereo zenders in stereo afgespeeld. Dit kan leiden tot •	
een slechte signaal-ruis ratio (hiss) bij zwakke zenders.

Om zwakke zenders in mono af te spelen, druk op •	  > Force 
mono > Yes.
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 Hoofdstuk 6 Aux In Modus  
Aux In modus speelt geluid af vanaf een externe bron zoals bijvoorbeeld een MP3 
speler.

6.1 Om geluid af te spelen met de Aux in modus

1.   Stel het volume van zowel de radio als, indien mogelijk, de geluidsbron laag in. 

2.   Sluit de externe geluidsbron aan op de Aux input 3.5 mm stereo aansluiting.

3.   Druk op   in het menuscherm. 

4.   Pas het volume van uw radio aan door op  te 
      drukken (en pas zo nodig ook het volume van de 
      geluidsbron aan) tot het gewenste niveau is bereikt. 

Hoofdstuk 7 Alarmen 

Er zijn twee verschillende wek-alarmen met sluimertijd, 
en een slaapfunctie om de radio na een bepaalde tijd uit 
te laten schakelen. 

7.1 Sluimertijd instellen

De standard sluimertijd is 1 minuut. Om dit aan te passen, druk op   en vervol-

gens op Screen Menu > Settings   > Miscellaneous settings > Alarm snooze > 
en selecteer van 1 tot 30 minuten.
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7.2 Alarminstellingen

Om een alarm in te stellen of aan te passen, druk op    in het Menuscherm. 
Selecteer het alarmnummer (1 of 2) waarna u de volgende parameters in kunt stel-
len:

Enable•	 : OFF/Daily/Once/Weekend/Weekday 

Time•	 : 00:00, nadat de alarmtijd is ingesteld, druk op  om terug te keren 
naar het instellingenscherm.

Mode•	 : FM, Internet Radio en Buzzer. 

My Favorite•	 : Laatst beluisterde en favoriete zenders 1-10

Volume•	 : 1 – 16, nadat het alarmvolume in ingesteld, druk op  om terug te 
keren naar het instellingenscherm.

Wanneer de ingestelde alarmtijd wordt bereikt zal het alarm klinken. Het 
scherm laat het actieve alarm zien met een icoon linksboven in het scherm 
terwijl het alarm klinkt:

a. Om de sluimerstand te activeren, druk op . 
De radio zal gedurende de ingestelde periode weer 
op standby gaan terwijl op het scherm het stil 
alarm icoon knippert en de sluimertijd aftelt.

b. Om het alarm tijdelijk uit te, druk op , 
waarna het alarm icoon zichtbaar blijft.

c. Om het alarm volledig uit te schakelen, 

Menuscherm > Settings   > Alarm 
settings > purpose alarm> Enable: Off.
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 Hoofdstuk 8 Instellingen 

8.1 Hoe het instellingenmenu te openen

Door te drukken op   in het menuscherm komt u bij de hoofdinstellingen van 
de radio, waar u op een centrale en eenvoudige wijze alles kunt instellen.

U kunt kiezen uit de volgende categorieën:

Time settings •	
Alarm settings •	
Equalizer settings •	
Network settings •	
Miscellaneous settings•	
Setup Wizard  •	

8.2 Tijdinstellingen

U kunt een aantal tijdinstellingen aanpassen:

Time zone•	
Use daylight savings tijd•	
Time source, keuze uit None, Internet of FM•	
Manual time set-up van zowel datum als tijd•	
Time format: 12h en 24h•	

8.3 Equaliser instellingen

Verschillende vooringestelde EQ modes zijn 
beschikbaar, ook een handmatig ingestelde. 
Om de EQ aan te passen, selecteer 
Menuscherm >Settings > Equalizer Settings. 
U kunt dan kiezen uit verschillende vooringestelde 
modes of uw eigen maken met custom, waarmee u de 
relatieve bass, treble en loudness kunt instellen.
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8.4 Netwerk instellingen

Het apparaat onthoudt het laatste draadloze netwerk waarmee verbonden is en •	
zal automatisch opnieuw met dit netwerk proberen te verbinden. 

Als u ongewenste netwerken wilt verwijderen of naar de Network Wizard wilt •	
gaan (opnieuw scannen), volg de volgende stappen: 

Menuscherm> Settings   > Network Settings > 
Network profiles.

Hier kunt u ongewenste netwerken verwijderen door op 
de vuilnisbak te drukken. 

Het is ook mogelijk om de instellingen handmatig aan te passen, ga hiervoor naar

Menuscherm > Settings   > Network settings > Manual settings (bijvoorbeeld 
als u een bedraad netwerk wilt instellen). Ervaren netwerkgebruikers kunnen deze 
opties als nuttig ervaren voor diagnose en oplossing van netwerkproblemen. 

8.5 Overschakelen naar LAN instellingen

Controleer of de LAN kabel correct is aangesloten op de LAN aansluiting aan •	
de linkerzijde van de radio. 

Menuscherm> Settings   > Network Settings > 
Manual settings> Add Wired Network > DHCP 
YES> Waiting for Ethernet…> connected

Nadat u uw radio heeft ingesteld om te verbinden via 
Ethernet zal het LAN icoon    verschijnen in de 
rechter bovenhoek van het scherm. 

Als ‘Failed to connect’ wordt weergegeven, doe het volgende:
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a.  Controleer of uw router werkt zoals gebruikelijk. 

b.  Controleer uw LAN kabel, kijk of hij niet beschadigd is en aan beide kanten  
correct is aangesloten.

