Stream 67
Smart Audio System med Internet Radio / DAB / DAB + / FM RDS / Bluetooth / CD / USB
med Spotify / Deezer / TIDAL / Amazon Prime Music, med Multi-room og Works med Alexa
samt fjernbetjening fra iPhone og Android ved hjælp af UNDOK

Læs denne vejledning før brug
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Stream 67 Smart Lydsystem-funktioner
Roberts Stream 67 er et Smart Lydsystem, der giver følgende
funktioner:
● Lyt til lokal, regional, nation og internationale udsendelser ved hjælp
af FM, DAB og internetradio.
●

Lyt til tusindvis af radiostationer fra hele verden og lyt til podcasts fra
en bred vifte af tv-selskaber.

●

Spotify Connect gør det muligt for dine Spotify-valg at blive afspillet
via lydsystemet, fjernstyres fra din iPhone, iPad, Android-enhed eller
ethvert skrivebord.

●

Understøtter fjernbetjening og afspiller musik fra Apple iPhone, iPad
og Android enheder ved hjælp af UNDOK app.

●

Dit lydsystem kan tilsluttes som en del af et trådløst multi-rum system
for at tillade uanset kilde er valgt til at blive hørt gennem andre tilsluttede
produkter.

●

30 radiostation presets (10 Internet radio, 10 DAB og 10 FM).

●

Brug musikafspilleren til at afspille din musiksamling fra enheder på
netværket.

●

Bluetooth-streaming for at afspille musik-eller video soundtracks fra din
smartphone, tablet eller lignende enhed.

●

Afspil af lydfiler fra USB-hukommelsesenheder.

●

Stor ur display med tid og dato, når i standby.

●

MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC (Apple Lossless) og WAV-formater
understøttes.

●

To alarm timere med snooze funktion til at vække dig til enten en
buzzer, CD eller en radio alarm.

●

Afspil MP3-og WMA-filer fra CD.

●

●

Stemmestyring af primære funktioner ved hjælp af Alexa med
Amazon ECHO-produkter.

Justerbar Sleep timer, kan indstilles til at slukke for lyden system efter
en forsinkelse.

●

Menuvisning på et udvalg af sprog-dansk, hollandsk, engelsk, fransk,
tysk, italiensk, norsk.

●

Strømmen 67 opretter forbindelse til dit hjemmenetværk enten ved
hjælp af en WiFi eller via en kabelforbindelse. Dual band WiFi giver
kompatibilitet med en bred vifte af netværk.

●

Let at læse farve grafisk display med en justerbar skærm baggrundslys.

●

●

WiFi Protected Setup (WPS) understøttes for enklere opsætning
med kompatible trådløse routere.

Ekstra input til afspilning af lyd fra MP3-afspillere, iPods eller andet
lydudstyr.

●

●

Arbejder med Windows 'Play to’ / ’Cast to Device' funktion (som en
Digital Media Renderer).

Et akustisk tunet trækabinet, der omfatter basporte og intern afpudning
for optimal lydgengivelse.

●

Alle forudindstillede radiostationer, oplysninger om netværkskonfiguration
og brugerindstillinger bevares i tilfælde af strømsvigt.
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Før du kan bruge dette produkt
Vi anbefaler, før du bruger dit Smart audio-system for første gang, for at søge efter softwareopdateringer.
Du kan finde oplysninger om opdatering af dit Smart-lydsystem på side 82.
Du skal først tilslutte dit lydsystem til dit netværk se Konfigurationsside 10 og fremefter.
Før du kan bruge dit lydsystem, skal du have følgende:
●

En bredbåndsinternetforbindelse (kræves ikke til DAB, FM, Bluetooth eller musikafspiller funktioner).

●

En router (eller tilsvarende trådløst accesspoint) der afgiver et WiFi signal eller en ethernetforbindelse, der er forbundet til
din internetudbyder. Et bredbåndsmodem, router og trådløst accesspoint vil ofte være en enkelt sammensat enhed, leveret
af din internetudbyder eller anskaffet i en computerforretning.

●

En Smart telefon eller tablet, der bruger enten Android-operativsystemet (version 4.0.3 eller nyere) eller Apple iOS (version
9 eller nyere).

●

Hvis dit trådløse netværk kræver en sikkerhedsadgangskode for at tillade forbindelse, skal du enten kende WEP-, WPA-eller
WPA2-nøglen, der bruges til kryptering, så du kan få lydsystemet til at kommunikere med netværket, eller din router skal
tilbyde Wi-Fi-beskyttet opsætning (W PS).

●

Hvis du vælger at tilslutte lydsystemet til dit netværk ved hjælp af en kabelforbundet Ethernet-forbindelse, skal du bruge
et Ethernet-kabel med den ønskede længde. Hvis det er hensigten at lytte til FM-radio i udstrakt grad, så kan der være en
fordel ved at bruge et afskærmet Ethernet-kabel, da dette kan reducere eventuel interferens i radioen.

Lydsystemets WiFi-system er kompatibelt med 802.11 b, g, n eller et netværk og kan bruge 2,4 GHz eller 5 GHz WiFi frekvensbånd.
Lydsystemet vil typisk fungere inden for en radius af 10-20 meter fra dit trådløse adgangspunkt. Det faktiske område, som opnås,
afhænger af bygningstypen, andre trådløse netværk i nærheden og mulige interferenskilder. DAB-og FM-radiofunktioner kan
fungere, uanset hvor lydsystemet er i stand til at modtage et passende broadcast signal.
VIGTIGT: Før du fortsætter, skal du sørge for, at routeren (eller adgangspunktet) er tændt og arbejder med din bredbånds
internettjeneste (brug din computer, smartphone eller tablet til at bekræfte dette). For at få denne del af systemet til at fungere
skal du henvise til de instruktioner, der fulgte med disse elementer.
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Introduktion

Om denne brugervejledning
Denne instruktionsmanual er opdelt i sektioner for hver af de driftsformer af din Roberts
Stream 67. Hver sektion identificeres tydeligt af den skraverede overskrift i øverste højre
hjørne af hvert par sider.

Konfiguration

(side 10)

Før du bruger Internet radio og musikafspiller funktioner, skal du tilslutte dit lydsystem til din
computernetværk ved hjælp af WiFi eller Ethernet-forbindelse. Dette er dækket i afsnittet med
titlen Konfiguration. I dette afsnit forklares også, hvordan du indstiller menusprog indstillingen.

Internet Radio

(side 22)

Afsnittet Internet Radio beskriver, hvordan du finder radio stationer, du vil lytte til. Disse kan
være radiostationer, som du allerede kender og lytter til konventionelt, eller nye stationer,
du kan søge efter.

Music Player

(side 31)

Spotify Connect

(side 43)

DAB & FM Radio

(side 45)

Bluetooth

(side 50)

Bluetooth-afsnittet beskriver, hvordan du bruger din Stream 67 til at afspille lydfiler eller
video lydspor direkte fra din smartphone, tablet eller lignende enheder.

CD/MP3/WMA

(side 54)

I afsnittet CD / MP3 / WMA beskrives det, hvordan du afspiller digitale lyd-cd'er eller MP3/
WMA-filer, som tidligere er blevet optaget på CD-R eller CD-RW.

Ur og Alarmer

(side 59)

Afsnittet med titlen Ur og Alarmer beskriver de forskellige måder, hvorpå uret kan indstilles,
samt at forklare brugen af alarmer, snooze og Sleep timer funktioner.

Multi-room & UNDOK

(side 65)

Display & Audio

(side 76)

Oplysninger

(side 81)

Afsnittet for Music Player beskriver, hvordan du kan afspille musikfiler, som du kan have
gemt på en computer, der er sluttet til netværket. Brugen af Shared Media (ved hjælp af
UPnP) og USB-afspilning forklares.
Afsnittet Spotify Connect forklarer brugen af lydsystemet sammen med Spotify Internet
based Music streaming service.
De to sektioner for DAB og FM Radio beskriver, hvordan man bruger radioen til at lytte til
konventionelle radioudsendelser.

Afsnittet Multi-room og UNDOK forklarer, hvordan dit lydsystem kan tilsluttes som en del
af et trådløst musiksystem.
Afsnittet Display og Lyd viser, hvordan du justerer skærmen, bruger equalizeren og tilslutter
dit lydsystem til andet lydudstyr.
Information sektionen inkluderer problemløsning, specifikationer og garantiinformation.
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Kontroller og forbindelser
Oppefra

11

12 13 14

15 16

17

Pair

Dim

Sleep

18

9 8 7

6

5 4 3 2

1

18

1. Infrarød sensor

8. Info knap

14. Knappen Næste

2. LCD display

9. Alarm knap

15.		Knappen Afspil / Pause

3. Knappen tilbage / Dæmper

10. CD slot

16. Knappen Stop / Skub ud

4. Menu knap

11. Lydstyrkekontrol

17.		Tuning / Vælg / Snooze-kontrol

5. Mode knap

12. Knappen Gentag / Bland/ Bluetooth-par

18. Mid Treble højttalere x 2

6. Forudindstilling knap

13. Forrige knap

7. Tænd / Standby / Sleep-knap
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Kontroller og forbindelser
Set bagfra
24

22

27

21

25

20

19

27

Internet Radio/DAB/DAB+/FM RDS/Bluetooth/CD/USB
Smart Audio System

23

26

26

19.		USB-stik til afspilning / Opladning

24.		DAB / FM teleskopisk antenne

20.		 Ekstra indgangsstik

25.		 WiFi antenne

21.		Hovedtelefonstik

26.		Bas højttalere x 2

22.		Ethernetstik (RJ-45)

27.		Bas-porte x 2

23.		 Strømindgang
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Fjernbetjening
3
1. Mode knap

13.		 EQ knap

2. Infra-red LED

14. Knappen Auto Tune

3. Tænd / standby nap

15. Belysningsdæmpning knap

4. Knappen lydløs

16. Alarm knap

5. Tastatur knapper 1 -10

17. Sleep knap

6. Knappen Gentag / Bland

18. Knappen Bluetooth-par

7. Menu knap

19. Info knap

8. Menu Op / Mappe Op knap

20. Lydstyrke ned-knap

9. Vælg / snooze knap

21. Menu til højre / Næste knap

10. Menu til venstre / Forrige knap

23. Knappen Afspil / Pause

12. Tilbage knap

24.		Subwoofer Op / Ned Knapper

Fjernbetjeningens funktioner
De fleste af funktionerne i Stream 67-lydsystem kan styres ved hjælp af enten
produktet eller fjernbetjeningen. Der er dog nogle få funktioner, som er lettere
tilgængelige ved hjælp af fjernbetjeningen. Disse er:
DAB / FM auto-tune
Equaliser-indstillinger
Subwoofer-indstillinger

CD-udskubningsknappen er på audio systemet.
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22. Lydstyrke Op knap

11. Menu Op / Folder Ned knap

Forudindstillede radio stationer
CD Sporadgang af numre
Audio mute
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19

Udskiftning af batteri til fjernbetjening

Introduktion

1. Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen ved at lægge Tryk på
fangsten i den retning, som pilen viser, og løft derefter dækslet af.
2. Isæt batterier med 2 x AAA-størrelse i rummene i rummet. Sørg for, at alle
batterier er isat med den korrekte polaritet som vist i batterirummet.
3. Udskift batteridækslet.
4. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at fjerne
batterierne.
VIGTIGT: Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild
eller lignende. Efter anvendelse bør tomme batterier bortskaffes og om muligt
afleveres på et genbrugscenter. Batterierne må under ingen omstændigheder
bortskaffes ved forbrænding.
Efterlad ikke batterier inden for rækkevidde af små børn. De kan være en kvælning
fare. Ved indtagelse søges lægehjælp straks, da dette kan forårsage indre skader,
der kan være dødelig.
Forsigtig: Udskift kun batterierne med samme eller tilsvarende type. Eksplosionsfare,
hvis batterierne udskiftes forkert.
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Navigationskontroller
På denne side beskrives de grundlæggende metoder til styring af dit Stream
67-lydsystem. Instruktioner for hver driftstilstand er angivet i de senere afsnit i
denne bog.
1. Tryk på og slip On/Standby for at tænde eller slukke for dit lydsystem.
2. Når der trykkes på Mode knappen får du adgang til hver driftsmode efter tur:
Alternativt kan du anvende et langt tryk på Mode knappen og derefter bruge
Menuen venstre eller Menu højre knapper (på fjernbetjeningen) eller drej
Tuning/Select Control (på enheden) med eller mod uret for at fremhæve det
ønskede menupunkt, og tryk derefter på Select for at vælge, at Element.
3. Når man trykker på Menu knappen får man adgang til menusystemet.
4. Mange handlinger kræver, at brugeren foretaget et valg i menuen. Dette gøres
ved hjælp af Menu Op eller Menu Ned knapper (på fjernbetjeningen) eller
Tuning/Select control (på enheden). Tryk på Select for at vælge elementet.
Hvis der er mere end seks emner i en menu, vil displayet automatisk scrolle op
eller ned, så de yderligere emner bliver synlige. En bjælke i højre side vil indikere
den aktuelle position i menuen, der vises. Hvis der er mange elementer i en
menu, så giver audio systemet menuen til at ' wrap around ' i begge retninger.
Dette kan gøre det lettere at nå frem til elementer i slutningen af en lang menu,
såsom en liste over lande eller Internet radiostationer.

http://
Internet
Radio

FM Radio

My Music

Bluetooth

AUX

Internet radio

5. Hvis der foretages en fejl ved navigering i menuerne, er det generelt muligt at gå
tilbage til en højere niveau menu ved at trykke på Menu eller Tilbage knappen.
6. Info knappen gør det muligt at vise information relaterende til radiostationen
eller musikfilen, der afspilles.
Bemærk: I denne lille bog betyder tryk altid tryk og udløs. Hvis det er nødvendigt
at give et langt tryk på en knap dette vil blive beskrevet som anvende et langt tryk,
og knappen skal holdes nede i 2 til 3 sekunder, indtil lydsystemet har reageret.
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DAB Radio

Main menu
Internet radio
DAB
FM
Music player
Spotify
Deezer

Konfiguration

Konfiguration               .

Ibrugtagning og sprogvalg
Dit audio kan konfigureres enten ved hjælp af displayet og knapperne på audio system,
eller ved hjælp af UNDOK-appen.
1. Placer dit audio på en flad overflade, og sæt netledningen i stikkontakten, der er
placeret bag på audio system så stikket skubbes helt ind i stikkontakten.
2. Hvis du vil bruge en kabelforbundet netværksforbindelse, skal du sætte Ethernetkablet i RJ-45-stikket bag på audio system.

Internet Radio/DAB/DAB+/FM RDS/Bluetooth/CD/USB
Smart Audio System

3. Sæt den anden ende af strømledningen i en vægkontakt og tænd for kontakten.
VIGTIGT: Netstikket bruges som middel til at slutte audio system til strømforsyningen.
Stikkontakten og enhver multi-vejs-stikkontakt, der anvendes til audio system skal
forblive tilgængelig under normal brug. For at frakoble audio system fra stikkontakten,
skal netstikket helt tages ud af stikkontakten.
4. Når du anvender strøm, lyser displayet på audio system og der vises en startskærm
i et par sekunder.
Hvis det er første gang, du bruger dit audio system (eller efter nulstilling af
fabriksindstillingerne), vises menuen sprog.
5. Som standard vil dit audio system vise alle menuer og beskeder på engelsk. Tryk
på Menu Op eller Ned for at fremhæve det ønskede sprog. Tryk på Select for at
indtaste markeringen. 'Opsætningsguide' og 'YES' vil blive fremhævet på skærmen.
Bemærk: Hvis du vil bruge UNDOK til at opsætte dit lydsystem, skal du se
side 18.
6. Hvis du ønsker at opsætte dit lydsystem ved hjælp af lydsystemets betjeningsknapper
i stedet for UNDOK-appen, skal du trykke på Select for at vælge 'YES' og starte
konfigurationen af dit audio system.

Language
English
Dansk
Nederlands
Français
Deutsch
Italiano

*

Setup wizard
Start now?

Fortsæt til næste side.
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Ur og tidsindstillinger
De følgende anvisninger antager at du lige har tilsluttet en stikkontakt, og du
har netop angivet sprogindstillingen for menuerne (se side 10).
1. Tryk på Menu Til Venstre eller Højre for at fremhæve det ønskede urformat
(enten 12 eller 24 timer), og tryk derefter på Select for at indtaste dit valg.
2. Næste, den måde, hvorpå lydsystemet opdaterer sit ur er indstillet. En
menu, der gør det muligt at specificere auto-opdateringsvalget for uret, vil
blive vist. 'Update from Network' valget er det bedste for de fleste brugere.
3. Tryk på Menu Op eller Ned for at vælge en indstilling for automatisk
opdatering til uret. Dette kan opdateres fra DAB eller FM radio, fra netværket
eller ikke opdateres. Standarden er auto-opdatering fra netværket. Hvis
du vil vælge en anden mulighed, gå ti 'Connecting to your computer
network' på side 12. Ellers skal du først vælge den korrekte tidszone og
sommertid, se de næste trin. Hvis du vælger 'No update’ skal du indstille
clock manually later, see page 60. Tryk på Select for at bekræfte dit valg.
4. Tryk på Menu Op eller Ned for at fremhæve tidszonen for din aktuelle
position. Tryk på Select for at åbne indstillingen.
5. Du vil skulle indstille sommertid i henhold til dit område (Sommertid er
også kendt som vintertid eller BST/GMT justering).
Tryk på Menu Til Venstre eller Højre for at fremhæve 'ON' eller 'OFF'
efter behov. Stjernen viser den aktuelle indstilling. Tryk på Select for at
åbne indstillingen.
I UK er 'ON' lig med britisk sommertid og 'OFF' lig med Greenwich tid.
6. Fortsæt med at opsætte dit lydsystem på næste side.
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Date/Time
12/24 hour format

Auto update
Update from DAB
Update from FM
Update from Network
No update

Set timezone
UTC + 00:00: Dublin, Lond
UTC + 00:30:
UTC + 01:00: Madrid, Am
UTC + 01:30:
UTC + 02:00: Athens, Cair
UTC + 02:30:

Daylight savings
Daylight savings

*

*

Konfiguration               .

Tilslutning til dit computernetværk
Før du kan anvende din Stream 67 radio til at lytte til internetradio eller musik streamet fra din computer, skal den
først tilsluttes til din computers netværk.
Denne sektion i bogen beskriver, hvordan man tilslutter radioen til dit netværk ved hjælp af enten trådløst (WiFi)
eller ledningsført (Ethernet) netværk.

Network settings
Keep network connected?

Følgende instruktioner antager at du lige har indstillet uret og tiden ved hjælp af opsætningswizarden, som beskrevet
på forrige side.
Disse instruktioner gælder også for netværksopsætningswizarden under netværksomopsætningsmenuen (fra trin
2 og fremad).

*
Wlan region
Europe

1. Efter indstilling Daylight Savings options (se side 11), vil displayet vise valget 'Keep network connected?'. Du
kan vælge 'Yes', hvis du ønsker at radioen skal tilsluttes til netværket, når den er i standby mode. Dette vil tillade
fjernbetjening software til at tænde dit audio system, når det er nødvendigt.
Hvis du vælger 'No', vil dit audio system lukke sin WiFi-forbindelse, når den er i standby-, DAB-, FM-, Bluetooth-,
CD-eller AUX-in-tilstand. Dette minimerer strømforbruget, men betyder også, at du skal tænde din radio manuelt
for at anvende enten Spotify Connect, 'Play to' / 'Cast to Device' funktionen eller andet fjernbetjent software,
såsom UNDOK app.
Tryk på Menu Til Venstre eller Højre for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk derefter på Select for at
foretage markeringen.

Network settings
Network wizard
Scanning...

Efter indstilling af valget Keep Connected, vil displayet vises en liste over understøttede WiFi regionsmuligheder.
Tryk på Menu Op eller Ned for at fremhæve det ønskede område (for Det Forenede Kongerige Vælg 'Europe'),
og tryk derefter på Select for at foretage valget. Gør dette, hvis du planlægger at anvende en ledningsført
ethernetforbindelse. Dit audio system vil scanne efter tilgængelige WiFi netværk.
2. Audio system vil komme ind i guiden netværksindstillinger og vil vise 'Scanning...'. Audio system vil automatisk
scanne både 2,4 GHz og 5 GHz WiFi bands. Efter et kort øjeblik vil displayet vise en liste over tilgængelige WiFi
netværk. Hvis du har tænkt at anvende WiFi forbindelse, gå til trin 3 på næste side.
Hvis du vil bruge Ethernet-forbindelsen til routeren (med automatisk konfiguration), skal du trykke på Menu
Op eller Ned for at pege på menupunktet '[Wired]'. Tryk på Select, hvorefter lydsystemet forsøger at oprette
forbindelse.

SSID
Jones family
[WPS] Paul’s network
Smith
Brown
[Rescan]
[Wired]
Please wait
Waiting for
Ethernet

Hvis dit netværk tillader automatisk konfiguration (hvilket er normalt), vil radioen hente en netværksadresse.
Skærmen vil angive 'Connecting...' og derefter 'Setup wizard completed'. Tryk på Select for at afslutte
opsætningsguiden og vise hovedmenuen. Du kan derefter springe til paragraf 10 på side 15.
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Tilslutning til dit computernetværk - forts.
Der er to indikatorlys indbygget i RJ-45 forbindelsen. Hvis du har problemer med dit
ledningsførte netværk, kan disse hjælpe dig med at identificere mulige årsager til
problemet.
		

Gul ON = Link etableret; OFF = ingen forbindelse

		

Grøn Blinkende = Data overførsel

Hvis dit netværk ikke understøtter automatisk konfiguration, eller hvis du ønsker
at opsætte det manuel, skal du vælge '[Manual config]' i stedet for '[Wired]' i
netværkswizarden og derefter gå til side 17.
3. Hvis du har tænkt på at anvende WiFi forbindelse, skal du først identificere dit
netværk på listen over netværksnavne fundet af netværkswizarden. Hvis der ikke
findes nogen navne, skal du måske tænde for din trådløse router (se venligst de
instruktioner, der blev leveret med den) eller du er måske for langt fra routeren.
Når radioen finder dit trådløse netværk, vil den vise netværksnavnet (SSID) for det
trådløse accesspoint på skærmen. Dette er navnet, der er givet til accesspointet af
din router af den person, der har opsat netværket - for eksempel: 'Jones family' eller
'Paul's network'. Routere, der leveres af internetudbydere, har ofte et standardnavn i
WiFi netværket beskrevet på en label eller et kort for let reference (fx BTHub - 1234,
virginmedia 1234567). Hvis routeren understøtter WiFi beskyttet opsætning, vil der
stå '[WPS]' foran SSID.
Det er muligt på nogen placeringer at din radio vil finde flere tilgængelige trådløse
netværk, hvorfor du vil skulle vælge den, du ønsker at forbinde til.
4. Tryk på Menu Op eller Ned for at se SSID for hvert trådløst netværk, der er blevet
fundet. Hvis dit netværk vises fortsæt til trin 6 på næste side. Hvis dit netværk ikke
vises fortsæt til trin 5 på næste side
Hvis du begår en fejl, anvend knappen Back for at gå tilbage til forrige menuskærm.
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Setup wizard
Setup wizard
completed
Press ‘SELECT’ to exit

Main menu
Internet radio
DAB
FM
Music player
Spotify
Deezer

Network settings
Network wizard
Scanning...

SSID
Jones family
[WPS] Paul’s network
Smith
Brown
[Rescan]
[Wired]

Konfiguration               .

Tilslutning til dit computernetværk - forts.
5. Hvis dit netværk ikke findes, kan det være fordi routeren ikke er konfigureret til at sende SSID. Du skal
derefter bruge Menu Op or Ned, og Select for at fremhæve og vælge '[Manual config]' mulighed for at
indtaste netværksoplysningerne manuelt. Dette er beskrevet 'Manual Network Configuration', se side 17.
Hvis dit netværksnavn sendes og ikke bliver fundet, forsøg at scanne igen (tryk på knappen Back) og om
nødvendigt forsøg af flytte din radio nærmere mod accesspoint eller router.
6. Når SSID for det trådløse netværk, du ønsker at forbinde til, er markeret på skærmen, tryk på Select
knappen. Hvis WiFi beskyttet opsætning (WPS) indikeres, vil du se yderligere en menu her, ellers fortsæt
til trin 7.
Vælg en af WPS menuerne, som krævet for din router (WPS kan være en trykknap eller anvende et
identifikationsnummer).
'Push Button' - displayet viser, at du skal trykke på WPS knappen på din router og derefter på knappen
Select på din radio. De to enheder bør derefter forbinde sig i henhold til den krypteringsnøgle, der sendes
automatisk til audio system.
'PIN' - displayet viser et identifikationsnummer, du skal indtaste på din router ved hjælp af en web browser
(se din routers betjeningsvejledning). Du skal derefter trykke på Select på lydsystemet. De to enheder
bør derefter forbinde sig i henhold til den krypteringsnøgle, der sendes automatisk til audio system.
'Skip WPS' - hvis du ønsker at indtaste krypteringsnøglen selv (eller hvis den er indtastet tidligere).
Hvis du vælger Push Button eller PIN vil skærmen vise 'Connecting...' og derefter 'Setup wizard completed'.
Tryk på Select for at afslutte opsætningsguiden, og gå derefter til afsnit 10 på næste side

SSID
Jones family
[WPS] Paul’s network
Smith
Brown
[Rescan]
[Wired]
SSID
[WPS] Paul’s network
Smith
Brown
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]
WPS Menu
Push Button
PIN
Skip WPS

Network settings
Please wait

7. Hvis dit netværk er konfigureret uden en krypteringsnøgle, vil skærmen vise 'Connecting...', og derefter
'Setup wizard completed'. Tryk på Select for at afslutte opsætningsguiden og vise hovedmenuen. Hvis
dette er tilfældet, har du med succes tilsluttet dit audio system til dit netværk, så gå venligst til paragraf
10 på næste side.
8. Hvis skærmen viser 'Key:', er det fordi netværket anvender et af følgende krypteringssystemer: Wired
Equivalent Privacy (WEP) eller WiFi Protected Access (WPA). Du vil skulle indtaste en korrekt WEP eller
WPA nøgle i audio system en for at tillade kommunikation med dit trådløse netværk. Hvis du ikke har WEP
eller WPA nøglen, skal du få den af den person, der har opsat dit netværk. Nogle trådløse routere leveres
med en krypteringsnøgle, der allerede er opsat af leverandøren. Du kan så referere til dokumentationen,
den blev leveret med. WPA anvendes også her inkluderende WPA2.

Connecting...

Key:
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Tilslutning til dit computernetværk - forts.
Key:

WEP nøgler er altid 10 eller 26 cifrede (anvender 0 - 9 og A - F). Nogle trådløse routeren
kan også anvende fraser til WEP, men disse understøttes ikke af audio system. WPA
nøgler opsættes normalt ved hjælp af fraser på mellem 8 og 63 tegn. Dit audio system
accepterer adgangs sætninger til WPA-nøgler.
9. Hvis du vil indtaste WEP-eller WPA-nøglen, markeres og indtastes tegnene ved hjælp
af Menu Op eller Ned, Venstre eller Højre og Select (på fjernbetjeningen) eller Tuning
/Select på enheden. Højdepunktet ruller gennem de tilgængelige tegn samt de tre
kontrolelementer til højre. Det markerede tegn indtastes, når du trykker på Select.
Gør dette, indtil hele nøglen er indtastet. Husk, at WEP nøgler kun anvender tallene 0-9
og bogstaverne A-F. WPA nøgler er sensitive i forhold til store og små bogstaver. Du
skal indtaste nøglen nøjagtigt ellers vil audio system ikke kunne tilsluttes til netværket.
Det tre kontroller i højre side af skærmen har særlige funktioner. Du kan hurtigt få
adgang til disse ved at trykke på info-knappen og derefter bruge Menu Op eller Ned
og Select efter behov:
		
Vælg '
' for at slette et tegn, der lige er indtastet (langt tryk for at rydde);
Info igen for at fortsætte
		

Vælg '

		

Vælg '

', når hele nøglen er blevet indtastet
' for at annullere og genstarte netværkswizarden.

Hvis der tidligere er indtastet en WEP-eller WPA-nøgle for det valgte SSID, vil displayet
vise 'Key: [Set]'. Hvis du tidligere har indtastet en anden nøgle, skal du rydde dette
ved at vælge '
' symbolet. Dette vil fjerne angivelsen '[Set]'.
Når det sidste tegn på WEP-eller WPA-nøglen er indtastet, skal du markere '
symbolet og trykke på Select. Skærmen vil vise 'Connecting...' og derefter 'Setup
wizard completed'. Tryk på Select for at afslutte opsætningsguiden. Audio system skal
nu være i stand til at tilslutte til netværket.
10. Når du har tilsluttet dit audio system til netværket (og derfor også til internettet),
vil displayet vise hovedmenuen. Tryk på On/Standby for at sætte audio system i
standby mode. Den skal herefter vise det klokkeslæt, som den får fra internettet. Hvis
klokkeslættet af en eller anden grund ikke er korrekt, kan det nemt justeres se side
60, 'Manually setting the clock'.
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Network settings
Please wait
Connecting...

Setup wizard
Setup wizard
completed
Press ‘SELECT’ to exit

Main menu
Internet radio
DAB
FM
Music player
Spotify
Deezer
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Tilslutning til dit computernetværk - forts.
Hvis du har fulgt trinene på de foregående sider med succes, vil dit audio system være tilsluttet til din router
og har derefter oprettet forbindelse til internettet og indstillet uret. Du kan derefter lytte til radiostationer via
internettet og bruge de andre funktioner i dit audio system (se side 22 og fremefter).

Konfiguration               .
Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu

Ændring af netværksforbindelsen
I de ovenstående sektioner, har du valgt, hvordan dit audio system skal være forbundet til dit netværk,
enten ved hjælp af en WiFi-forbindelse eller ved hjælp af et ethernetkabel. Fra tid til anden kan du opleve,
at du har brug for at forbinde til forskellige computernetværk. Netværksindstillingers menu tillader, at du
ændrer dit audio system netværksindstillinger, scanner efter et alternativt trådløst netværk eller manuelt
konfigureret netværksparametre.
Nedenstående trin beskriver, hvordan du kan gøre dette - se også afsnittet 'Network profiles' på side 82.
Hvis du har ikke behov for at gøre dette, kan du springe til side 22..

Konfiguration af radioen til anvendelse med en alternativ WiFi-forbindelse
1. I netværksopsætningsmenuen vælg 'Network wizard'. Denne vil give dig oplysninger om ethvert WiFi
netværk, den finder. Rul ned på listen ved hjælp af Menu Ned til det ønskede netværksnavn. Tryk på
Select for at vælge dette netværk.
Audio system vil derefter anvende sit WiFi system til at kommunikere med netværket. Afhængig af
indstillinger i det nye netværk kan du måske skulle udfylde krypteringsnøglen (se siderne 14-15). Som
standard vil audio system kræve en IP-adresse og andre netværksindstillinger fra netværkets router
ved hjælp af DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Konfigurering af audio system til anvendelse med ledningsført forbindelse
2. Tilslut dit audio system til din router ved hjælp af et ethernetkabel, der sættes i RJ-45 stikket bag på
enheden. I netværksopsætningsmenuen vælg 'Network wizard'. Denne vil give dig en liste over ethvert
WiFi netværk, den finder. Scrool ned i listen og vælg muligheden '[Wired]'.
Audio System vil derefter bruge sin Ethernet-forbindelse til at kommunikere med netværket. Som
standard vil radioen kræve en IP-adresse og andre netværksindstillinger fra netværkets router ved
hjælp af DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

System settings
Backlight
Equaliser
Streaming audio quality
Network
Time/Date
Inactive Standby
Network settings
Network wizard
PBC Wlan setup
View settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup
Network settings
Network wizard
Scanning...

SSID
Jones family
[WPS] Paul’s network
Smith
Brown
[Rescan]
[Wired]
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Manuel netværkskonfiguration
Hvis du ikke ønsker at bruge DHCP til automatisk konfiguration, eller hvis dit netværk er konfigureret med skjult
SSID, så vil du være nødt til at indtaste netværksindstillingerne manuelt. Den typiske bruger skal ikke bruge
Manuel netværkskonfiguration. Faciliteten er tilvejebragt for at gøre det muligt for produktet at blive brugt med
netværk, hvor konfigurationen af enheder ikke styres af routeren, eller hvor tilpassede indstillinger kan være
påkrævet. I sådanne tilfælde antages det, at brugeren allerede har tilstrækkelig viden til at forstå de vilkår og
indstillinger, der anvendes til dette formål. Der bruges IPv4-adresse skemaer.
1. I audio system netværksopsætningsmenu vælg 'Manual settings'. Du skal vælge om forbindelsen er en
'Wired' eller 'Wireless' forbindelse. Hvis du vælger 'Wireless' er der ni indstillingsskærme, hvor fremgangen
er vist med markøren '1 of 9' øverst i højre hjørne af displayet. Hvis du vælger 'Wired' er der fem skærme,
hvor fremgangen bliver vist med en markør, selvom trinnene for opsætning af netværksparametreneer
næsten de samme.

Network settings
Network wizard
PBC Wlan setup
View settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup
Connection type
Wired
Wireless

2. De efterfølgende menuer tillader konfiguration af følgende parametre:
		
		
		
		
		
		
		

DHCP - On eller Off
IP address - e.g. 192.168.1.25
Subnet mask - e.g. 255.255.255.0
Gateway address - e.g. 192.168.1.1
DNS address (primære og sekundære adresser)
SSID - skal bruges til WiFi-forbindelser, hvis SSID ikke udsendes
WEP / WPA / WPA2 nøgle og indstillinger

Når du indtaster tal, SSID eller WiFi pass-tasten, har de tre kontrolelementer i højre side af skærmen
særlige funktioner. Du kan hurtigt få adgang til disse ved at trykke på Info knappen og derefter bruge
Menu Op eller Ned og Select efter behov:
		

vælg '

		

vælg '

		

vælg'

' for at slette et tegn, der lige er indtastet (langt tryk for at rydde); Info igen for at fortsætte

IP address
192 . 168 .
Subnet mask
255 . 255 .

1

SSID:
mynetwork
0
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' for at annullere og gå tilbage til AES / TKIP skærmen

.

255 .
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' når hele krypteringsnøglen er blevet indtastet.

3. Når indstillingerne er afsluttet, skal audio system oprette forbindelse til netværket. Hvis der oprettes
forbindelse, vit audio system vende tilbage til netværksindstillingsmenuen. Hvis enheden ikke kan oprette
forbindelse, vises meddelelsen 'Failed to connect' . Du skal derefter identificere, hvilken indstilling der
skal ændres, eller om et andet netværksproblem er ansvarligt. Når forbindelsen er oprettetgemmes
netværksindstillingerne. De bevares i hukommelsen, mens audio system frakobles lysnettet.
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IP settings

Network settings
Please wait
Connecting...
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Konfiguration-brug af UNDOK appen

Konfiguration               .

Download UNDOK appen
Download og Installer UNDOK appen på din Android-eller iOS-enhed.

•

iOS-download fra Apple App Store

•

AndroidTM - Download fra Google Play

•

Hvis du allerede har installeret UNDOK appen på din enhed, skal du sikre dig, at du har den nyeste version.

•

Det er muligt, at denne app kan være blevet ændret en smule, da disse instruktioner blev skrevet.

•

Se venligst Roberts radio-webstedet for vejledning om, hvordan du bruger den nyeste version.

Bemærk: På tidspunktet for skrivning Android version 4.0.3 og senere eller iOS version 9 eller senere er forpligtet til at bruge UNDOK.
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Opsætning af nyt audio system - Apple iOS enhed
Hvis din enhed bruger Android, skal du se side 20.
UNDOK app har en opsætningsguide til at hjælpe med at konfigurere passende lydenheder til at oprette forbindelse til dit hjem WiFi-netværk.

1. Åbn UNDOK-appen.
2. Opsætning af New
Audio system.

19

3. Appen vil bede dig om
at bruge enhedens
WiFi indstillinger til at
oprette forbindelse til
dit audio system.

4. Vælg dit Stream 67 audio
system. Når enheden er
sluttet til lydsystemet,
skal du vende tilbage
til UNDOK-appen.

5. Brug appen til at fuldføre
opsætningen, herunder
at give enheden et
navn, uanset om den er
forbundet via WiFi eller
Ethernet. Hvis du ønsker
at tilslutte ved hjælp af
et Ethernet-kabel, se
venligst side 10.

6. For en WiFi-forbindelse
app vil bede dig om at
vælge et WiFi-netværk
og indtaste den relevante
adgangskode.
7. Dit audio system vil
oprette forbindelse til dit
netværk.

Konfiguration               .

Setup new audio system - Android device
Hvis din enhed er en iPhone eller iPad (idvs. bruger iOS) skal du se side 19.

UNDOK app har en opsætningsguide til at hjælpe med at konfigurere passende lydenheder til at oprette forbindelse til dit hjem WiFi-netværk.

1. Åbn UNDOK-appen.
2. Opsætning af New
Audio system.

3. Den app vil vise en liste
over foreslåede audiosystemer til setup.
4. Dit lydsystem vil normalt
blive vist på denne
liste som Stream 67.
Det kan vises i listen
nedenfor kaldet andet.
Vælg den enhed, der
skal opsættes.

5. Brug appen til at fuldføre
konfigurationen af audio
system, herunder at give
lydsystemet et navn.

6. Vælg om den er tilsluttet
via WiFi eller Ethernet.
Hvis du ønsker at tilslutte
ved hjælp af et Ethernetkabel, se venligst side 10.

7. For en WiFi-forbindelse
app vil bede dig om at
vælge et WiFi-netværk
og indtaste den relevante
adgangskode.
8. Dit audio system vil
oprette forbindelse til dit
netværk.

Bemærk: Hvis når du konfigurerer dit lydsystem din Android-enhed klager over, at
det ikke kan oprette forbindelse til internettet dette er fordi det er midlertidigt tilsluttet
direkte til dit lydsystem. Du bør ignorere denne advarselsmeddelelse.
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Fjernbetjening af netværksmuligheder
Opsætning af netværks PIN (Pin-nummer)
Din radio kan styres af en applikation installeret på en iPhone, iPod touch, iPad
eller tilsvarende Android enhed. PIN-nummeret facilitet giver dig mulighed for at
sikre, at dit lydsystem kun kan styres af din egen enhed i stedet for en andens.

Network settings
Network wizard
PBC Wlan setup
View settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup

Fjernbetjenings applikationen kaldes UNDOK, ved Frontier Silicon Limited, og
er tilgængelig fra Apple App store og Google Play til din enhed.
UNDOK vil forsøge at bruge standard PIN af '1234' til at styre dit audio system.
Du kan ændre PIN-koden, hvis det ønskes, ved hjælp af indstillingen' NetRemote
PIN Menuen netværksindstillinger. Den opdaterede pinkode skal derefter bruges
i UNDOK App for at tillade, at appen opretter forbindelse til lydsystemet igen.
App'en vil prompte dig efter PIN, om nødvendigt.

Hold netværket forbundet
Dit audio system har et valg til at lukke WiFi eller ethernet forbindelsen ned i
standby. Dette minimerer strømforbruget, men betyder også, at du skal tænde din
radio manuelt for at anvende enten Spotify Connect, 'Play to' / 'Cast to Device'
funktionen eller andet fjernbetjent software, såsom UNDOK app.
Hvis du har brug for at fjernstyre dit audio system selv, når den er sat i standby,
kan du vælge at bibeholde netværksforbindelse ved hjælp af 'Keep network
connected' muligheden i netværksindstillingerne. I Standby-tilstand vises
WiFi-signal indikatoren vises med eller uden kryds gennem den, eller Ethernettilslutnings indikatoren vises ikke tilsluttet eller tilsluttet i henhold til status for
forbindelsen.
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Kontrol via UNDOK-appen

Network settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup
Network profile
Clear network settings
Keep network connected
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Internet Radio

Internet Radio

Internet Radio - det grundlæggende
Før du kan anvende dit audio system til at lytte til udsendelser via internettet, er det nødvendigt
at den er tilsluttet computerens netværk via trådløs (WiFi) forbindelse eller ethernetforbindelse
(RJ-45-stik), der er placeret på bagsiden af enheden. Se venligst side 10 for oplysninger.
Der er faktisk mange tusinde radioudsendelser tilgængelige via internettet samt 'Podcasts'. Dit
audio system indeholder flere måde, hvorpå man kan søge efter udsendelser for at finde dem
lettere. Når du har fundet de radiostationer, du vil, kan du gemme dem som forudindstillinger
i audio systemet. Audio system giver dig mulighed for at gemme op til 10 forudindstillinger.
Du kan søge efter internetradiostationer efter placering Hvis du kender navnet på stationen
og landet, hvorfra stationen sender, kan dette være den letteste metode for at finde en station.
Det er også en god måde at opleve radio fra andre dele af verden.