8.6 Transfer to Wireless Network

Verwijder de LAN kabel uit de LAN aansluiting aan de linkerzijde van de radio. •	

Menuscherm> Settings   > Network Settings > Manual settings> Network pro-
files> Kies het juiste netwerk, en u bent klaar!

Nadat u de verbinding het het Ethernet hebt ingesteld zal het WiFi icoon   ver-
schijnen in de rechter bovenhoek van het scherm.

Als het maken van de verbinding mislukt, doe het volgende:•	

a.  Controleer of de router werkt zoals gebruikelijk; 

b.  Verplaats uw radio naar een plek met een beter bereik. Controleer of het 
wachtwoord correct is ingevoerd.

8.7 Taal

De standaard taal is Engels. Om aan te passen: Menuscherm > Settings   > 
Miscellaneous settings > Language > selecteer vervolgens uw taal.

8.8 Idle Timeout

De standaard idle timeout is 5 minuten. Om aante passen, Menuscherm > Settings 

  > Miscellaneous settings > Idle timeout > selecteer vervolgens tussen nooit en 
30 minuten.
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8.9 Standby Backlight Off

De standaard Standby Backlight Off is 1 minuut. Om aan te passen, Menuscherm > 

Settings   > Miscellaneous settings > Standby Backlight Off > selecteer vervol-
gens tussen nooit en 30 minuten.

8.10 Slapen

Opmerking: Wellicht wilt u dat uw radio na een bepaalde tijd automatisch   
uitschakelt. Dit kan eenvoudig door de slaapstand in te stellen.

1.  De standaard instelling van Sleep is OFF. Om aan 

te passen, Menuscherm > Settings  > 
Miscellaneous settings > Sleep > selecteer 
vervolgens de tijd voordat automatisch 
uitgeschakeld moet worden.

2.  Na het instellen zal het slaap icoon rechts bovenin 
     het scherm verschijnen.

3.  Nadat de tijd verstreken is zal de radio 
     automatisch in de standby modus gaan. 

4.  Om verder te luisteren, druk op de STANDBY 
     knop. 
 

8.11 Software Versie

Opmerking: De helpdesk kan u vragen naar de software versie van uw product.

Om de software versie te achterhalen, druk op Settings   > Miscellaneous Set-
tings > Software version.
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8.12 Software Upgrades

Van tijd tot tijd komt een software upgrade voor uw radio beschikbaar met bug •	
fixes en/of aanvullende functies. 

U kunt dit handmatig checken, of uw radio instellen om automatisch periodiek •	
te checken of nieuwe software beschikbaar is (dit is standaard).

Als uw radio detecteert dat nieuwe software beschikbaar is, zal hij vragen of •	
door moet worden gegaan met de update. Als u akkoord gaat wordt de nieuwe 
software gedownload en geïnstalleerd. Bij een software upgrade blijven alle 
instellingen behouden. 

Als u niet zeker weet of de huidige software van uw radio up to date is, volg •	

Settings   > Miscellaneous Settings > Check for Updates om te controleren.

WAARSCHUWING: 
Voordat u een software upgrade start, controleer of de radio is aangesloten op een 
stabiele netstroom aansluiting. Spanningsverlies tijdens een software update kan het 
apparaat permanent beschadigen. 

Om automatisch checken op nieuwe software in of uit te schakelen, druk op Settings 

  > Miscellaneous Settings > Software update > en stel dit in op Enabled. 

8.13 Scherm Backlight

Opmerking: Het instellen van de backlight op high maakt het scherm helder om 
gemakkelijk te kunnen lezen. De instelling low wordt normaal gespro-
ken gebruikt in donkere ruimten waar veel licht ongewenst is.

Als het apparaat is ingeschakeld:•	
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Deze instelling kan worden bereikt via Settings    > Miscellaneous Settings > 

Display backlight > Power on Backlight> druk op   of   om aan te passen. (In-
stellen op het niveau high is aanbevolen!) Het is ook mogelijk om te kiezen voor het 
‘Auto’ icoon voor automatisch aanpassen.

Als het apparaat standby is:•	
Deze instelling is gelijk aan de ‘under power on condition’, het is aanbevolen   
om voor de standby modus te kiezen voor low.

Als het instellen is voltooid, druk op   om terug te keren naar het instellin-
genscherm.

 

8.14 Reset naar fabrieksinstellingen 

Hiermee reset u alle instellingen naar de standaardwaarde, dus tijd/datum, 
netwerkinstellingen en favorieten gaan verloren. Echter, de huidige software versie 
blijft behouden evenals de registratie met de Internet radio portal. De Internet radio 
favorieten blijven daardoor behouden, tenzij u uw radio opnieuw registreert met 
een ander account via de portal website.

Om een reset naar fabrieksinstellingen uit te voeren, druk op Settings   > Mis-
cellaneous Settings > Factory reset > proceed > Yes.

Hoofdstuk 11 Specificaties

Specificaties....…………………..Internet/FM Radio
Uitgangsvermogen.…………..... Continu 5W rms x 2
Frequentiebereik………………... 90Hz tot 20kHz (-6dB)
Gevoeligheid……………………  83dB 1W, 1m (per kanaal)
Max SPL…………………………...>90dB SPL op 1m
Voedingseisen……….……………AC Power Invoer: 100-240Vac, 50-60Hz 

(gebruik alleen de meegeleverde adapter)
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