Internet radio

Du kan søge efter internetradiostationer efter genre. Hvis du foretrækker en bestemt type
musik, blues for eksempel kan du søge efter en radiostation, der sender den slags musik, og
du kan vælge fra en liste over blues radiostationer uanset placering eller tage placeringen i
betragtning.
Hvis du kender en del af navnet på en Internetradiostation, kan du indtaste dette i audio
system, der vil søge efter stationer, der matcher dette navn. Dette kan være nyttigt, hvis du
er usikker på placeringen eller genren af en bestemt station.
Stream 67 audio system forbinder til en radiostationsdatabase, som betjener mange brugere
i mange lande. Det betyder, at der er et meget stort udvalg af programindhold rådighed. Du
kan søge efter stationer, der for nylig er tilføjet til tilgængelige (nye stationer), eller du kan
søge efter de mest populære.
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Valg af radiostation efter placering.
1. Tryk på On/Standby knappen for at tænde dit audio system. Tryk på Mode
until Internet Radio er valgt.
2. Tryk på Menu.
3. Vælg 'Stationsliste', 'stationer', 'placering', og rul derefter listen over kontinenter,
så lande i begge retninger. Vælg en radio kategori.
Bemærk, at menuen kan tilbyde en eller flere placeringer baseret på det land,
hvor enheden anvendes, i henhold til din internet IP-adresse ('United Kingdom'
og 'BBC' stationerne, for eksempel).
4. Fremhæv den valgte radiostation eller podcast. Tryk på Select.
Hvis lydsystem ikke kan oprette forbindelse til en bestemt radiostation, kan det
skyldes en af de årsager, der er forklaret under 'troubleshooting' på side 85.

Valg af radiostation efter genre
1. Tryk på Menu. Vælg 'Station list', 'Stations', 'Genre', og rul derefter listen over
indholdstyper i begge retninger. Vælg den ønskede Genre.
2. Vælg enten 'Highlighted Stations' eller en liste over lande.

Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu

Internet radio
My Favourites
Local UK
Stations
BBC
Podcasts
My added Stations
Stations
Location
Genre
Search stations
Popular stations
New stations

3. Fremhæv den valgte radiostation. Tryk på Select.

Søgning efter en radiostation efter navn
1. Tryk på Menu.
2. Vælg 'Stationsliste', 'Stationer' og derefter 'Search Stations'.
3. For at indtaste søgeordet (s) skal du trykke på Menu Op eller Ned, Venstre
eller Højre for at fremhæve hvert tegn for søgningen i sving, og tryk på Vælg
for at indtaste. Hvis du laver en fejl, skal du bruge info til at få adgang til slette
tegnet '
' på skærmen og derefter trykke på Select. Tryk på Info igen for
at gå tilbage til tegn valget. Når det sidste tegn i søgningen er indtastet, skal
du bruge Info og derefter Select for at fremhæve symbolet '
' på skærmen
og derefter trykke på Select for at afslutte.
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Genre
Blues
Funk-Groove
Gospel
R&B
Soul
World-Traditional
Stations
ROCK 100
0 1 2 3
7 8 9
D E F G
K L M N
R S T U

4
A
H
O
V

5
B
I
P
W

6
C
J
Q
X

Internet Radio

Valg af en ny eller en populær station
Dit lydsystem opretter forbindelse via internettet til en database med radiostationer. Denne
mulighed gives, så nyligt tilføjede station bliver tilgængelige eller stationer, der er meget
populære hos lytterne rundt om i verden.
1. Tryk på Menu i Internet radio tilstand.
2. Vælg 'Stationsliste', 'Stationer' og derefter 'Populære stationer' eller 'Nye stationer'.
3. Fremhæv den valgte radiostation. Tryk på Select.

Valg af en podcast
Radioleverandører og individualister kan udvikle programmer, der er tiltænkt downloading
til en computer eller kopiering til en transportabel afspiller. Disse er kendt under navnet
Podcasts. Podcasts er også tilgængelige ved hjælp af indstillingen Podcasts i menuen
stationer (se side 23).
1. Tryk på Menu i Internet radio tilstand. Vælg 'Station list' og derefter 'Podcasts'.
2. Du kan så søge efter placering, genre eller ved hjælp af navnet på podcasten.
Søgefunktionen er præcis den samme som søgning efter en konventionel radiostation.
3. Stationer, som giver dig mulighed for at lytte til tidligere udsendte programmer, kan
give dig mulighed for hurtigt at spole tilbage til et hvilket som helst punkt i et program
og afspille eller pause.
Bemærk: Disse funktioner er afhængige af programmet eller podcasten og vil ikke
altid være tilgængelige.

Sidst lyttet til
Funktionen "Last Listened" giver dig hurtig adgang til de ti senest lyttede til radiostationer
eller podcasts. Da hver ny radiostation bliver lyttet til det ældste punkt slettes fra listen..
Den sidst lyttede liste gemmes, når lydsystemet er frakoblet stikkontakten.
1. Når du er i Internet radio tilstand, skal du trykke på Menu og derefter vælge 'Last
listened'.
2. Displayet vil så vise en liste over de sidste 10 internetradiostationer eller podcasts.
Fremhæv, alt efter hvad du ønsker at lytte til, og tryk derefter på Select for at få dit
lydsystem til at genoprette forbindelsen til den pågældende radiostation eller podcast.

Stations
Location
Genre
Search stations
Popular stations
New stations

Popular stations
BBC Radio 4
ENERGY ZURICH
All Irish Radio
Classic FM
RTL
BBC Radio 2
Podcasts
My Favourites
Location
Genre
Search podcasts

Podcasts
0
7
D
K
R

1
8
E
L
S

2
9
F
M
T

3 4
A
G H
N O
U V

5
B
I
P
W

6
C
J
Q
X

Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu
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Forudindstilling af stationer Internet radio, DAB og FM
Dit audio system har 10 hukommelse presets for Internet radio, 10 DAB og 10 FM, som nemt kan indstilles
til at gemme detaljerne i enhver radiostation eller (for Internet radio en podcast).
Radiostationens forudindstillinger bevares, selv når lydsystemet slukkes.
For Internet radio, se også afsnittene 'Senes Lyttett' på side 24.

Lagring af en forudindstilling (1-10) ved hjælp af fjernbetjeningen
1. Tænd for dit audio system og Find den ønskede Internet radio, DAB eller FM-station.
2. Anvend et langt tryk på den ønskede Preset knap (1-10) på fjernbetjeningen, indtil displayet viser 'Preset
stored'.
Gentag denne procedure for de resterende forudindstillinger.
3. Stationer, der allerede er gemt i forudindstillingerne, kan overskrives ved at følge den beskrevne procedure
oven for.

Genkald af en forudindstilling (1-10) ved hjælp af fjernbetjeningen
1. Tænd for dit audio system.
2. Vælg den ønskede tilstand (Internet radio, DAB eller FM) ved hjælp af Mode knappen.
3. Tryk momentant på og slip den ønskede Preset-knap (1-10) på fjernbetjeningen.
4. Dit audio system vil derefter oprette forbindelse til den station, der er gemt i den forudindstillede hukommelse.
Den forudindstilling, der anvendes, vil blive vist i bunden af skærmen.
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Internet radio
BBC Radio 2

2

12:34
Description
The best new
music and
entertainment
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Internet Radio

Lagring af en forudindstilling (1-10) ved hjælp af menuen
1. Tænd for dit audio system og Find den ønskede Internet radio, DAB eller FM-station.
2. Anvend et langt tryk på Preset knappen på enheden. Displayet vil nu vise 'Save
to Preset' menuen.

Save to Preset
1. [Not set]
2. BBC Radio 4
3. Atlantic FM
4. [Not set]
5. [Not set]
6. BBC Radio 4

3. Ved hjælp af knappen Tuning scrolle gennem den foruddefinerede liste, indtil du
når en ubrugt plads eller den plads, du ønsker at ændre.
4. Tryk på og udløs Tuning/Select knappen for at bekræfte forudindstillingen. 'Preset
stored' vil blive vist i displayet.
Gentag denne procedure for de resterende forudindstillinger.
5. Stationer, der allerede er gemt i forudindstillingerne, kan overskrives ved at følge
den beskrevne procedure oven for.

Genkaldelse af en forudindstilling (1-10) ved hjælp af menuen
1. Vælg den ønskede tilstand (Internet radio, DAB eller FM) ved hjælp af Mode knappen.
2. Tryk på og udløs Preset knappen for at få vist 'Recall from Preset' menuen.
3. Drej på knappen Tuning for at vælge den forudindstillede station. Tryk på og udløs
Tuning/Select knappen.
Din radio vil derefter forbinde til stationen, der er gemt i forudindstillings hukommelsen.
Bemærk: Du kan vælge en gemt forudindstilling ved at trykke på knappen Forrige
eller Næste. Den anvendte forudindstilling vises nederst på skærmen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recall from Preset
Classic FM
BBC Radio 4
Atlantic FM
RTL
BBC Radio 2
[Not set]

Internet radio
BBC Radio 2

2

12:34
Description
The best new
music and
entertainment

10
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Brugertilpasning af din radio
Ud over at gemme din favoritstationer i radioens forindstillinger, tillader
din radio dig at skabe personlige lister over stationer, som kan vises i to
specielle menuer på radioen, som kaldes ”My Favourites” og ”My Added
Stations”.
Din radio bruger en database, som den opretter forbindelse til via internettet
for at finde ud af, hvilke radiostationer, der er tilgængelige, og hvordan den
kan oprette forbindelse til dem. Du vil kunne tilføje dine personlige valg til
denne database. Kun du har adgang til dem ved hjælp af din PC eller din
radio. Du kan vælge de stationer, der skal vises i ”My Favourites” menuen,
fra det store udvalg, der allerede er på listen. Ud over det, hvis du finder en
radiostation, der ikke er på listen, så kan du også tilføje internetadressen
(URL) på stationens audiostream til dit valg. Det vil blive vist på din radio
som et punkt i ”My Added Stations” menuen.

Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu

Internet radio
Local UK
Stations
BBC
Podcasts
My added Stations
Help

Help
For support or to register:
http://nuvola.link/sr
Access Code: 123ABCD
Valid for 10 minutes

Oprettelse af en konto
1. Gå til hjemmesiden http://nuvola.link/sr ved at bruge internetbrowseren
på din computer. Følg anvisningerne på skærmen for at oprette en
konto. Under oprettelsen beder websitet om en adgangskode. Dette
gør det muligt at identificere din internetradio som en unik enhed
mellem de mange andre, den også sender data til. For at finde din
adgangskode bedes du følge disse trin.
2. Med din radio tændt og i tilstanden internet radio, tryk på knappen
Menu, og vælg ”Station list”.
3. Vælg ”Help”.
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4. Hvis radioen er forbundet med internettet, vises koden på typisk 7 tegn
(store bogstaver og tal) på displayet. Noter dig denne kode til brug i
de senere trin. Hvis du har behov for at genoprette dig senere, skal
du gentage denne proces for at få en ny adgangskode.
5. Du skal derefter bruge den viste kode på radioen til at udfylde feltet
for Adgangskode på internetsiden, når du opretter din konto.
Når du har oprettet en konto, og hvis du har andre radioer, der bruger den
samme database, så kan du også tilføje disse til din konto. Du er nødt til at
få en adgangskode til hver enkelt radio for at kunne tilføje dem til din konto.
Radioerne kan herefter have fælles favoritliste og tilføjede radiostationer.

Internet Radio

Brugertilpasning af din radio - fortsat
Konfigurering af favoritlisten

Konfigurering af tilføjede stationer

1. Gennem websitet på http://nuvola.link/sr er det muligt at søge blandt
de mange tilgængelige radiostationer i henhold til beliggenhed, genre
eller sprog.

1. Hvis du gerne vil lytte til en radiostation, som ikke aktuelt findes
i databasen på http://nuvola.link/sr har du mulighed for selv at
tilføje detaljerne. Du skal først finde internetadressen (URL) for den
pågældende audiostream for stationen, som du vil tilføje. Denne
oplysning gives eventuelt af radioen, via dens website, eller måske
har du fået den fra en anden lytter.

2. Når du har tilføjet de tilgængelige internet-radiostationer på din
favoritliste My Favourite Stations, kan du lytte til disse stationer på
din radio. Disse stationer er tilgængelige på din radio fra internet radio
menupunktet ”My Favourites”.

Bemærk: URL for den pågældende audiostream vil som regel ikke
være den samme som URL for internetsiden, hvor du kan lytte til
stationen på din PC.
2. Det er også muligt at tilføje internetadresser for audiostreams, der ikke
vil kunne spilles på din radio. Hvis du forsøger at lytte til en sådan, vil
din radio som regel vises en fejlmeddelelse af en art. Roberts Stream
67 kan afspille MP3, WMA og AAC internet radiostreams.

Valg af dine favoritstationer
1. Tryk på Menu knappen for at gå ind i hovedmenuen for Internet Radio.

Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu

2. Vælg ”Station list”.
3. Vælg ”My Favourites”.
4. Markere den ønskede station, og tryk så på Select knappen.
Displayet viser: ”Connecting...”, mens den søger efter den nye station.

Internet radio
My Favourites
Local UK
Stations
BBC
Podcasts
My added Stations
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Brugertilpasning af din radio - fortsat
Valg af yderligere stationer
1. Tryk på Menu knappen for at gå ind i hovedmenuen for Internet Radio.
2. Vælg ”Station list”.
3. Vælg ”My Added Stations”.

Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu

4. Markere den ønskede station, og tryk så på Select knappen.
Displayet viser: ”Connecting...”, mens den søger efter den nye station.

Internet radio
My Favourites
Local UK
Stations
BBC
Podcasts
My added Stations

Gemme foretrukne stationer med dit lydsystem
Det er også muligt at gemme dine foretrukne radiostationer, mens du
spiller en station på dinlydsystem.
1. Tænd for lydsystemet.
2. Indstil den ønskede internetradiostation.
3. Anvend et langt tryk på Vælg. Displayet viser 'Favorit tilføjet'.
4. Disse stationer er tilgængelige på dit lydsystem fra Internet Radiomenuenpunkt 'Mine favoritter'.
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Skærmindstillinger - Radio / Bluetooth / Musikafspiller
Dit audio system har en række visningsmuligheder, når du er i Internet radio, DAB, FM, Bluetooth
og musikafspiller modes. Tryk på Info knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.
Når billeder vises (Stations logoer, albumcover), vises de muligvis i fuld skærm ved at trykke
på Select. Tryk på Select igen for at afslutte.
Skærmindstillinger for Internet Radio
Beskrivelse, genre, pålidelighed, format, afspilnings buffer, dato.
Yderligere eller alternativ information kan vises, når der lytter til podcasts.
Indstillinger for DAB Radio
Stationsnavn, rullende tekst, programtype, multiplex-navn, kanal & frekvens, signalstyrke/
fejlfrekvens, bithastighed, lydtype og dato.
For signalstyrken/fejlfrekvensen indikerer et lavt fejl nummer en bedre kvalitet af
DAB radiosignalet. Den mindste markør 'I' der deler venstre og højre del af signalgrafen visser
det mindste signal, der er krævet, for en tilfredsstillende modtagelse.
Hvis en DAB radioudsendelse giver et diasshow billede, kan dette blive vist i fuld skærm ved
at trykke på Select. Tryk på Select igen for at afslutte.
Indstillinger for visning af FM Radio
Stationsnavn, rullende tekst, frekvens, programtype og dato.
I FM-tilstand kan din radio bruge radio data systemet (RDS) til at vise radiostationens navn
og yderligere tekst, når den leveres af tv-stationen, og hvor radiosignalet er tilstrækkeligt klart.
Indstillinger for Bluetooth-visning
Hvis din tilsluttede enhed er i stand til at levere oplysninger fra det spor, der afspilles, kan dit
lydsystem vise følgende i Bluetooth-tilstand: Titel, album og kunstner detaljer.
Indstillinger for visning af musikafspiller

Internet
radio
Internet
radio
Internet
radio
Internet
radio
Internet
radio
BBC
Radio
BBC Radio
Radio 2
2
BBC
2
BBC
Radio
BBC Radio 22

2
2
2

12:34
12:34
12:34
12:34
12:34

Description
Description
Description
Description
The
best new
Description
The
best new
The
The best
best
new
music
andnew
The
best
music
andnew
music
music and
and
entertainment
music
and
entertainment
entertainment
entertainment
entertainment

2
22
2
2

DAB
DAB
DAB
DAB
DAB
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
DAB Radio
DAB Radio
DAB Radio
DAB Radio
DAB Radio

12:34
12:34
12:34
12:34
12:34
Londons Biggest
Londons
Biggest
Londons
Biggest
Londons Biggest
Biggest
Conversation
- LBC
Londons
Conversation
- LBC
Conversation
Conversation --- LBC
LBC
Conversation
LBC

12:34
12:34
12:34
12:34
12:34

FM
FM
FM
FM
FM
103.40MHz
103.40MHz
103.40MHz
103.40MHz
103.40MHz
FM Radio
FM Radio
FM Radio
FM Radio
FM Radio

RDS
RDS
RDS
RDS
RDS

Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Julia’s
iPod
touch
Julia’s
iPod
touch
Julia’s
iPod
touch
Julia’s iPod
iPod touch
touch
Julia’s
Artist
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth

Artist
Artist
Artist Froese
Edgar
Artist
Edgar
Froese
Edgar
Froese
Edgar Froese
Froese
Edgar

12:34
12:34
12:34
12:34
12:34

Music
Music player
player
Music
Music player
player
Music
player
Love
Love Me
Me Do
Do
Love
Love Me
Me Do
Do
Love
Me
Do
My Music
My Music
My Music
My Music
My Music

16.34
16.34
16.34
16.34
16.34

1.06
1.06
1.06
1.06
1.06

2.21
2.21
2.21
2.21
2.21

Statuslinje, kunstner, album, format, buffer og dato detaljer.
30

Music Player
Anvendelse med Windows, Apple Mac, Linux, USBhukommelse
Musikafspilleren giver dig mulighed for at afspille lydfiler, der er gemt
på en anden enhed, der er sluttet til dit netværk, eller som holdes på en
USB-hukommelsesenhed, som er sluttet til dit lydsystem.
Netværksenheder, der kan holde lydfi ler kan omfatte computere,
smartphones, tablets, netværkstilsluttede Storage (NAS) enheder, og
netværksroutere, som har UPnP/DLNA fi ldeling kapacitet. For at kunne
afspille fi ler fra en enhed på dit netværk skal dit lydsystem oprette
forbindelse til et fi lserverprogram på den enhed, der bruger UPnPprotokollen (Universal Plug and Play) (ofte kaldet DLNA).
Selv om den indretning er en computer eller tablet benytter Vinduer, så er
der ikke mere sig sikkert allerede har en UPnP styreenhed plan anvendelig
i den skema i Vinduer Medier Spilleren (WMP). Dette giver dig mulighed
for at dele dine filer til enheder på dit netværk, og du kan derefter vælge
filer efter album, kunstner, og så videre ved hjælp af dit lydsystem kontrol.
WMP kan betjene MP3-, WMA-, AAC-og WAV-filer til dit lydsystem (og
FLAC-filer fra Windows 10).
Hvis du er en Apple MacOS, Linux, iOS eller Android bruger, eller hvis du
har dine lydfiler gemt i andre formater, såsom ALAC, der er mange andre
UPnP serverprogrammer til rådighed. Bemærk, at Apple-computere ikke
understøtter UPnP-streaming indbygget, og at tredjepartssoftware er
påkrævet til denne opgave. Hvis du ønsker at bruge en DLNA-server, der er
indbygget i din netværksrouter, skal du konsultere din routers dokumentation
om, hvordan dette skal konfigureres.

Musikafspilleren på lydsystemet kan afspille lydfiler i formaterne MP3,
WMA, AAC, ALAC, FLAC og WAV. WMA Lossless-filer kan også afspilles,
når du bruger Windows Media Player som UPnP-server. Bemærk, at
afspilning af filer, der er kodet med WMA Voice, WMA 10 Professional,
og filer med DRM-beskyttelse ikke understøttes af enheden.
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Bemærk, at når du bruger en UPnP/
DLNA-server, bestemmes de søge-og
udvælgelseskriterier, som brugeren
har adgang til, af serversoftwaren
og ikke af den enhed, der afspiller
indholdet. Typiske søgninger omfatter kunstner, album og genre. Mange
serverapplikationer vil også tillade dig at tilgå dine filer i de mapper, hvor
de er gemt, samt efter andre kriterier. Windows Media Player er mindre
fleksibel end nogle andre UPnP servere med hensyn hertil, men generelt
lette at sætte op.
Mange UPnP server applikationer er også i stand til at dele billeder og
video filer med andre enheder, der er tilsluttet netværket. Hvis dette er
tilfældet (som det er med Windows Media Player) vil du se muligheden
for at vælge mellem 'Music', 'Video' og 'Pictures' i Music Playerens menu.
Her skal du kun vælge "Music" i valgmuligheden. Indhold, der tilbydes via
de alternative muligheder, vil ikke kunne afspilles på dit audio system.
Nogle tredjeparts server applikationer tillader tilpasning af søgekriterier
og indeksering metoder. Dette kan være nyttigt, hvis du har en meget
stor samling musikfiler.
Det er ikke muligt i denne bog at beskrive server applikationer til alle
tilgængelige miljøer, og det er heller ikke praktisk at beskrive, hvordan man
får det bedste ud af hver. Windows Media Player bruges som et eksempel i
dette tilfælde, selv om mange af de principper, der gælder for andre servere
samt. Adgangen til medierne, valget af medie til afspilning og brugen af
medie afspilnings kontrollerne fra produktet eller fra dets kontrollerende
app er ens, uanset hvilken UPnP/DLNA-server der anvendes.
Når du bruger din enhed som en del af en gruppe af produkter med flere
rum, afspilles lydfiler i ALAC-og FLAC-formater kun på gruppe masteren
(se side 86).

Music Player

Adgang til dine lydfiler via UPnP server
Hvis din computer kører Windows 7, 8, 8.1 eller 10, vil din Windows Media
Player inkluderer en UPnP server, der gør dine filer tilgængelige for dit
audio system. Der findes andre UPnP serverløsninger for ikke-Windows
brugere og til Windows brugere, der ønsker at anvende alternative (se
de kommende sider).

Her aktiveres mediestreaming i Windows Media Player 12

Vi kan ikke i denne instruktionsbog dække alle mulighederne for UPnP.
Vi forklarer anvendelse af Microsoft's Windows Media Player her, da det
vil være det første valg for et flertal af brugere.
2

Opsætning af UPnP adgang med Windows Media Player
1. På nuværende tidspunkt anvender Windows 7, 8, 8.1 og 10 alle
Windows Media Player version 12 (refereret til her som WMP 12), og
konfigurationen er ens i alle tilfælde). WMP 12 kan oprettet et bibliotek
ud fra alle mediefiler, der er tilgængelige på din PC. For at tilføje nye
mediefiler, vælg 'Library', og derefter 'Music', derefter 'All music' eller
'Artist', 'Album' etc. Dette vil vise dig det aktuelle biblioteks indhold.
Du kan simpelt hen trække og slippe filer fra andre placeringer ind
i biblioteket. Alternativt med hensyn til mediefiler eller mapper på
skærmen kan du højreklikke på filen eller mappen og vælge 'Include
in library' og derefter vælge 'Music'. På denne måde kan du hurtigt
tilføje yderligere indhold til dit musikbibliotek.
2. I WMP 12, klik på 'Stream' (se billedet til højre) og vælg derefter
'Automatically allow devices to play my media'. Acceptér derefter
'Automatically allow all computer and media devices' muligheden. Der
er andre muligheder (se indlægget), men dette er den letteste, hvis
du ønsker at aktivere mediestreaming på dit audio system.

My Music

Music
player

3. Tænd for lydsystemet, og tryk på Mode, indtil tilstanden 'Music Player'
vises. Hovedmenuen i 'Music Player' vil nu blive vist.
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Opsætning af UPnP adgang på en Windows PC
- forts
4. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'Shared Media' er fremhævet,
og tryk på Select. Audio system vil scanne efter tilgængelige
UPnP servere. Det kan tage nogle sekunder for audio system
at udføre scanningen. Audio system vil vise '<Empty>', hvis der
ikke findes nogen UPnP servere.
5. Vælg din UPnP-server efter scanningen. Hvis du har tilladt
automatisk tilslutning tidligere, vil dit audio system nu forbinde
og du kan springe til næste side.
Hvis du ikke har tilladt automatisk tilslutning, vil dit audio system
normalt vise 'Unauthorised' på dette tidspunkt.
6. Din PC kan give besked om, at der er fundet en forbindelse til
din UPnP server.. Uanset om du får besked eller ej, skal du for
at dit audio system får adgang til musikfilerne, klikke på 'Library'
fanen i WMP 12 og vælge 'Stream…' for at åbne vinduet 'Media
Streaming'. Vælg 'Automatically allow devices to play my media'
then select 'Automatically allow all computer and media devices'.

Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist

Shared media
JENNY: Jenny’s music
HOME_PC: Mum’s music

Tillader en enhed at forbinde til Windows Media Player 12

Alternativt vælg 'More Streaming options' for at aktivere deling
pr. enhed.
7. I 'More streaming options' vinduet lytter radioen som en blokeret
enhed. Klik på knappen vist i 'Allowed'.
Bemærk: Hvis du anvender Microsoft's Windows' firewall
software, skal den være korrekt konfigureret i WMP 12. Hvis
du anvender en tredjeparts firewall software, skal du måske
konfigurere den manuelt til at tillade din enhed og WMP i at
kommunikere (se sektionen 'Problemløsning' på side 85).
8. På audio system, vælg den server, der hedder serveren. Hvis
WMP 12 nu kan kommunikere med dit audio system, vil du blive
præsenteret for nogle medievalg i displayet.
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Placering og afspilning af mediefiler ved hjælp af UPnP
Når UPnP serveren er konfigureret til at dele mediefiler med dit audio system, kan
du vælge de filer, du ønsker at afspille som følger:

Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist

1. Tænd for audio system. Tryk på knappen Mode om nødvendigt, indtil Music
Player mode vises i displayet. Hovedmenuen i 'Music Player' vil nu blive vist.
2. Tryk på Menu Op eller Ned indtil 'Shared media' er fremhævet på displayet, og
tryk derefter på Select for at få audio til at scanne for UPnP-servere. Bemærk, at
det kan tage nogle sekunder for audio system at udføre scanningen. Displayet
vil vende tilbage til musikafspillermenuen, hvis der ikke findes nogen UPnP
servere.
3. Efter en vellykket scanning skal du fremhæve din UPnP-server og derefter
trykke på Select. Hvis displayet viser flere medietyper, vælg 'Music'. (Nogle
UPnP servere kan vise billed- og videoindhold på egnede enheder.)
4. Audio vil nu opliste de mediekategorier, der er tilgængelige på UPnP serveren
- for eksempel, 'Album', 'Artist' og 'Genre'. Fremhæv, hvilken kategori du vil
gennemse, og tryk derefter på Select for at bekræfte dit valg.
Hvis du vil bruge søgefunktionen, skal du vælge 'Search' på displayet. Du kan
vælge tegn til opbygning af søgningen efter indhold at afspille.
Når du først har opsat delingen med en UPnP server, vil ikke alle dine filer være
tilgængelig med det samme. UPnP serveren ser ind i hver fil for at bestemme
kunstner og album information ud fra de 'tags', der er tilknyttet. Serveren skal også
bruge tid på at tilgå internettet for at få yderligere information, såsom 'album art',
der kan vises, som når du undersøger dit musikbibliotek på din PC. I et bibliotek
med mange filer kan der gå et stykke tid.

Medievalg
Når der søges via UPnP skal du vælge søgekriterier som bestemt af UPnP
serversoftwaren på din computer. Den gør det muligt at søge efter en given
informationstype (Album, Kunstner, Genre etc.) og derefter snævre søgningen ind
til et album eller et særligt spor på albummet.
Nogle UPnP serverapplikationer tillader at søgningen kan brugerdefineres.
Søgningerne beskrevet her er blot eksempler og muligheder.

Shared media
JENNY: Jenny’s music
HOME_PC: Mum’s music

JENNY: Jenny’s music
Music
Video
Pictures
Playlists

Music
All music
Genre
All Artists
Contributing Artists
Album Artists
Composers

Stream 67 kan vise albummets art for det spor, der blive afspillet.
Muligheden for at audio system kan vise kunst afhænger af
teknikken i den fil, der afspilles, hvis teknikken ikke for stor
(eller kan ændres af serveren) og evnen i UPnP serveren til at
sende kunsten til audio system. Kunst, der er sendt til audio
system skal være i et JPEG-format og ikke større end 640 x 480
pixels. Hvis radioen ikke modtager kunsten, vil standardikonet
blive vist i displayet. Nogle UPnP serverapplikationer vil også
sende et standardikon, hvis der ikke findes kunst i filen, der
bliver spillet. På grund af en stor variation i albumformater og
UPnP/DLNA implementeringer, vil det, at radioen ikke kan vise
albumkunst, ikke anses for en fejl.
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Lytning til et helt album
1. Tryk på Menu Op eller Ned for at vælge indhold efter kunstner, album, genre osv. i
henhold til dine behov, og tryk derefter på Select for at indtaste dit valg.
2. Når du når det album eller den mappe, vil menuen skifte til at vise sporene i albummet
eller mappen. Når der søges med UPnP vil de normalt være oplistet i nummerorden
(men søgekriterier kan variere i forhold til den serverapplikation, der anvendes).
3. Når det første spor i albummet indikeres, tryk på knappen Select. Albummet vil starte
afspilningen.
Når enhed afspiller fra de mediebibliotek, kan du anvende menuen som beskrevet oven
for til at foretage andre valg. Når du vælger sporet, som skal afspilles, vil enhed straks
begynde at afspille det nye valg. Se venligst også 'Spilleliste' på side 39.

JENNY: Jenny’s music
Music
Video
Pictures
Playlists

Music
All music
Genre
All Artists
Contributing Artists
Album Artists
Composers

Lytning til et specielt spor
1. Hvis du kun ønsker at afspille et specielt sport på albummet eller i mappen, vælg først
album eller mappe som beskrevet på de kommende sider.
2. Tryk på Menu Op eller Ned indtil det ønskede spor er fremhævet.
3. Tryk på Select. Sporet vil starte afspilningen. Audio system vil derefter spille de
efterfølgende spor i samme album eller mappe.

Styring af afspilningen

All Artists
Beautiful South
Beethoven
Cat Stevens
Cream
Edgar Froese
The Beatles

12:34

Music player
Love Me Do

1. Tryk på Pause for at afspille det aktuelle spor.
2. Hvis du trykker på knappen Play, vil afspilningen blive genoptaget fra det sted, hvor
den blev sat på pause.
3. Tryk på knappen Previous for at starte afspilningen af forrige spor i listen.
4. Tryk på knappen Next for at starte afspilningen af næste spor i listen.
5. Tryk og hold Next eller Previous nede for at bevæge dig igennem det aktuelle spor..
Så længe knappen er trykket ned, med højere hastighed fremføres du gennem sporet.
Udløs knappen, når den korrekte punkt er nået. (Bemærk, at denne funktion ikke
understøttes, når der afspilles kodede filer som FLAC og ALAC formatet.)
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My Music

1.06

2.21

Music Player

Styring af afspilningen forts.
I musikafspilleren kan du vælge at gentage det aktuelle album (eller spilleliste) eller at
afspille filerne i tilfældig orden eller begge muligheder samtidig.

Gentag spor
1. For at aktivere eller deaktivere Gentagefunktionen, tryk på og udløs knappen Repeat/
Shuffle. Ikonet Repeat vil blive vist i displayet, når gentagefunktionen er aktiveret.
Du kan også styre denne mulighed for hovedmenuen i musikafspilleren.
2. Tryk på Menu Op eller Ned indtil 'Repeat play' er fremhævet.
3. For at aktivere gentagefunktionen tryk på knappen Select så 'On' fremkommer i
displayet. Dine valgte numre vil nu blive afspillet gentagne gange, og Repeat vises på
displayet.

Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: On
Shuffle play: Off
Clear My playlist

12:34

Music player
Love Me Do

My Music

1.06

2.21

4. For at deaktivere gentagefunktionen tryk på knappen Select, indtil 'Off' fremkommer i
displayet.
5. Tryk på Menu for at afslutte.

Afspil spor i tilfældig orden
1. For at aktivere eller deaktivere Gentagefunktionen, tryk på og udløs knappen Repeat/
Shuffle. Ikonet Repeat vil blive vist i displayet, når gentagefunktionen er aktiveret.
Du kan også styre denne mulighed for hovedmenuen i musikafspilleren.
2. Tryk på Menu Op eller Ned indtil 'Shuffle play' er fremhævet.
3. For at aktivere shuffle option tryk på knappen Select så 'On' fremkommer i displayet.
Dine valgte numre vil nu blive afspillet gentagne gange, og Shuffle vises på displayet.
4. For at deaktivere shuffle option tryk på knappen Select, indtil 'Off' fremkommer i
displayet.
5. Tryk på Menu for at afslutte.

Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: On
Clear My playlist

12:34

Music player
Love Me Do

My Music

1.06

2.21

Hvis både gentagefunktion og tilfældig afspilning er sat til 'On' vil begge ikoner for gentagelse
og tilfældig afspilning være vist i displayet.
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Anvendelse af USB-hukommelsesenheder
Dette afsnit beskriver, hvordan du kan anvende din radio til at tilgå og afspille
dine lydfiler via USB-hukommelsesenheder. USB-hukommelsesenheder sættes
i det rektangulære stik bag på audio system.
Vigtigt: Dit audio system er kun designet til at kunne anvende USB-flash
hukommelsesenheder. Den er ikke designet til at kunne tilsluttes harddiske
eller andre typer USB-enheder.
Stream 67 radioen er testet med en række USB-hukommelsesenheder på til
en kapacitet på 256GB. USB-hukommelsen skal være formateret i FAT eller
FAT 32 systemet for at kunne fungere i din radio. Din audio system kan ikke
afspille fra medier formateret ved hjælp af exFAT eller NTFS formaterne.

Internet Radio/DAB/DAB+/FM RDS/Bluetooth/CD/USB
Smart Audio System

Det er muligt at anvende SD eller SDHC eller SDXC kort til medieopbevaring og
afspille dem, når de sidder i en egnet adapter. Da der findes en lang række af
disse adaptorer, kan det ikke garanteres, at alle adaptere / kort kombinationer
vil fungere i audio system.
Lydformater, der er understøttet, er MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC og WAV.
USB-afspilning understøtter ikke filer kodet ved hjælp af WMA lossless, WMA
voice, WMA 10 professional, eller filer af noget andet format, der har DRM
beskyttelse.
Forholdsregler:
Anbefalinger:
Med mindre du kun har et par filer på USB-hukommelsesenheden, placér
ikke filerne i rodbiblioteket.

For at minimere risikoen for beskadigelse af dit audio system
eller din USB-hukommelsesenhed, placer venligst enheden,
så man ikke skubber til kortet, mens det er indsat.

Antallet af enheder (filer / undermapper) i enhver anden mappe skal være
mindre end 2000.

Fjern USB-hukommelsen, før enheden flyttes eller hvis USB
funktionen ikke skal anvendes i en længere periode.

Søgning og afspilning vil gå bedre, hvis antallet af filer i enhver mappe
begrænses (vi forslår ikke mere end 250).

Sæt enheden i standby mode, før USB-hukommelsesenheden
fjernes.

Det anbefales, at USB-hukommelsen formateres igen på din computer,
før der tilføjes musikfiler.

USB-forbindelsen er kun tiltænkt for flash hukommelsesenheder.
Anvendelsen af harddiskmedier understøttes ikke.

Den maksimale dybde for mapper er 8 mappeniveauer (men afspilning
sker kun fra det aktuelt anvendte niveau).

Afspilning via USB af filer opbevaret på MP3-afspillere garanteres
ikke.

Tilfældig afspilning og spilleliste funktioner er begrænset til 500 spor.
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Afspilning af filer fra USB-hukommelsesenheder

Music Player

1. Indsæt forsigtigt USB-hukommelsesenheden i USB-stikket bag på audio system.
Tryk på On/Standby knappen for at tænde din enhed.
Audio system vil måske detektere hukommelsen, i hvilket tilfælde du vil blive
spurgt, om du ønsker at åbne folderen, der viser hukommelsens indhold. Tryk på
knappen Select for at vælge 'Yes' og derefter spring til trin 4 nedenfor.
Hvis USB-hukommelsen ikke blev detekteret automatisk, fortsæt som følger.
2. For at vælge USB afspilning tryk på knappen Mode indtil Music Player mode kan
vælges. Tryk på Menu.
3. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'USB playback' er fremhævet, og tryk på Select.
Audio system vil nu opliste indholdet, der er gemt i USB-hukommelsesenheden.
Hvis der er mange filer eller mapper kan dette tage et par sekunder.
4. Tryk på Menu Op eller Ned for at markere den ønskede mappe, og tryk på Select
for at åbne den aktuelle mappe. Listen af spor i den aktuelle mappe vil blive vist.
Alternativt, hvis du har mange mapper (såsom albummapper i en kunstnermappe)
skal du blot gå til næste mappeniveau.
5. Tryk på Menu Op eller Ned for at vælge sporet, og tryk på Select for at begynde
afspilningen fra det markerede spor. Alle filer i den aktuelle mappe vil derefter blive
afspille efter tur.
Filerne er sorteret efter filnavn i alfabetisk orden (0 - 9 ... A - Z) før de afspilles.
Album, vil blive afspille i korrekt orden, hvis filnavnet begynder med spornummeret
(anvend nuller, hvis der er mere end 9 spor)
6. Styring af afspilning fra USB-hukommelsesenheden inkluderer tilfældig og gentaget
afspilning som forklare på siderne 35-36.

.

Music
player

My Music

Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
USB playback
1 - The Beatles
Abbey Road
Help!
Revolver
Rubber Soul
Sgt Peppers Lonely Heart

1 - The Beatles
Love Me Do.wma
From Me to You.wma
She Loves You.wma
I Want to Hold Your Hand.wma
Can’t Buy Me Love.wma
A Hard Day’s Night.wma

Music player
Love Me Do

My Music

12:34

Artist:
The Beatles
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Spillelister
Du ønsker måske at oprette en liste over musiknumre eller albummer, som derefter kan afspilles som baggrundsmusik for en part, for eksempel. Dit audio
kan konfigureres til at indeholde en kø på op til 500 spor i en spillelistemenu. Sporene eller albummerne for spillelisten kan vælges fra din UPnP server
og fra en USB-hukommelsesenhed. Spillelisten kan være i audio system indtil den eksterne strøm fjernes, eller indtil spillelisten er ryddet fra menuen.

Tilføjelse af et enkelt spor, hele albummet eller mappen til din
afspilningsliste
1. Når du vælger (eller når du spiller) et spor ved hjælp af en UPnP-server eller en
USB-hukommelsesenhed anvende et langt tryk på Select og displayet vil vise
'Added to My playlist'.
2. Sporet vil blive tilføje til spillelisten til efterfølgende afspilning.
3. Når du bruger en UPnP-server eller en USB-hukommelsesenhed, skal du fremhæve
det valgte album, kunstner eller mappe og anvende et langt tryk på Select.
Displayet vil vise 'Added to My playlist'.
4. Hvert spor i albummet, kunstneren eller mappen, der vælges, vil blive tilføjet til
spillelisten individuelt. Dette gør det muligt at fjerne uønskede spor fra spillelisten,
om nødvendigt (se nedenfor).

Visning af spillelisten
1. Tryk på knappen Mode om nødvendigt, indtil Music Player mode vises i displayet.
Tryk på Menu. Music Player menu vil blive vist i displayet.
2. Vælg 'My playlist' for at indtaste afspilningslisten.
3. Tryk på Menu Op eller Ned for at rulle gennem afspilningslisten. Spor, der sendes
fra UPnP, vil vise deres spornavn og USB vil vise deres filnavn.

1 - The Beatles
Love Me Do
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Hand
Can’t Buy Me Love
A Hard Day’s Night

Added to My
playlist

Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
My playlist

Sletning af spor i spillelisten
1. Tryk på Menu aog vælg derefter 'My Playlist'.
2. Tryk på Menu Op eller Ned indtil det spor du vil slette er fremhævet. Anvend et
langt tryk på Select.
3. Hvis du vil slette spor fremhævning 'YES', skal du trykke på Select for at bekræfte
sletningen. Hvis du ikke vil slette sporet fra listen, skal du markere 'NO' og trykke
på Select for at annullere handlingen.
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Delete from
My playlist?

Music Player

Rydning af spillelisten
1. Tryk på Menu. To clear the whole playlist choose 'Clear My playlist' and then
choose 'YES'. Hvis du ikke ønsker at gemme ændringerne markér 'NO'.

Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist

Afspilning af spillelister
1. Tryk på Menu. Vælg 'My playlist'.
2. Hvis du vil afspille afspilningslisten fra et bestemt spor, skal du trykke på Menu
Op eller Ned indtil det ønskede spor er markeret, og derefter trykke på Select
for at starte afspilningen.
3. Ved afspilning fra spillelisten kan du anvende denne funktion til at hoppe til et
særligt spor i spillelisten. Når der afspilles fra spillelisten, kan du tilføje yderligere
spor eller album eller fjerne særlige spor (se venligst de kommende sider).

Clear My playlist
Remove all from My playlist

Begrænsning af servere
Music player
Shared media
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist

Din enhed indeholder oplysninger om de UPnP servere, den har set på dit netværk
i den interne hukommelse. Hvis du bruger lydsystemet på forskellige steder, kan
du opdage, at der er servere, der er angivet af det lydsystem, som du ikke længere
er interesseret i. Funktionen prune servers tillader kun, at der vises aktive UPnPservere på det aktuelt tilsluttede netværk, når du vælger "Shared Media" i menuen
musikafspiller.
1. Tryk på Menu. Vælg 'Prune servers'. Hvis du vil fjerne servere, der ikke længere
er nødvendige, skal du vælge 'YES'. Hvis du ikke ønsker at beskære servere
vælge NO'.

Music player
USB playback
My playlist
Repeat play: Off
Shuffle play: Off
Clear My playlist
Prune servers

Wake On LAN
Hvis du anvender en computer, som UPnP server til afspilning af dine musikfiler
på dit audio system, ønsker du måske ikke at holde computeren tændt, når du ikke
lytter til audio system. Hvis din computer er passende opsat, kan den enten lukkes
ned eller stå i Standby eller være i hvile, når den ikke anvendes.
Dit audio system kan vække en computer, der er lukket ned ved hjælp af Wake-on-lan
kommandoen via netværket, forudsat at audio system tidligere har været forbundet
til en UPnP serverapplikation på computeren. En computer, der aktuelt ikke er aktiv,
vil blive vist som et spørgsmålstegn på listen over UPnP servere. Mange computere
vil ikke svare på Wake-on-lan kommandoer fra audio system i alle modus og kan
kræve software, enhedsdrivere, BIOS, hardware eller routerkonfigurationsændringer
for at få denne funktion til at fungere. Manglende svar fra computeren på Wake-onlan anses ikke som en fejl ved audio system.

Shared media
?DAD: Les:
?JENNY: Jenny’s music
HOME_PC: Mum’s music

Prune servers
Prune shared media
wake on LAN servers?
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Hold netværket forbundet

Windows 'Play to' / 'Cast to Device' funktionerne

Dit audio system har et valg til at lukke WiFi eller ethernet forbindelsen
ned i standby. Dette minimerer strømforbruget, men betyder også, at du
skal tænde din radio manuelt for at anvende enten Spotify Connect, 'Play
to' / 'Cast to Device' funktionen eller andet fjernbetjent software, såsom
UNDOK app.

Hvis du anvender Windows 7, 8, 8,1 eller 10 er det muligt at vælge et
musikalbum, et spor eller eb afspilningsliste på computeren og derefter
fortælle Windows, at dette skal afspilles på audio system ved hjælp af
'Play to' funktionen (kaldet 'Cast to Device 'i Windows 10).

Hvis du har brug for at fjernstyre din enhed selv, når den er sat i standby,
kan du vælge at bibeholde netværksforbindelse ved hjælp af 'Keep network
connected' muligheden i netværksindstillingerne. I Standby-tilstand vises
WiFi-signal indikatoren vises med eller uden kryds gennem den, eller
Ethernet-tilslutnings indikatoren vises ikke tilsluttet eller tilsluttet i henhold
til status for forbindelsen.
Network settings
Wlan region
Manual settings
NetRemote PIN Setup
Network profile
Clear network settings
Keep network connected
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Network settings
Keep network connected?

*

17 / 05 / 2018

17 / 05 / 2018

09:30

09:30

17 / 05 / 2018

17 / 05 / 2018

09:30

09:30

Lignende funktioner er tilgængelige for håndholdte enheder, der bruger
Apples iOS-eller Android-operativsystemer ved hjælp af UNDOK-appen.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du vælge kilde indstillingen 'lokal
musik' i UNDOK-appen.
Når det bruges på denne måde vil spilleskærmen på audio systemet vise
den aktuelle driftstilstand som 'Local Music'. I denne tilstand fungerer audio
systemet som en DLNA Digital Media renderer.
1. For at kunne bruge funktionen 'Play to' / 'Cast to Device', audio system
lydsystemet være aktivt tilsluttet netværket. Hvis din audio system er
konfigureret til at opretholde netværksforbindelsen i Standby mode
(se 'Hold netværket forbundet', til venstre), gå til trin 3.
2. Hvis dinaudio system ikke aktuelt er i brug eller ikke har en aktiv
forbindelse til din netværk, skal du først tænde din radio og vælge
Musikafspiller mode ved hjælp af knappen Mode. Vælg derefter 'Shared
media' i menuen, så audio system etablerer forbindelse til Windows
Media Player på din PC. Efter dette kan alle andre funktioner udføres
fra din computer.
3. På dinur Windows PC find filen albummet eller spillelisten, du ønsker
at afspille på radioe.
4. Anvend højreklik på musen for at få en menu af valgmuligheder for
et valgt emne og vælg der 'Play to' / 'Cast to Device' valget.
5. Windows sal nu vise en eller flere enheder, inklusive dit audio system,
hvortil du ønsker at sende musikken. Markér audio system og klik på
venstre musetast.

Music Player

6. Windows vil så åbne et 'Play to / Cast to Device' vindue, der viser sporet
eller sporene, der skal afspilles. Din computer vil herefter styre dit audio
system. Dit audio system vil gå ind i tilstanden "Local Music", og efter
et par sekunder vil audio system begynde at spille.
7. Mensaudio systemafspilles i tilstanden 'Local Music' kan du anvende
kontrollerne i 'Play to' / 'Cast to Device' vinduet på din computer til at
springe spor over, spole frem eller tilbage, til at sætte på pause eller
genstarte og til at ændre lydstyrken på audio system.
Du kan også anvende kontrollerne på din audio system til at justere
lydstyrken, vise sporinformation (tryk på knappen info) eller ændre
driftsmode Det er ikke muligt at spring spor over eller stille på pause
ved hjælp af audio system kontroller, mens den er i 'Local Music' mode.
8. Under afspilningen kan du vælge yderligere indhold fra Windows og
igen anvende 'Play to' / 'Cast to Device' funktionen (se trinnene 3 – 5).
De yderligere spor vil blive tilføjet til spillelisten i det aktuelle 'Play to'
/ 'Cast to Device' vindue. Du kan også slette eller ændre rækkefølgen
for spor i 'Play to' / 'Cast to Device' vinduet.
9. Når du ønsker at afslutte tilstanden 'Local Music' mode, skal du enten
slukke for dit lydsystem eller vælge en anden driftstilstand
Glem ikke, at for at kunne vælge tilstanden 'Local Music' og for at kunne
bruge 'Play to' / 'Cast to Device' fra Windows skal du først sikre dig, at dit
lydsystem har en aktiv forbindelse til dit netværk (Se trin 1 og 2 ovenfor).
Bemærk: oget sikkerhedssoftware til Windows kan forhindre korrekt funktion
af 'Play to' / 'Cast to Device' funktionen. Sådant software skal måske opdateres
eller der skal konfigureres en tilladelse til 'Play to' / 'Cast to Device' for at
fungere korrekt - spørg venligst din leverandør af antivirus software. 'Play to'
/ 'Cast to Device' funktionen i Windows 7, 8, 8.1 og 10 er testet succesfuldt
med Stream 67 audio system, når Microsoft’s egen sikkerhedssoftware
anvendes uden problemer.

12:34

Local music
Love Me Do
Playback buffer
My Music

12:34

Local music
Love Me Do

My Music

Album:
1 - The Beatles
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Spotify Connect
Hvad er Spotify?
Spotify har al den musik, du nogen sinde får brug for. Millioner af sagen er tilgængelige. Søg efter musikken, du elsker, eller lad Spotify afspille noget godt.
Spotify fungerer på din telefon, tablet, computer og hjem højttalere. Så du har altid det perfekte soundtrack til alt, hvad du laver.
Der kræves en Spotify-konto for at lytte til din Roberts Stream 67.
Besøg spotify.com

Hovedtræk

Spotify Connect

Øjeblikkelig skift.
Fra dine hovedtelefoner til ethvert rum i huset.

En bedre måde at lytte derhjemme.
Lyt til dine højttalere eller dit TV ved hjælp af Spotify-appen som en
fjernbetjening. Nyd musikken sammen.

Spil sammen.
Styr musikken fra enhver mobil, tablet eller computer ved hjælp
af Spotify-appen.

Lyt højt med Spotify Connect
Nonstop melodier.
1. Forbind din Roberts Stream 67 til dit WiFi-netværk.
2. Åbn Spotify-appen på din telefon, tablet eller laptop ved hjælp af det
samme WiFi-netværk.

Foretag opkald, se videoer, gå ud af rækkevidde.
Musikken bliver ved med at flyde.

3. Afspil en sang, og vælg de enheder, der er tilgængelige.

Tag festen.

4. Vælg din Roberts Stream 67 og begynd at lytte

Readymade afspilningslister for enhver stemning og øjeblik.

Besøg spotify.com/connect for at få mere at vide.

Tilslut til bedre lyd.
Højere prøve rater får mest ud af din musik.
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Styring af Spotify på dit lydsystem
Musikken kan kontrolleres ved hjælp af knapperne på dit audio system samt fra
enhver Spotify aktiveret enhed.
1. Tryk på knappen Pause for at afspille det aktuelle spor.
2. Tryk på knappen Play, vil afspilningen blive genoptaget fra det sted, hvor den
blev sat på pause.

Spotify Connect

Spotify
Magic Lantern

12:34
Artist:
Edgar Froese

3. Tryk på knappen Next for at starte afspilningen af næste spor i listen i den
aktuelle Spotify spilleliste.
4. Tryk på knappen Previous for at starte afspilningen af forrige spor i listen i den
aktuelle Spotify spilleliste.
5. Indstil Volume kontrollen til det ønskede lydstyrkeniveau. Lydstyrken kan også
styres fra den aktuelle Spotify app.
6. Tryk på Info knappen for at gå gennem de tilgængelige visningsindstillinger.

Anvendelse af Mode knappen for at vælge Spotify
Hvis du tidligere har anvendt Spotify Connect app'en kan du vælge at anvende
Spotify ved hjælp af mode knappen på dit audio system.
1. Tryk på Mode knappen for at vælge Spotify mode.

Spotify
Connect

Bemærk venligst, hvis strømmen har været fjernet, skal du genforbinde dit audio
system til Spotify ved hjælp af app'en igen.

Friendly name - Spotify Connect
Dit audio system er identificeret af Spotify app'en ved hjælp af Friendly Name.
Som standard vil dit audio system navn blive vist som "Stream 67" efterfulgt
af en 12-cifret alfanumerisk kode, som er den netværks MAC-adresse, der
er unik for dit audio system.
Hvis du ønsker at ændre dette navn til noget mere personligt, kan du følge
instruktionerne på side 83 i denne instruktionsbog.

44

.

DAB Radio
1. Forlæng forsigtigt teleskopantennen. Tryk på On/Standby knappen for at tænde dit
audio system. Hvis audio er blevet brugt før, vil den sidst anvendte mode blive valgt.
2. Tryk på knappen Mode for at vælge DAB Radio mode.
3. Hvis det er første gang DAB mode bruges, vil en scanning af Bånd III DAB-kanalerne
blive udført. Displayet vil nu vise 'Scanning'. Under scanningsprocessen, som nye
stationer detekteres, vil stationstælleren blive forøget og stationerne vil blive tilføje til
listen, der er gemt på audio system. Den nederste graf vil vise forløbet af scanningen.
Når scanningen er fuldført, vil radioen vise en liste over fundne stationer (sorteret i
alfabetisk orden 0....9...A...Z), med mindre den tidligere er indstillet til en DAB station.

DAB Radio

Scan
Stations: 24

4. Tryk på Menu Op eller Ned for at gå gennem listen af tilgængelige DAB radiostationer.
Tryk på knappen Select for markere stationen. Displayet kan vise 'Connecting...' mens
radioen indstilles igen. Anvend knappen Volume til at indstille lydniveauet, som krævet.
5. Hvis stationslisten stadig er tom efter scanningen, vil displayet vise 'Service not
available'. Hvis der ikke findes nogen station, kan det være nødvendigt at placere dit
audio system et sted, hvor modtagelsen er bedre.

Valg af DAB radiostation
1. Når du afspiller en DAB-radiostation, skal du trykke på Menu Op eller Ned for at få
adgang til radio stationslisten og rulle gennem de tilgængelige stationer.
2. Tryk på Select. Displayet kan vise 'Connecting...' mens radioen indstilles igen.
Bemærk: Et spørgsmålstegn foran stationsnavnet indikerer, at stationen ikke tidligere
er detekteret af audio system.
For at anvende radiostationers forudindstillinger se beskrivelsen på side 25.

Sekundære tjenester
Nogle radiostationer kan have en eller flere ekstra udsendelser tilknyttet. Hvis disse er
tilgængelige, vises de umiddelbart efter hovedstationen, når du trykker på Menu Op eller
Ned. Tryk på Select for at stille ind på den valgte tjeneste.
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DAB
radio

Scanning

Station list
Heart
Heat
Kerrang
Kiss
LBC
Planet Rock

DAB
LBC

12:34
Londons Biggest
Conversation - LBC

DAB Radio

DAB Radio

Søgning efter nye DAB radiostationer
Hvis du ønsker at anvende dit audio til DAB modtagelse et andet sted, eller hvis der
ikke registreres nogen stationer under den indledende scanning, kan du følge denne
fremgangsmåde for at dit audio kan finde ud af, hvilke DAB-radiostationer, der er tilgængelige.
1. Tryk på knappen Mode for at vælge DAB Radio mode.
2. Tryk på Menu.
3. Vælg 'Scan'.

DAB
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order
Scan

4. Tryk på Select. Displayet vil vise 'Scanning' og dit audio vil udføre en scanning af Bånd
III DAB frekvenserne. Som der findes nye stationer vil stationstælleren blive højere, og
stationerne vil blive tilføjet til listen. Den nederste graf vil vise forløbet af scanningen.
5. Alternativt kan du trykke på Auto Tune knappen på fjernbetjeningen for at starte en
scanning af DAB-bånd III-frekvenserne. Knappen Auto Tune fungerer muligvis ikke i
alle skærmtilstande. I dette tilfælde skal du bruge menuindstillingen ovenfor.

Manuel Tuning
Manuel tuning giver dig mulighed for at indstille dit audio system til en bestemt DAB-frekvens
i Bånd III. Eventuelle nye fundne stationer vil blive føjet til listen over stationer. Denne
funktion kan også bruges til at hjælpe med placeringen af antennen eller til at optimere
audio modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens.
1. Tryk på Menu, når du er i DAB-tilstand. Vælg 'Manual tune'.
2. Vælg den ønskede DAB-kanal. Tryk på Select.
Når radioen er indtunet vil displayet vise kanalnummer og frekvens samt det fundne
DAB multiplex navn (om noget). En graf viser signalstyrken og er nyttig, hvis du bliver
nødt til at flytte dit audio system eller antennen. Den mindste markør 'I' der deler
venstre og højre del af signalgrafen visser det mindste signal, der er krævet, for en
tilfredsstillende modtagelse. En ny radiostation, der findes i DAB multiplex, vil blive
tilføjet til listen, der er gemt på dit audio system.
3. Tryk på knappen Menu eller Back for at vælge en anden frekvens.

Stations: 24
Scanning

DAB
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order
Manual tune
11B 218.640 MHz
11C 220.352 MHz
11D 222.064 MHz
12A 223.936 MHz
12B 225.648 MHz
12C 227.360 MHz
Manual tune
Heart
DAB Radio

12:34

11C 220.352 MHz
Strength:

4. Tryk på knappen Menu eller Back en gang mere for at få adgang til hovedmenuen
DAB og vælg derefter 'Station list' for normal tuning.
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Dynamisk områdekontrol - DAB
DRC-funktionen kan gøre stille lyde nemmere at høre, når dit audio system bruges i
støjende omgivelser.
1. Tryk på Menu, når du er i DAB-tilstand.
2. Vælg 'DRC', og vælg derefter den påkrævede DRC-indstilling (standard er slået fra).
'DRC Off' - DRC er slået fra, udsendt DRC vil blive ignoreret. 'DRC low' - DRC niveauet er
sat til 1/2 af det udsendte signal. 'DRC high' - DRC er indstillet som sendt i udsendelsen.
3. Tryk på Select for at bekræfte indstillingen. Bemærk: Ikke alle DAB-udsendelser bruger
DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke giver DRC-oplysninger, så vil DRC-indstillingen
i audio system ikke have nogen effekt.

DAB
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order
DRC
DRC high
DRC low
DRC off

Stationsorden opsætning
Dit audio system har 3 stationsordenindstillinger, hvorfra du kan vælge.
Stationsordenindstillingerne er, alfanumerisk, ensemble og gyldig. Bemærk:
Standardrækkefølgen for stationen er alfanumerisk.
1. Tryk på Menu, når du er i DAB-tilstand.
2. Vælg 'Stationsrækkefølge', og vælg derefter 'Alfanumerisk' (alfabetisk liste), 'Ensemble
(arrangeret af DAB multiplex) eller 'Valid' (viser kun de stationer, hvor der kan findes et
signal).

Begræns stationer
Hvis du flytter til en anden del af landet, er nogle af de stationer, som stod opført muligvis
ikke længere tilgængelige. Samtidig, fra tid til anden, kan nogle DAB-tjenester stoppe med
at sende, eller ændre placering eller frekvens. Stationer, som ikke kan findes, eller som ikke
er blevet modtaget i meget lang tid, vises på listen over stationer med et spørgsmålstegn.
Fjern stationer-funktionen sletter de markerede DAB-stationer fra din stationsliste.
1. Tryk på Menu, når du er i DAB-tilstand.
2. Vælg 'Prune Invalid' og vælg 'YES' for at få fjernet de ugyldige stationsnavne fra
stationslisten. Hvis du ikke ønsker at beskære servere vælge 'NO'.
Bemærk: Hvis du har flyttet dit auo system til en anden del af landet, bør du også udføre
en søgning efter nye stationer (se venligst afsnittet 'Find nye stationer' på side 46).
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Station order
Alphanumeric
Ensemble
Valid

DAB
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC
Station order
Prune Invalid
This removes all invalid
stations, continue?

FM Radio

FM Radio
Drift af dit audio system i FM mode
1. Slå forsigtigt teleskopantennen ud og tryk på knappen On/Standby for at
tænde dit audio system.
2. Tryk på knappen Mode for at vælge FM Radio mode.
3. Anvend et langt tryk på Menu Op knappen (på fjernbetjeningen), eller drej på
Tuning Control med uret (på enheden) og tryk derefter på Control. Den viste
frekvens vil forøges. Dit audio system vil scanne FM båndet fra den aktuelle
frekvens og stopper automatisk, når den finder en station med tilstrækkelig
styrke.
4. Displayet vil vise den signalfrekvens, der blevet fundet. Hvis der er RDS
information tilgængelig vil displayet efter et par sekunder viser stationens navn.
Hvis du kun hører Hiss eller interferens, skal du anvende et langt tryk på
Menu Op for at scanne yderligere. Din radio kan have fundet falsk interferens.
5. For at scanne ned i frekvens, skal du anvende et langt tryk på Menu Ned (på
fjernbetjeningen) eller rotere Tuning Control anti-uret (på enheden) og derefter
trykke på knappen. Dit audio system vil scanne FM båndet fra den aktuelle
frekvens og stopper automatisk, når den finder en station med tilstrækkelig
styrke.
6. Alternativt kan Auto Tune knappen (på fjernbetjeningen) også bruges.
7. Når afslutningen på båndet nås, vil din radio anbefale at tune fra den modsatte
ende af båndet. Justér lydstyrken om nødvendigt.

FM Radio

FM
radio

12:34

FM
103.40MHz

FM Radio

RDS

FM
Heart FM

FM Radio

12:34
Heart FM - The
Best Variety Of
Hits
RDS

Manual tuning
1. Tryk på Menu Op og Ned for at stille ind på en station. Frekvensen vil skift i
trin på 50kHz. Juster lydstyrken.
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Scanningsfølsomhed-indstilling - FM
Dit audio system vil normalt scanne efter FM-udsendelser, som er stærke nok til at
give god modtagelse. Du kan dog ønske, at Auto-scan-funktionen også er i stand til
at finde svagere signaler, muligvis fra fjernere radiosendere. Dit audio indeholder en
lokal/fjern mulighed for Auto-scan-funktionen.

FM
Scan setting
Audio setting
System settings
Main menu

1. Tryk på Menu, når du er i FM mode.
2. Vælg 'Scan setting'.
3. Hvis du vil indstille dit lydsystem, så kun de stationer, der har de stærkeste signaler,
bliver fundet under scanningen, skal du vælge 'YES'. (Normalt vil dette begrænse
scanningen til lokale udsendelser.)
4. Alternativt kan du indstille dit audio system, så alle tilgængelige stationer bliver
fundet under scanningen (lokale og fjerne transmissioner), ved at vælge 'NO'.
Bemærk: Den oprindelige indstilling (standard, eller efter en systemnulstilling) får
audio system til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler.

Stereo / Mono switching - FM

FM station scan
Strong stations only?

YES

NO

FM
Scan setting
Audio setting
System settings
Main menu

Dit audio system vil spille FM stereoudsendelser, så længe det modtagne signal har
fornøden styrke. Et stereosignal vil imidlertid blive dårligere, når signalet bliver svagere.
Det kan være fordelagtigt at tvinge audio system til at afspille stationen i mono for at
reducere niveauet af støj.
1. Sørg for, at radioen er i FM mode, og Indstil den ønskede FM station.
2. Tryk på Menu for at ændre lydindstillingen.
3. Vælg 'Audio setting'. Den aktuelle lydindstilling er angivet med en asterisk. Hvis
du vil skifte til mono for at reducere Hiss fra et svagt FM-signal, skal du vælge
'YES' eller vælge 'NO' for at vende tilbage til den normale indstilling for 'stereo or
mono' .
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FM weak reception
Listen in Mono only?

YES

NO

Bluetooth

Bluetooth mode

Bluetooth-tilstanden på dit audio system giver dig mulighed for at afspille lyd, afspille lyd fra videofiler og streame musik fra Bluetooth-enheder såsom
din mobiltelefon, computer, Tablet etc. via dit lydsystem højttalere.
●

Når en Bluetooth-enhed som dit Stream 67-lydsystem er i en 'discoverable' tilstand, kan andre Bluetooth-enheder registrere, parre med eller
oprette forbindelse til den.

●

'Bluetooth parring opstår, når to Bluetooth aktiverede enheder enes om at etablere forbindelse og kommunikere med hinanden.

Tilslut Bluetooth enheder
1. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din telefon, tablet eller PC. Du kan blive nødt
til at henvise til brugerdokumentationen for din enhed, da metoden vil variere for
hver enhed.
2. Sørg for, at dit audio system er tændt.
3. Tryk på Mode knappen på dit audio system, indtil Bluetooth-tilstanden er valgt. Dit
audio system vil vise, at det er 'discoverable', og Bluetooth-indikatoren blinker
blåt. Hvis indikatoren er blå og ikke blinker, er lydsystemet allerede sluttet til en
anden enhed. Hvis du vil få lydsystemet til at blive 'discoverable', skal du trykke
på knappen Bluetooth pair (på fjernbetjeningen) eller anvende et langt tryk
på Bluetooth pair knappen (på enheden). Din Stream 67 bliver synlig af andre
enheder.
4. Ved hjælp af Bluetooth-indstillingerne på din telefon, tablet eller pc, bed den om at søge
efter 'discoverable' enheder. Efter et par sekunder, bør du se en enhed, der hedder
'Stream 67'. Bare lejlighedsvis kan det tage længere tid for lydsystemet at blive
fundet af din enhed.
5. Vælg 'Stream 67' for at få din telefon, tablet eller PC til at parre med dit audio
system og til at oprette en forbindelse.

Bluetooth
Connecting...

16.34

Bluetooth

Bluetooth
Julia’s iPod touch

16.34

Artist
Edgar Froese
Bluetooth

6. Når forbindelsen er oprettet, vil Bluetooth-indikatoren forblive stabil.
Du kan nu begynde at afspille musik fra din smartphone, tablet etc.
Nogle Bluetooth enheder kan kræve en 'Passkey' (en autorisationsnøgle) for at kunne
oprette forbindelse mellem enhederne. En `passkey ligner en adgangskode, selvom du
kun skal bruge passkey én gang for at oprette en forbindelse. Hvis din enhed spørger
efter en passkey for at kunne parres med din radio indtast koden 0000 (fire nuller).
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Afspilning af filer i Bluetooth mode
Når du har tilsluttet dit audio system til den valgte Bluetooth enhed med succes, kan
du begynde at afspille din musik ved hjælp af kontrollerne på enheden.
1. Når afspilningen begynder, justér lydstyrken til den ønskede indstilling ved hjælp
af Lydstyrke kontrollerne på dit audiosystem og på den tilsluttede enhed.
2. Lydstyrken på dit audio system i Bluetooth-tilstand påvirkes af lydstyrkeindstillingerne
på audio system og også på den tilsluttede Bluetooth-enhed.
Hvis du justerer lydstyrken på audio system, men du opdager, at lydstyrken fra
audio system ikke er tilstrækkelig, kan det være, at lydstyrkeindstillingen for den
tilsluttede enhed skal forøges.
3. Lydafspilleren i din telefon, tablet eller PC kan være i stand til at reagere på
knapperne Afspil, Pause, Næste spor og Forrige spor på lydsystemet.
Bemærk: Ikke alle afspiller programmer eller enheder kan reagere på alle disse
knapper.
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Bluetooth
Julia’s iPod touch
Artist
Edgar Froese
Bluetooth

16.34

Bluetooth

Tilslutning og gentilslutning af en Bluetooth-enhed
Du kan kun have én Bluetooth-enhed tilsluttet til audio system på et hvilket som helst
tidspunkt, selvom den kan parres med flere enheder. Når du har en Bluetooth enhed
tilsluttet til dit audio system, vil den ikke blive forstyrret af andre Bluetooth enheder,
med mindre du vælger at afbryde forbindelsen.
1. Hvis du vil oprette forbindelse til en anden enhed, skal du trykke på knappen
Bluetooth pair (på fjernbetjeningen) eller anvende et langt tryk på Bluetooth
pair knappen (på enheden). Bluetooth-indikatoren blinker blåt. Dit Stream 67
audio system bliver 'discoverable’ af andre enheder.

Bluetooth
Pairing

16.34

Bluetooth

2. Du kan nu parre audio system med en ny enhed ved hjælp af dens Bluetoothindstillinger audio system vil blive vist som 'Stream 67'. Når den nye Bluetoothforbindelse er oprettet, vil Bluetooth-indikatoren forblive stabil. Du kan derefter
afspille musik fra den nye enhed gennem audio system.
3. Hvis du ikke længere ønsker Bluetooth enheden parret med ditaudio system skal
du slette 'Stream 67' parringen på din enhed. Se venligst enhedens informationer
om Bluetooth.
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Bluetooth-oplysninger
Bluetooth-forbindelsesydeevne kan variere afhængigt af de forbundne
Bluetooth-enheder. Der henvises til de Bluetooth funktioner, der fremgår af
den enhed, du vil tilslutte til dit audio system. Alle funktioner understøttes
muligvis ikke på nogle parrede Bluetooth-enheder.

Bluetooth-kapaciteten af dit audio system gør det muligt at modtage lyd
fra mange Bluetooth-kompatible enheder, herunder mobiltelefoner, pc'er
og tabletter. Der kan kun forbindes en Bluetooth enhed til dit audio system
af gangen. Den understøtter følgende Bluetooth-profiler og funktionalitet.

En Bluetooth forbindelse kan levere et link til en audioenhed op til en
afstand på omtrent 10 meter. Når du parrer to Bluetooth-enheder for
nemheds skyld, anbefaler vi, at de ikke er mere end 2 til 3 meter fra
hinanden. Tilstedeværelsen af andre fungerende Bluetooth-enheder under
tilslutningen kan føre til driftsmæssige vanskeligheder.

●

Dit audio system understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile), der er en stereo lydforbindelse, der streamer stereomusik fra
PC’er, mobiltelefoner etc. SBC og AAC audiokodeks understøttes.

●

Dit audio system understøtter AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile), der gør det muligt for din radio at kontrollere afspilning af
musik fra den tilsluttede enhed.

Bluetooth er et kortrækkende radiokommunikationssystem og Bluetoothenheder kan generelt kommunikere tydeligt med hinanden inden for et
almindeligt mellemstort rum eller kontor. Pålideligheden af en Bluetooth
forbindelse mellem forskellige rum vil i høj grad afhænge af bygningens
konstruktion.
Bluetooth kommunikationens rækkevidde kan blive reduceret væsentligt,
hvis signalet skal passere gennem massive objekter. Menneskekroppe,
mursten og betonvægge, tunge møbler eller bogreoler vil alle reducere
driftsrækkevidden af dine Bluetooth-enheder i større eller mindre grad.
Glas, gipsvæg, eller vægge med træpaneler og kontorskillevægge kan
have en mindre alvorlig, men mærkbar effekt. Metalrør, folie-forede
gipsplader, metalvinduesrammer og ledninger i hjemmet kan også have
en effekt. Du bør anbringe dine Bluetooth-enheder tættere på hinanden,
hvis du observerer kommunikationsvanskeligheder.
WiFi-netværk og trådløse telefoner bruger generelt lignende radiofrekvenser
til Bluetooth og kan forstyrre hinanden. Hvis der opstår interferens, forsøg
at flytte audio system eller en af de andre enheder.
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Bemærk: Nogle mobiltelefoner kan imidlertid afbryde forbindelse til dit
audio system, når du foretager eller modtager opkald. Nogle enheder kan
midlertidigt dæmpe deres Bluetooth audiostreaming, når de modtager
SMS, e-mail eller af andre grunde, der ikke relaterer til audiostreamingen
En sådan adfærd er en funktion i den tilsluttede enhed og indikerer ikke
en fejl ved dit audio system.
Bemærk: Hvis enheden er i Bluetooth-tilstand, og den ikke afspilles fra
en Bluetooth-enhed i mere end 15 minutter, skifter den automatisk til
standby-tilstand. Hvis du vil bruge lydsystemet igen, skal du blot trykke
på On/Standby for at tænde for det.

CD/MP3/WMA

CD'er
Avend kun Digital Audio CD'er med

symbolet.

Brug kun cd'er i fuld størrelse (12 cm i diameter) med audio system.
Mini-cd'er (8 cm i diameter) er ikke kompatible med afspilleren og
kan medføre, at CD-mekanismen bliver stoppet.
Gennemsigtige eller delvist gennemsigtige cd'er kan ikke afspilles, da
de ikke kan registreres, når de indsættes. Usædvanligt tynde (Øko) cd'er
kan ikke afspilles. Nogle kopibeskyttede cd'er kan muligvis ikke afspilles
Skriv eller klæb aldrig mærkater på CD. Hold altid om CD'erne i kanten
og opbevar dem med siden med mærkatet opad i en æske.
For at fjerne støv og snavs, pust på CD'en og tør den af med en blød,
fnugfri klud i en lige linje fra midten og mod kanten.
Rengøringsmidler kan beskadige CD'en.
Udsæt ikke CD'en for regn, fugt, sand eller for overdreven varme. (F. eks.
fra et varmeapparat eller i biler, der er parkeret i solen).

CD-R/CD-RW-diske
Din Stream 67 kan afspille CD-DA format lyd CD-R/CD-RW disk, der er
færdiggjort* ved afslutningen af optagelsen.
*Færdiggørelse gør det muligt at afspille en CD-R/CD-RW disk på
lydafspillere, såsom på dit audio system. En disk, der ikke er blevet
færdiggjort, kan have tilføjet oplysninger til den ved hjælp af en computer,
men kan ikke altid afspilles. Du skal muligvis specifikt aktivere det sidste
trin med nogle CD-skrivnings programmer.
Dit audio system kan muligvis ikke afspille nogle CD-R/CD-RW diske på
grund af dårlig optagelse og stor kvalitetsforskel på CD-R/CD-RW diske.

MP3 / WMA CD Mode
Din Stream 67 audio system iskan afspille CD-R-og CD-RW-diske, der
indeholder MP3-og WMA-filer. I dette afsnit antages det, at en fil svarer
til et CD-nummer.
En MP3/WMA-CD må ikke indeholde mere end 9999 filer og ikke mere
end 999 mapper.. Lydfiler skal oprettes med en lydsamplingfrekvens på
44,1 kHz (dette er normalt for filer, der er oprettet ud fra CD-lydindhold).
Lydfiler datahastigheder på op til 320 kilobit pr. sekund understøttes. WMA
Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional og filer med DRM beskyttelse
understøttes ikke.
Når du brænder CD-R-og CD-RW-diske med lydfiler, kan der opstå
forskellige problemer, som kan føre til problemer med afspilningen.
Sådanne problemer skyldes typisk dårlig CD-skrivning eller lydkodnings
software eller af hardwareindstillingerne på PC'ens CD-brænder eller
af den anvendte CD. Hvis sådanne problemer opstår, skal du kontakte
din CD-brænder eller software producents kundeservice eller se i deres
produktdokumentation for at finde relevante oplysninger. Når du laver
lyd-cd'er, skal du sørge for at overholde alle lovmæssige krav og sikre, at
tredjeparters ophavsret ikke krænkes.
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Indsættelse af en CD
Sørg for, at CD-afspilleren er tom, før du indsætter en disk. Hvis du ikke kan indsætte
en disk, skal du anvende et langt tryk på Cd-udskubnings knappen (på enhedens
øverste panel) for at fjerne cd'en, der i øjeblikket er i afspilleren.
1. Tryk på On/Standby knappen for at tænde dit audio system.
2. Hvis du vil vælge CD-tilstand, skal du trykke på Mode knappen, indtil 'CD' vises
på displayet eller indsætte en lyd-CD.
3. Hvis du vil skubbe en CD ud, skal du trykke et langt tryk på Cd-eject knappen.
Hvis du vil genindlæse en CD, der lige er blevet skubbet ud, skal du anvende
et langt tryk på eject knappen.

12:34

CD

Reading

12:34

CD

T001 00:15
Playing

4. Indsæt en disk med den udskrevne side opad i CD-stikket. Disken vil blive
indlæst automatisk. Enheden vil kontrollere CD-typen og indlæse dens sporliste.
Displayet vil vise 'Loading' og derefter 'Reading' som oplysningerne læses.
5. Hvis du indlæser en disk, der indeholder MP3-eller WMA-filer, vil dit lydsystem
gå ind i MP3/WMA-tilstand.

Afspilning af en CD
1. Tryk på knappen Play/Pause for at starte afspilningen af disken. Audio CDdisplayet viser det første spornummer. MP3/WMA CD-displayet vil vise den
første mappe og filnumre.
2. Justér Volume, diskant og bas til den ønskede indstilling.
3. For at sætte afspilningen på pause tryk på knappen Play/Pause. For at genoptage
afspilningen skal du trykke på knappen Play/Pause igen.
4. For at standse afspilningen tryk på Stop knappen.
5. Hvis du sætter enheden i standby tilstand, vil den næste gang, enheden tændes,
vende tilbage til det tidligere afspillede spor.
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12:34

CD

T001 00:15
Pause

12:34

CD

T015 64:44
Stop

CD/MP3/WMA

Skubbe en CD ud
1.		Hvis du vil tage cd'en ud, skal du anvende et langt tryk på Cd-eject knappen (på
enhedens øverste panel). Displayet vil nu vise 'Eject'. For at beskytte disc'en, hvis
den ikke fjernes, genindlæser enheden cd'en efter 10 sekunder og går derefter i
standby tilstand.

12:34

CD

T015 64:44
Eject

Vælg et spor
1. Mens CD'en afspilles, skal du trykke på knapperne Next eller Previous for at skifte
til det ønskede spor. Det opdaterede nummer vises på displayet.
2. Du kan også springe spor over, når afspilleren er sat på pause. Spring til det ønskede
spor ved hjælp af knapperne Next eller Previous, slip knappen, når det ønskede
spor vises.

12:34

CD

T001 00:15
Playing

3. Tryk på Play/Pause knappen for at afspille valgte spor.

Vælg et spor
1. For spornumre 1-10 skal du blot trykke på den tilsvarende ciffer knap på fjernbetjeningen.
For spornumre ti og derover Tryk på de påkrævede cifre ved hjælp af 10/0-knappen
for at indtaste ciffer nul.
2. Hvis spornummeret overskrider antallet af spor på cd'en, afspilles det sidste nummer
på cd'en.

12:34

CD

T016 00:20
Playing

Der kan indtastes filnumre på op til 512. Antallet af filer i mapper tilføjes sammen. Så
for eksempel, hvis de to første mapper hver indeholder 10 filer, og derefter indtaste
15 vil afspille den femte fil i den anden mappe.
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Sådan springer du til en anden mappe
1. Med MP3/WMA-cd'en i afspilningstilstand skal du trykke på og slippe enten Mappe
Op eller Ned knapperne. Den første fil i den næste eller forrige mappe vil blive
afspillet.

Søgefunktion
1. Mens CD'en afspilles, skal du anvende et langt tryk på den Next eller Previous
knap. Udløs knappen, når den ønskede del af sporet er nået.

Gentagelse af et enkelt spor
1. Mens CD'en afspilles, skal du trykke på Repeat knappen, indtil symbolet for et enkelt
spor (

1

) vises i displayet. Det aktuelle spor vil blive gentaget.

Gentage en mappe
1. Mens CD'en afspilles, skal du trykke på Repeat knappen, indtil symbolet for et enkelt
spor(

Folder

) vises i displayet. Den aktuelle mappe vil blive gentaget.

Gentag alle spor
1. Mens CD'en afspilles, skal du trykke på Repeat knappen, indtil symbolet for et enkelt
spor(

All

) vises i displayet. Alle numrene på cd'en afspilles gentagne gange.

Hvis du vil annullere gentagelsesfunktionen, skal du trykke på knappen Repeat
efter behov.
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CD/MP3/WMA

Shuffle tracks
1. Mens CD'en afspilles, skal du trykke på Shuffle knappen, indtil symbolet
) vises i displayet. Sporene vil blive blandet. Hvis du
for et enkelt spor(
vil annullere shuffle funktionen, skal du trykke på knappen Shuffle efter
behov.

Gennemse CD-filer
Alternativt når du afspiller MP3-og WMA-CD-filer, er der en Browse-mulighed
i menuen.
1. Tryk på Menu for at åbne CD-Browse-funktionen.

CD
Browse
System settings
Main menu

2. Tryk på Menu Op or Ned for at vælge den ønskede mappe eller fil.
3. Tryk på Select for at begynde afspilningen fra den fremhævede fil.

Visningsmode
Dit audio system har en række visningsmuligheder, når du er i MP3/WMACD-tilstand.

CD

12:34

F01 T002 00:30
Filename:03__IT_.MP3

Bemærk, at ikke alle oplysninger kan være tilgængelige for alle filer. Tryk på
Info knappen for at gennemgå de forskellige muligheder.
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Ur og Alarmer
Automatisk opdatering af uret
Dit audio system vil normalt opdatere uret automatisk, når den er forbundet til
internettet. Hvis du ønsker at ændre indstillingen manuel, vil audio system fastsætte
et lokalt udgangspunkt, som den gemmer i hukommelsen. Når den synkroniserer
uret med internettet, inklusiv efter strømsvigt, vil dit audio system derefter stille uret
automatisk ud fra denne information.
Alternativt kan du specificere, at uret ikke skal opdateres automatisk. I det tilfælde
skal uret altid stilles manuelt efter et strømsvigt.

System settings
Backlight
Equaliser
Streaming audio quality
Network
Time/Date
Inactive Standby
Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

1. Når dit lydsystem er tændt, skal du trykke på Menu.
2. Vælg 'System Settings', 'Time/Date', 'Auto Update’ og vælg derefter en
opdaterings mulighed fra 'Opdater fra DAB', 'Opdater fra FM', 'Opdater fra
netværk' eller 'Ingen opdatering' efter behov.

Auto update
Update from DAB
Update from FM
Update from Network
No update

Indstilling af urformat
Uret viser den anvendte standby mode og i indstillingerne kan man vælge 12 eller
24 urformat. Det valgte format anvendes også til indstilling af alarmer.
1. Når dit lydsystem er tændt, skal du trykke på Menu.
2. Vælg 'System Settings', 'Time/Date', 'Set format' og vælg derefter enten 12
eller 24 time. Det aktuelle visning af urformatet er indikeret med en stjerne.
Hvis 12-timers urformatet vælge, vil audio system derefter via et 12-timers ur
ved indstilling af alarmer og vil vise et 12-timers ur med angivelse af Am og PM
indikatorer, når det er i standby mode.
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Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Date/Time
12/24 hour format

*

Manuel indstilling af urformat
Efter forbindelsen til internettet er etableret, vil dit audio system normal
indstille uret automatisk til den lokale tidszone, der er blevet angivet under
opsætningen (se side 11).
Har du brug for at angive tiden manuelt, ændre tidszone eller manuelt gå
fra vinter til sommertid (fra GMT til BST i UK, også kendt uden for UK som
dagslysbesparelsestid), følg venligst proceduren nedenfor.
1. Når dit lydsystem er tændt, skal du trykke på Menu.
2. Vælg 'System settings'.
3. For at ændre den aktuelle tid eller dato indstilling Vælg 'Time/Date', 'Set
Time/Date', og indstil derefter den korrekte dag, måned, år, time og minut
cifre.
For at ændre tidszoneindstilling gå til trin 5.
For at gå fra vinter til sommertid gå til trin 6.
4. Displayet vil vende tilbage til forrige menu.

Ur og Alarmer
System settings
Backlight
Equaliser
Streaming audio quality
Network
Time/Date
Inactive Standby
Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Set Time/Date

21 - 05 - 2018
13 : 53

5. Vælg 'Set timezone' og vælg den tidszone, der gælder for din lokalitet.
6. Vælg 'Daylight savings'. Stjernen viser den aktuelle indstilling.
I UK er 'ON' lig med britisk sommertid og 'OFF' lig med Greenwich tid.
7. Vælg 'ON' eller 'OFF' efter behov. Tryk på Menu for at afslutte.

Set timezone
UTC + 00:00: Dublin, Lond
UTC + 00:30:
UTC + 01:00: Madrid, Am
UTC + 01:30:
UTC + 02:00: Athens, Cair
UTC + 02:30:

*

Daylight savings
Daylight savings

60

.

Indstilling af alarmur
Dit audio system har to separate alarmer, som kan indstilles til at vække dig til enten radio, CD eller en buzzer alarm. I tilfælde af en strømafbrydelse,
har dit audio system en indbygget hukommelse, der vil bevare mindeudstillingerne. Sørg for at tiden er indstillet korrekt, før der sættes alarmer.
Main menu
CD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Alarmer kan sættes, når audio system er i standby mode eller tændt.
1. For at ændre status for alarmer, mens audio system er i standby, tryk på
knappen Alarm. Displayet vil gå gennem Ingen Alarm, Alarm1 aktiveret,
Alarm 2 aktiveret eller Alarm 1 og 2 aktiveret.

Alarms
Alarm 1: Off [00:00]
Alarm 2: Off [00:00]

2. Hvis du vil ændre alarm indstillingerne, mens lydsystemet er i standby, skal
du anvende et langt tryk på Alarm knappen. Dette vil få Alarm menuen
til at fremkomme. Spring derefter til trin 5 nedenfor.
3. Hvis du vil ændre alarmindstillingerne, mens audio system er tændt, skal
du enten trykke på og slippe Alarm knappen og derefter springe til trin 5
nedenfor eller alternativt trykke på Menu. Vælg 'Main menu'.

Alarm 1
Enable: Off
Time: 00:00
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

4. Vælg 'Alarms' de aktuelle alarm indstillinger vil blive vist. Hvis der ikke
kræves nogen ændring, tryk på Menu knapperne for at afslutte.
5. Vælg alarm (1 eller 2).
6. Vælg 'Time' og vælg derefter alarm time og derefter alarm minut.
Hvis audio system er indstillet til at anvende 12-timers format, vil der også
været et valg med at sætte AM og PM til alarmtiden.

Alarm 1 time

7. Displayet vil vende tilbage til alarmindstillingsmenuen
8. Vælg 'Enable'. Displayet viser frekvensen af den fundne alarm.
Alarmfrekvensmulighederne er som følger:
		 'Off' - alarmen vil være deaktiveret.
		 'Daily' - alarmen vil lyde hver dag
		 'Once' - alarmen vil lyde én gang
		 'Weekends' - alarmen vil kun lyde i weekender
		 'Weekdays' - alarmen vil kun lyde i weekender
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07 : 00
Alarm 1
Enable: Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

Alarm 1 frequency
Off
Daily
Once
Weekends
Weekdays

Indstilling af alarmur forts.
9. Vælg indstillingen Alarmfrekvens. Valg af Off vil deaktivere alarmen.
Hvis du vælger at indstille alarmen til en gang, skal du også indstille datoen.
10. Alarmen kan indstilles til buzzer, Internet radio, DAB-radio, FM-radio eller CD. For
alle radio modes, der vælges, kan radioalarmen sættes til enhver station, der er gemt
som forudindstilling eller til den station, der er lyttet til senest.
Vælg indstillingen 'Mode' for alarmen enten 'Buzzer' eller den påkrævede radiotilstand.
11. Hvis du indstiller alarmen til en radio indstilling, skal du vælge indstillingen 'Preset'.
Vælg fra enten radiostationer 'Last listened' til eller fra forudindstillingerne 1 - 10. Rul
til den valgte indstilling, og tryk på Select for at bekræfte valget.
Bemærk: At alarmen måske kun kan anvende en forudindstilling, når den allerede
er gemt.
12. Vælg indstillingen 'Volume'. Audio system vil anvende de gemte lydstyrkeindstillinger
for hver alarm, når den lyder Brug Menu Op og Ned, og Select knapper for at indstille
den ønskede lydstyrke indstilling
13. For at gemme alarmindstillingerne skal du vælge 'Save'. Tryk på Select. Dit audio
system vil vise 'Alarm Saved' og vil derefter gå tilbage til listen over alarmer med den
nye alarmindstilling vist i displayet.
Hvis du beslutter dig for ikke at gemme indstillingerne, skal du trykke på Menu eller
knappen Back. Displayet viser 'Save changes' med indstillingen 'YES' eller 'NO'.
Vælg 'NO'. 'Alarm not saved' vil blive vist i displayet.
Aktive alarmer vises ved hjælp af små alarm indikatorer på afspilnings displays og
på urets display, når de er i Standby. Bemærk: Hvis du laver en fejl, kan du bruge
Menu knappen til at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

Når alarmen lyder

Ur og Alarmer
Alarm 1 date/time

21 - 05 - 2018
13 : 53
Alarm 1 mode
Buzzer
Internet radio
DAB
FM
CD

Alarm 1 preset
Last listened
1. BBC Radio 2
2. Rock Antenne
3. Absolute Radio
4. [Not set]
5. [Not set]
Alarm 1
Enable: Once
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

Alarm
Saved

Buzzeren eller CD-eller radioalarmen vil lyde på det valgte tidspunkt og i 60
minutter med mindre den annulleres. Lydstyrken vil være som specificeret under
alarmindstillingsproceduren. Hvis audio system ikke kan forbinde til en specifik radiostation,
vil der i stedet blive anvende buzzer alarm. Hvis du indstiller alarmen til CD, skal du sikre,
at der er isat en CD.
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Når alarmen lyder forts.
1. Under en alarm blinker alarmikonet på displayet. Audio system vil automatisk gå
tilbage til standby mode efter 60 minutter.

17 / 05 / 2018

2. For at annullere en alarm skal du trykke på On/Standby for at vende tilbage til
standby-tilstand.

09:30

Bemærk: Hvis audio system er tændt på grund af radioalarmen, kan du styre de basale
funktioner, såsom lydstyrke. Du kan ikke udføre handlinger, der involverer knappen
Select, da denne også fungerer som Snooze-knap (se nedenfor).

1

07 : 30

Snooze timer
1. Buzzeren eller radioalarmenkan gøres stille i 5 minutter ved at trykke på knappen
Select/Snooze. Ønsker du en længere snooze-periode, kan denne forlænges. Hvis
du trykker på Select igen, mens lydsystemet er udsatte, indstilles den tilgængelige
snooze-tid til 5, 10, 15 eller 30 minutter.
2. Mens snooze-timeren er aktiv vil den resterende snooze-tid blive vist ved siden
af det blinkende alarmikon i urets display.
3. For at annullere snooze-timeren, mens alarmen er suspenderet, tryk på knappen
On/Standby. Displayet vil kort vise en 'Alarm Off' meddelelse.

Annullering af alarmer
1. For at aktivere en alarm mens audio system er i standby mode tryk på og udløs
Alarm knappen for at gå gennem alarmens on-off muligheder(se side 61, trin 1).
2. For at deaktivere en alarm mens audio system afspilles skal du gå ind i menuen
Alarmer (se side 61, trin 3 og 4) og vælge alarm (1 eller 2).
3. Vælg 'Enable' og vælg indstillingen 'Off'.
4. Vælg 'Save' og tryk på Select for at gemme den nye indstilling.
Den valgte alarm vil nu være deaktiveret.
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Alarm 1
Enable: Off
Time: 07:30
Mode: Buzzer
Volume: 20
Save

2

08 : 30

Ur og Alarmer

Sleep timer
Dit audio system kan indstilles til at slukke efter et forudindstillet tidsrum. Sleeptimeren kan justeres mellem 15 og 120 minutter.

Set sleep time

15 minutes

1. Tryk på On/Standby knappen for at tænde dit audio system.
2. Tryk på Sleep knappen (på fjernbetjeningen), eller anvend et langt tryk på
Sleep knappen (på enheden) for at åbne dvale indstillingerne.
3. Tryk gentagne gange på Sleep knappen (på fjernbetjeningen), eller drej på
Tuning Control (på enheden) for at vælge den ønskede Sleep Time indstilling.
Sleep-timeren kan indstilles til mellem 15 og 120 minutter, være slået til eller
Off. Tryk på Select for at bekræfte indstillingen
4. Hvis du vil indstille sleep-tiden ved hjælp af Menu, skal du trykke på menu og
derefter vælge 'Main menu', 'Sleep' og den ønskede Sleep-tid. Tryk på Select
for at bekræfte indstillingen
5. Dit audio system vil skifte til standby mode efter den forudindstillet tid er gået.

12:34

DAB
LBC

Londons Biggest
Conversation - LBC
DAB Radio

Sleep

15

12:34

DAB
LBC

Londons Biggest
Conversation - LBC
DAB Radio

13

6. En aktiv sleep-timer vises med en lille timer indikator i bunden af skærmen.
Denne indikator vil vise den resterende tid for sleep-timeren, før audio system
slår over i standby mode.
7. For at annullere sleep-timeren før den fastsatte tid er gået og slå over på audio
system, tryk på og udløs knappen On/Standby for at slukke audio system
manuelt.
8. For at annullere sleep-timeren og lade audio system spille, gå tilbage til sleeptimer indstillingerne (trin 2 til 3 ovenfor) og vælge Off muligheden i trin 3.
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Multi-room - det grundlæggende
Dit Stream 67 audio system kan bruges sammen med andre produkter som en del af et fler multiroom system..
Produkter kan kombineres i en synkroniseret gruppe, der gør det muligt for flere enheder at spille
det samme indhold omkring dit hjem.
Flere grupper kan konfigureres til forskellige områder i hjemmet eller til forskellige brugere.
Forskellige produkter kan bruge de samme eller forskellige driftstilstande, men lyden synkroniseres
ikke mellem grupper, kun mellemprodukter i samme gruppe.
Du kan styre et enkelt produkt, en gruppe af produkter eller endda flere grupper ved hjælp af UNDOKappen eller kontrolelementerne til dit audio system.
Hver gruppe, du konfigurerer, kan indeholde op til fem kompatible produkter. Typisk så mange som
16 produkter kan operere sammen på et enkelt netværk. Det maksimale antal produkter, der vil
fungere sammen pålideligt, afhænger af netværkets pålidelighed og kapacitet.
Kompatible produkter fra Roberts tillader også, at indhold fra andre kilder deles med alle produkterne
i en gruppe. Disse omfatter CD, DAB og FM-radio.
UNDOK-appen giver dig mulighed for at:
•

Opret en gruppe

•

Omdøbe en gruppe

•

Rediger en gruppe-Tilføj eller Fjern et eller flere produkter

•

Slet en gruppe

•

Styre en gruppe-Vælg driftstilstand og Søg efter indhold

•

Juster lydstyrken for en hel gruppe eller for individuelle produkter i en gruppe

• Kontrollere produkter, der ikke er blevet tildelt til nogen gruppe
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Kontrol via UNDOK-appen

Multi-room & UNDOK

Oprettelse og redigering af en fler værelses gruppe
med UNDOK
Du kan bruge UNDOK-appen til at kombinere dit Stream 67 audio system
til en gruppe med de andre multi-room-produkter.

1

Bemærk: Du kan tilføje op til fem tilsluttede lydprodukter i en enkelt gruppe.
3
1. Få adgang til din liste over tilsluttede lydprodukter i UNDOK.
2. Der vises en liste over de lydprodukter, der er tilsluttet netværket.
3. Vælg ikonet Rediger gruppe.
4. UNDOK viser skærmbilledet for gruppe opsætning og en liste over de
produkter, der kan grupperes..
5. Vælg de lydprodukter, du vil føje til din gruppe ( højst fire yderligere
produkter). Du kan tilføje eller fjerne produkter efter behov.
6. Du kan omdøbe din gruppe, for eksempel 'Family Room' eller 'Down
Stairs' osv.
7. Bekræft dit valg.

5

8. Du kan vælge at slette en gruppe De produkter, der tidligere var i
gruppen, vil derefter blive opført som individuelle produkter.
6

8
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Afspilning af lyd til en gruppe
Processen med at vælge lydkilde og indhold for en gruppe af produkter
er næsten den samme som for et enkelt produkt.
1. Vælg den ønskede gruppe (eller et enkelt produkt, hvis det ikke er i
en gruppe).

1

2. Vælg den ønskede kilde. Hvis mere end ét produkt tilbyder den samme
kildetype, f. eks Bluetooth så hver vil blive vist i menuen kilde.
2
3. Vælg 'Now Playing' eller 'Browse' efter behov for at få adgang til
indhold for den valgte kilde.

Lydstyrkekontrol ved hjælp af UNDOK
UNDOK giver dig mulighed for at styre mængden af en gruppe af produkter
og mængden af individuelle produkter i gruppen.
1. Brug ikonet flere produkter til at få adgang til de enkelte
lydstyrkeindstillinger.
3

2. Du kan også slå enten gruppen eller produkter i gruppen fra ved hjælp
af højttalerikonet.

2

3. Equalizeren for produkter i en gruppe kan også tilgås fra gruppens
lydstyrkekontrol.
1
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Visning og kontrol i en konfiguration multi-room
1. Når dit audio system bruges i en multi-Room gruppe, og det fungerer som kilde, der leverer
indhold til andre produkter i gruppen, siges det at handle som gruppe Master (eller server-Se
også næste side).

Multi-room & UNDOK
Internet radio
BBC Radio 2

2

I denne situation vil audio system display vise den aktuelle driftstilstand og relaterede oplysninger,
ligesom hvis audio system opererede alene og ikke som en del af en fler værelses gruppe.
2. Knapperne på produktet vil fungere i alle tilstande, præcis som de gør, når produktet bruges
alene. On/Standby knappen vil styre On/Standby tilstanden for alle produkter inden for samme
gruppe.

12:34
Description
The best new
music and
entertainment

2

12:34

Spotify
Magic Lantern
3.37

5.05

3. Når dit audio system bruges i en fler værelses gruppe, og det modtager indhold fra et af de
andre produkter i gruppen, siges det at fungere som en klient (Se også næste side).
I denne situation vil audio system display vise, at lydsystemet er aktivt, men at det afspilles som
en del af gruppen. Det vil ikke være i stand til at vise yderligere oplysninger om det indhold, der
afspilles i denne tilstand.

Multi-room
12:34
Playing from Group 1
Playback buffer

4. Mens du spiller som en gruppe klient, vil lydstyrkeknapperne på audio systemet fungere normalt,
men vil ikke påvirke andre i gruppen.
Nogle af medie kontrollerne (Play / Pause / Previous track / Next track) vil være tilgængelige i
visse tilstande (f. eks. Music player) og vil påvirke afspilningen for alle produkter i gruppen.
Knappen On/Standby kan bruges til at sætte alle enhederne i gruppen i Standby eller til at
tænde dem igen efter behov.
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Brug af dit audio system til at konfigurere multi-room
Ud over at bruge UNDOK app kan du også bruge dit audio system kontrol til at
konfigurere det som en del af en gruppe af multi-room produkter.

Se oplysninger om multi-room i audio system
Følg nedenstående procedure for at se detaljerne om multi-room for din
Stream 67.
1. Få adgang til menuen fra den aktuelle mode ved at trykke på knappen
Menu.
2. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'System Settings' er fremhævet på
displayet.
3. Tryk på Select for at åbne indstillingsmenuen.
4. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'Multi-room' er fremhævet på displayet.
Tryk på Select.
5. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'View details' er fremhævet på displayet.
Tryk på Select. Dit audio system med flere rum vil blive vist på displayet.
•

Ikke grupperet – Produktet er ikke en del af en gruppe.

•

Server - Produktet sender lydindhold til andre gruppemedlemmer.

•

Client – Produktet modtager lyd fra et andet produkt i gruppen.

6. Tryk på Back knappen for at gå ud af menu.
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Main menu
CD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

System settings
Factory Reset
Software update
Setup wizard
Info
Multi-room
Subwoofer

Multi-room
View details
Create new group
Add to group
List current clients
Leave group
Dissolve group

View details
State: Server
Group: Lounge

Multi-room & UNDOK

Opret en ny gruppe med multi-room

Main menu
CD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

Du kan oprette en ny gruppe med flere rum ved hjælp af dit audio system.
1. Få adgang til menuen fra den aktuelle mode ved at trykke på knappen
Menu.
2. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'System Settings' er fremhævet på
displayet. Tryk på Select for at åbne indstillingsmenuen.

System settings
Factory Reset
Software update
Setup wizard
Info
Multi-room
Subwoofer

3. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'Multi-room' er fremhævet på displayet.
Tryk på Select.
4. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'Create new group' er fremhævet på
displayet. Tryk på Select.
5. Hvis du vil indtaste gruppens navn, markeres og indtastes tegnene ved hjælp
af Menu Op eller Ned, Venstre eller Højre og Select knapper. Højdepunktet
ruller gennem de tilgængelige tegn samt de tre kontrolelementer til højre.
Tegnene, der aktuelt er markeret, vil blive indtastet, når du trykker på
Select knappen. Vælg symbolet '
' når du har indtastet teksten. Du kan
hurtigt få adgang til de tre symboler til højre ved at trykke på Info knappen
og derefter bruge Menu Op eller Ned og Select knapper efter behov. Det
næste skærmbillede vil bede dig om at tilføje andre tilsluttede multi-room
produkter til den aktuelle gruppe.
6. Hvis du vil tilføje et produkt fra listen til den nye gruppe, skal du fremhæve
produktet ved hjælp af Menu Op eller Ned og trykke på Select knappen
for at bekræfte. Skærmen vil vise 'Added'. Produkter, der allerede er føjet
til gruppen, er markeret med en asterisk.

Multi-room
View details
Create new group
Add to group
List current clients
Leave group
Dissolve group
Insert group name
Lounge
0 1 2 3
7 8 9 .
,
a b
f g h i
m n o p

4
_
c
j
q

5
d
k
r

6
@
e
l
s

Add to group
R100 002261e80894
R1 002261e80895

Created

Added

7. Hvis du ikke ønsker at tilføje et andet produkt til den aktuelle gruppe, skal
du trykke på knappen Back for at afslutte.
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Føj produkter til den aktuelle gruppe
Du kan føje andre tilsluttede multi-room produkter til den aktuelle gruppe
ved hjælp af dit Stream 67 audio system.
1. Få adgang til menuen fra den aktuelle mode ved at trykke på knappen
Menu.
2. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'System Settings' er fremhævet på
displayet.
3. Tryk på Select for at åbne indstillingsmenuen.
4. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'Multi-room' er fremhævet på
displayet. Tryk på Select.
5. Tryk på Menu Op eller Ned, indti 'Add to group' er fremhævet på
displayet. Tryk på Select.
6. Hvis du vil tilføje et produkt fra listen til den nuværende gruppe, skal
du fremhæve produktet ved hjælp af Menu Op eller Ned og trykke på
Select knappen for at bekræfte. Skærmen vil vise 'Added'. Produkter,
der allerede er føjet til gruppen, er markeret med en asterisk. Hvis
tilføjelsen viser 'Failed' er det normalt fordi Stream 67 endnu ikke
styrer en gruppe (Se oprettelse af ny multi-room gruppe side 70).

Main menu
CD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

System settings
Factory Reset
Software update
Setup wizard
Info
Multi-room
Subwoofer

Multi-room
View details
Create new group
Add to group
List current clients
Leave group
Dissolve group

Add to group
R100 002261e80894
R1 002261e80895

7. Hvis du ikke ønsker at tilføje et andet produkt til den aktuelle gruppe,
skal du trykke på knappen Back for at afslutte.
Added
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Fjerne produkter fra en aktuel gruppe
Du kan fjerne lydprodukter fra den aktuelle gruppe ved hjælp af dit audio
system.
1. Få adgang til menuen fra den aktuelle mode ved at trykke på knappen
Menu.
2. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'System Settings' er fremhævet på
displayet.
3. Tryk på Select for at åbne indstillingsmenuen.
4. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'Multi-room' er fremhævet på
displayet. Tryk på Select.
5. Tryk på Menu Op eller Ned, indti 'List current clients' er fremhævet på
displayet. Tryk på Select. Der vises en liste over aktuelle tilsluttede
lydprodukter på displayet.
6. Hvis du vil fjerne et produkt fra listen til den nuværende gruppe, skal
du fremhæve produktet ved hjælp af Menu Op eller Ned og trykke
på Select knappen for at bekræfte. Skærmen vil vise 'Removed'.

Multi-room & UNDOK
Main menu
CD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

System settings
Factory Reset
Software update
Setup wizard
Info
Multi-room
Subwoofer

Multi-room
View details
Create new group
Add to group
List current clients
Leave group
Dissolve group

Remove from group
R100 002261e80894
R1 002261e80895

7. Hvis du ikke ønsker at fjerne et andet produkt fra den aktuelle gruppe,
skal du trykke på knappen Back for at afslutte.

Removed
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Forlad en gruppe
Dit Stream 67 audio system kan fjernes fra en aktuel gruppe.
1. Få adgang til menuen fra den aktuelle mode ved at trykke på knappen
Menu.
2. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'System Settings' er fremhævet på
displayet.
3. Tryk på Select for at åbne indstillingsmenuen.
4. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'Multi-room' er fremhævet på displayet.
Tryk på Select.
5. Tryk på Menu Op eller Ned, indti 'Leave group' er fremhævet på displayet.
Tryk på Select.
6. Dit Stream 67 kan fjernes fra en aktuel gruppe.
Hvis din Stream 67 tidligere sendte lyd til andre produkter i gruppen, der
vil ophøre. De øvrige produkter vil forblive i koncernen og skal herefter
'operated' separat.
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Main menu
CD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

System settings
Factory Reset
Software update
Setup wizard
Info
Multi-room
Subwoofer

Multi-room
View details
Create new group
Add to group
List current clients
Leave group
Dissolve group

Left
Group

Opløse en gruppe
Du kan opløse en aktuel gruppe.
1. Få adgang til menuen fra den aktuelle mode ved at trykke på knappen Menu.
2. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'System Settings' er fremhævet på displayet.

Multi-room & UNDOK
Main menu
CD
Bluetooth
Aux in
Sleep
Alarms
System settings

3. Tryk på Select for at åbne indstillingsmenuen.
4. Tryk på Menu Op eller Ned, indtil 'Multi-room' er fremhævet på displayet.
Tryk på Select.
5. Tryk på Menu Op eller Ned, indti 'Dissolve group' is highlighted er fremhævet
på displayet. Tryk på Select.
6. Den aktuelle gruppe vil blive opløst.
Hver af de produkter, der var i gruppen kan nu betjenes individuelt.

System settings
Factory Reset
Software update
Setup wizard
Info
Multi-room
Subwoofer

Multi-room
View details
Create new group
Add to group
List current clients
Leave group
Dissolve group

Alarmer og Multi-room
Hvis dit audio system er konfigureret som en del af en gruppe med multi-room,
vil audio system fjerne sig selv fra denne gruppe, når audio system tændes
som følge af, at alarmen er blevet indstillet. Dette er således, at en alarm, der
lyder på et audio system, ikke vil medføre, at alle de andre produkter i gruppen
aktiveres på samme tid.

Dissolved

Hvis du ønsker at bruge dit audio system som en del af en multi-room gruppe efter
at have brugt alarmfunktionen, skal du tilføje audio systemet tilbage i gruppen
manuelt. Dette udføres lettest ved hjælp af UNDOK-appen som beskrevet på
side 66.
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UNDOK-indstillinger
Equalizer funktion
Lyden på din audio system kan justeret til at passe din personlige smag af
det, du lytter til. Stream 67 har et udvalg af equalizer modes. Alternativt kan
du indstille bas, mid-range og diskantniveauer til dine egne præferencer.
1. Vælg skærmbilledet 'Settings' og vælg derefter 'Equaliser' i UNDOK.
2. Vælg den ønskede equalizerindstilling, eller Vælg indstillingen 'My EQ'
for at justere indstillingen for bas, mellemklasse og diskant.

Sleep timer
Dit audio system kan indstilles til at slukke efter et forudindstillet tidsrum.
Dvaleindstillingen kan justeres på følgende måde.
1. Indstil sleep-timeren ved hjælp af UNDOK-appen.
2. Dit audio system slukker, når den forudindstillede Sleep-timer er udløbet.

Friendly name
Dit audio system er identificeret af UNDOK app'en ved hjælp af Friendly Name.
Som standard, dit audio system navn vil blive vist som "Roberts Stream 67"
efterfulgt af en 12-cifret alfanumerisk kode, som er den netværks MAC-adresse,
der er unik for dit audio system. Brug audio system indstillinger i UNDOK til
at ændre dets venlige navn.
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Display og Lyd

Display og Lyd

System settings
Backlight
Equaliser
Streaming audio quality
Network
Time/Date
Inactive Standby

Equalizer funktion
Lyden på din audio system kan justeret til at passe din personlige smag af det,
du lytter til. Stream 67 har en række equalizere-indstillinger. Alternativt kan du
indstille bas, mid-range og diskantniveauer til dine egne præferencer, som kan
tilgås fra my EQ menupunkt.
1. Når dit audio system er tændt, skal du trykke på EQ på fjernbetjeningen.

Equaliser
Music
Movie
Concert
Speech
My EQ
My EQ profile setup

2. Alternativt kan du trykke på Menu og derefter vælge 'System settings', 'Equaliser'
og derefter bladre igennem og fremhæve de forskellige muligheder. Tryk på
Select for at bekræfte dit valg. 'Normal', 'Music', 'Movie', 'Concert', 'Speech',
'My EQ'. Den aktuelt valgte indstilling er markeret med en asterisk.

Opsætning af min EQ-profil

My EQ profile setup
Bass: 0
Mid: 0
Treble: 0
Width: 0

Hvis du finder de forudindstillede equalizer-funktioner, der ikke passer til din smag,
kan du indstille en brugerdefineret indstilling for bas, Mid, diskant og bredde på
følgende måde:
1. Følg trinene ovenfor for at komme ind i Equaliser-menu.
2. Vælg 'My EQ profile setup' og derefter 'Bass, Mid, Treble or Width'.

Bass

3. Vælg det ønskede niveau. Lyden vil ændre sig, når du justerer indstillingen.
Tryk på Select, når du er tilfreds med indstillingen.
4. Tryk på Menu efter behov, og displayet vil bede dig om at gemme ændringerne.
Hvis du vil gemme ændringerne, skal du vælge 'YES. Hvis du ikke vil gemme
ændringerne, skal du vælge 'NO'. Tryk på Select.
5. Hvis du vil bruge profilen 'My EQ' skal du vælge 'My EQ'.
Hvis du hurtigt vil annullere effekten af profilen 'My EQ' skal du vælge 'Normal'.
Indstillingerne vil blive husket, næste gang du vil bruge indstillingen 'My EQ'.

Mid
Mid

Treble
4

Bemærk: Når du lytter på hovedtelefonerne, bruges kun bas-og diskant
indstillingerne. Indstillingen Midt og Bredde vil ikke have nogen effekt.
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Subwoofer control
Ud over de equalizer-funktioner, der er beskrevet på side 76, har audio system et ekstra kontrolelement for
subwooferens funktion. Dette styrer niveauet af dyb bas fra lydsystemets højttalere.
Hvis dit audio system er placeret i hjørnet af et rum (især på diagonalen), så skal du muligvis reducere subwooferens
lydstyrke indstilling på audio system. Dette skyldes, at refleksioner fra væggene rundt om hjørnet vil tendens
til at forbedre basrespons af systemet. Omvendt, i et stort åbent område, kan du ønsker at øge subwooferens
lydstyrke indstilling på audio system.
1. Subwoofer lydstyrkeregulering på fjernbetjeningen justerer niveauerne for den interne subwoofer funktion.
2. Alternativt kan indstillingen for subwoofer niveau i menuen Systemindstillinger bruges til at justere subwoofer
niveau. Bemærk: Når du lytter på hovedtelefoner, har subwoofer kontrol ingen effekt.

Mute funktion
Hvis du trykker på mute-knappen, slås outputtet fra højttalerne fra.
1. Tryk på Mute knappen (på fjernbetjeningen) for at slå lydudgangen fra.
2. Tryk på Mute knappen igen eller på en af lydstyrkeknapperne for at slå lydudgangen
fra.

Luft fjernelse
Den monterede teleskopiske antenne er velegnet til de fleste applikationer. Den teleskopiske
antenne kan fjernes for at tillade tilslutning til en ekstern antenne ved hjælp af et koaksialkabel.
Fjern først de to små skruer, der holder antennestikket på plads (brug en lille skrue driver
med kryds hoved). Derefter ved hjælp af en skruenøgle (11 mm), Fjern Teleskopisk antenne
ved at rotere i en retning mod uret, når den ses fra bagsiden af produktet.
Dette vil udsætte en F-type stik, som en ekstern antenne kan tilsluttes.

77

Subwoofer
Subwoofer

4

Display og Lyd

Lysstyrkekontrol
Lysstyrken i displayet kan justeres og har to separate indstillinger til når audio system
er i standby, eller når enheden anvendes. Hvis du bruger enheden i et soveværelse,
foretrækker du muligvis en lavere lysstyrke end standardindstillingen.

System settings
Backlight
Equaliser
Streaming audio quality
Network
Time/Date
Inactive Standby

Der er 4 standby-lysstyrkeniveauer og 3 niveauer for, hvornår audio system er i brug. For
at ændre den aktuelle lysstyrke, følg venligst disse trin.

Backlight
Power - On Level
Standby level

1. Tryk på knappen Dimmer (på fjernbetjeningen), eller anvend et langt tryk på
lysdæmper knappen (på enheden) for at vælge det ønskede lysstyrkeniveau.
2. Alternativt kan du trykke på Menu og derefter vælge 'Main menu', 'System settings'
og derefter 'Backlight' for at få adgang til skærmens lysstyrkeindstilling.
3. Hvis du vil justere lysstyrken, når audio system tændes, skal du vælge 'On level'.
Hvis du vil justere lysstyrken, når audio system er i standby, skal du vælge 'Standby
level'.

Dim

Backlight
High
Medium
Low

*

Tryk på Select. De aktuelle indstillinger vil være markeret med en stjerne.
4. Vælg enten indstillinge 'High', 'Medium' eller 'Low'. Hvis du indstiller standbylysstyrkeniveauet, er der også mulighed for at indstille lysstyrken til 'Very low'. Tryk
på Select for at indstille niveauet. Hvis audio system afspilles, vil den valgte lysstyrke
blive anvendt med det samme. Hvis audio system er i standby, vil den valgte lysstyrke
blive anvendt efter en 10 sekunders forsinkelse.

Backlight
High
Medium
Low
Very Low

*

Når audio system er i standby-tilstand, vil et tryk på en knap eller drejning af en roterende
kontrol få audio system til at skifte til det høje lysstyrkeniveau i nogle få sekunder. Dette
vil være sådan, at selv om lysstyrkeniveauet er sat til lav, at det stadig er muligt at se
tiden, ved behov herfor.
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Hovedtelefonstik
Et 3,5mm Headphone Socket placeret bag på dit audio system er monteret
til brug med hovedtelefoner. Indsættelse af et stik slår automatisk den interne
højttaler fra. Vær opmærksom på, at følsomheden af hovedtelefoner kan variere
meget. Vi anbefaler derfor, at indstille lydstyrken til et lavt niveau, inden du
tilslutter hovedtelefoner til audio system. VIGTIGT: Kraftigt lydtryk fra øre- og
hovedtelefoner kan forårsage høretab.
For at forhindre eventuel høreskade, lyt ikke ved høje lydstyrker
i lange perioder.
Internet Radio/DAB/DAB+/FM RDS/Bluetooth/CD/USB
Smart Audio System

Ekstra indgangsstik
Et 3,5mm Auxiliary Input placeret bag på din radio er placeret, så audio
system kan forbindes til et audiosignal fra en ekstern lydkilde, såsom en MP3
eller en CD-afspiller.
1. Forbind en stereoledning fra hovedtelefonudtaget på din MP3 eller CDafspiller til Aux-stikket placeret bag på audio system. En ledning vil typisk
have et 3,5 mm stik i begge ender.
2. Tænd for dit lydsystem, og tryk på Mode knappen, indtil 'AUX in’ tilstanden
vises på displayet.
3. Tryk på 'play' på den tilsluttede lydenhed. Hvis du anvender
hovedtelefonstikket til forbindelse, sæt lydstyrken til en niveau omkring to
tredjedel og maksimum (objektivet er at få et stærkt lydsignal, men uden
for meget støj). Justér derefter lydstyrken på audio system om nødvendigt
Bemærk, hvis der anvendes en iPod som lydkilde, skal du måske opsætte
lydstyrken til det maksimale for at få et egnet lydsignalniveau.
4. Efter brug skal du frakoble afspilleren for at kunne lytte til dit audio system
konventionelt.
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Internet Radio/DAB/DAB+/FM RDS/Bluetooth/CD/USB
Smart Audio System

Display og Lyd

Interaktiv standby-funktion
Den inaktive standby-timer gør det muligt for dit lydsystem at spare strøm ved
automatisk at gå på Standby, hvis der ikke bruges nogen kontrolelementer
i en tidsperiode. Som standard er denne periode indstillet til 8 timer, men
du kan ændre den, hvis du ønsker det.
1. Når dit lydsystem er tændt, skal du Trykke på Menu.
2. Vælg 'Main menu' og derefter 'System settings'.
3. Vælg 'Inactive Standby' og vælg derefter mellem 2, 4, 6, 8 timer
eller Off.
4. Tryk på Select for at bekræfte indstillingen.
5. Dit audio system vil gå i standby, når den valgte tid er udløbet. Hvis
du indstiller inaktiv Standby til Off, deaktiveres denne funktion.

System settings
Backlight
Equaliser
Streaming audio quality
Network
Time/Date
Inactive Standby

Timeout
Off
2 hours
4 hours
6 hours
8 hours

*

USB-stik til opladning af smartphone eller tablet
Dit audio system har et USB-stik, som kan bruges til opladning af en
smartphone, tablet eller andre lignende enheder.
Opladningstiden kan variere, og i nogle tilfælde kan det tage længere tid
at oplade end ved brug af producentens Opladningsenhed, der følger
med enheden.
Internet Radio/DAB/DAB+/FM RDS/Bluetooth/CD/USB
Smart Audio System

1. Sørg for at dit audio system er tilsluttet.
2. Enheden til USB-opladningsstikket på bagsiden af dit audio system.
3. Enheden vil begynde at oplade. Når enheden er opladet, skal du fjerne
USB-kablet.
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Oplysninger
Fabriksindstillinger
System settings
Factory Reset
Software update
Setup wizard
Info
Multi-room
Subwoofer

Hvis du ønsker at nulstille dit audio system helt til fabriksindstillingerne, skal
du udføre følgende procedure. Ved at udføre en nulstilling, vil alle ændringer i
indstillingerne blive slettet.
1. Når dit lydsystem er tændt, skal du Trykke på Menu.
2. Vælg 'Main menu', 'System settings', 'Factory reset' og derefter 'YES' for at
fortsætte.
Hvis du ikke ønsker at foretage en nulstilling af systemet, skal du markere
'NO' og derefter trykke på Select. Displayet vil vende tilbage til forrige menu.
3. Tryk på Select med 'YES' fremhævet. En fuldstændig nulstilling vil blive
foretaget og audio system vil genstarte, som ved første ibrugtagning. DAB
stationslisten sammen med de forudindstillede stationer vil være slettet og
oplysningerne om dit trådløse netværk vil være tabt. Alle konfigureringer vil
være sat tilbage til standard og uret og alarmer vil være nulstillet.

Elektromagnetisk kompatibilitets rådgivning
I tilfælde af en fejlfunktion på grund af elektrostatisk afladning, transienter eller
korte afbrydelser, skal du nulstille produktet som ovenfor for at genoptage normal
drift. Hvis du ikke er i stand til at udføre nulstillingsproceduren som ovenfor, kan
fjernelse og gentilkobling af strømmen være nødvendig.
Hvis produktet anvendes i et miljø med en ESD immunitet / Strålings immunitet /
Udført Immunitets forstyrrelse, kan produktet fungere forkert. Det vil automatisk
inddrive til normal, når ESD immunitet / Udstrålede immunitet / Udført immunitet
forstyrrelse er stoppet.

81

Factory reset
Proceed?

Produkt mærkninger

USB udgang 5V / 1A
Genanvendelse
Dette produkt er forsynet med det selektive sorterings
symbol for affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE). Dette betyder, at dette produkt skal
håndteres i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU for
at blive genanvendt eller demonteret for at minimere
dets indvirkning på miljøet.
Brugeren har mulighed for at give produktet til en
kompetent genbrugs organisation eller til forhandleren,
når han køber et nyt elektrisk eller elektronisk udstyr.

Softwareopdatering
Fra tid til anden kan der udvikles nye softwarefunktioner til dit produkt. Dit produkt er derfor designet til at tillade, at
dets interne software opdateres ved hjælp af din Internet forbindelse. Du skal ikke forsøge at opdatere dit produkt
med mindre det anbefales af Roberts Kundeservice. Opdatering af software kan fjerne alle netværksindstillinger,
radiostationer og alarmindstillinger fra dit produkt. Det er vigtigt, at du ikke forsøger denne procedure, med mindre
du har en god internetforbindelse og en pålidelig strømkilde. Hvis produkt forbinder til din router ved hjælp af en
WiFi forbindelse sørg for, at den også er pålidelig, før der gås videre
1. 'Software update' muligheden kan tilgås via System settings menu. Når du vælger 'Software update' vil
menuen vise 'Auto check setting' og 'Check now'. Hvis du vil have dit produkt til at kontrollere periodisk for
nye softwareversioner vælge 'Auto check settings' og derefter vælge 'YES'. Hvis du ikke ønsker, at dit produkt
søger efter opdateringer, skal du vælge 'NO'.
2. Du kan kontrollere, om der er tilgængelige softwareopdateringer i øjeblikket ved at vælge 'Check now'. Produktet
vil kontrollere, om der er en opdatering tilgængelig. Displayet vil nu vise 'Checking for new versions'. Hvis der
ikke er nogen opdateringer, vil displayet vise 'Software up to date'. Hvis en softwareopdatering er tilgængelig til
din produkt, vil du få valget om at opdatere din software eller ej, idet den viser 'New version available'. Update
software?'. Vælg 'YES' , hvis du ønsker at gå gennem opdateringsprocessen. Hvis du vælger at opdatere din
produkt, skal den først downloade den nye software og vil derefter genprogrammere den interne hukommelse.
Dette kan tage fra et par sekunder til et par minutter afhængig af hastigheden af din internetforbindelse.
3. Når softwareopdateringen er udført, vil produkt bede dig trykke på Select for at genstarte. Tryk på Select,
hvorefter dit produkt genstarter. Du vil måske blive nødt til at genkonfigurere din netværksforbindelse efter
opdateringen. Du skal måske også indtaste alle radiostationsforudindstillinger, alarmer og kofigurationsvalg.
MEGET VIGTIGT: Slå ikke strømmen fra audio system, før opdateringen er fuldført og audio system er
genstartet, da enheden eller kan tage permanent skade.

Information
System settings
Factory Reset
Software update
Setup wizard
Info
Multi-room
Subwoofer

Software update
Auto-check setting
Check now

Software update
Check periodically for
new versions?

Netværksprofiler
Hver gang du forbinder din produkt til et WiFi netværk, vil produkt gemme oplysninger om den forbindelse (SSID, sikkerhedsnøgle, DHCP/IP
adresseindstillinger) som en profil. Der kan gemmes op til fire sådanne i din produkt, så hvis den anvendes på flere placeringer, vil det ikke være
nødvendigt at indtaste netværksindstillingerne, når man vender tilbage til steder, man tidligere har besøgt. Produktet gemmer de fire nyeste profiler i
hukommelsen ved deres SSID'er. Normalt vil produkt forsøg at forbinde til en af de gemte profiler og kun hvis den ikke kan, skal du anvende Network
Wizard (se side 16).
I det tilfælde at du kun besøger en placering en gang, ønsker du måske at slette profilen i netværket for denne placering.
1. Tryk på Menu. Vælg 'System settings', 'Network' og derefter 'Network profile'. Tryk på Select for at gemme profilen. Profilen, der aktuelt er i brug
(om nogen) er markeret med en stjerne.
2. Du fjerner en profil fra hukommelsen ved at markere den profil, der skal slettes, og derefter trykke på Select. Audio system vil vise et 'YES' eller
'NO' valg. Vælg 'YES'. Den valgte profil vil blive slettet. Bemærk, at det ikke er muligt at slette en profil, der aktuelt er i brug.
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Software version display
Softwareversionens visning angives af reference- og kundesupportårsager.
System settings
Factory Reset
Software update
Setup wizard
Info
Multi-room
Subwoofer

1. Tryk på Menu. Vælg 'System settings' og derefter 'Info'. På displayet vises
softwareversionen og radio ID. Tryk på Menu Op eller Ned for at få vist yderligere
oplysninger.
2. Tryk på Menu for at afslutte.
Info
0.1.2.3-abcde7a35
Radio ID:
012345A12A1B
Friendly Name:
Roberts Revival Stream 67 0012
34a12a1a

Friendly name

Info
SW version:
ir-mmi-FS2026-0500-06
41_V2.13.4c.EX70052-1A
13
Spotify version:
0.1.2.3-abcde7a35

Dit audio system anvender et Friendly Name, så det kan identificeres med fjernbetjeningssoftware, såsom UNDOK app, UPnP server og kontrolsoftware
samt Spotify app. Som standard, dit audio system Friendly Name vist som 'Roberts Stream 67' efterfulgt af en 12-cifret alfanumerisk kode, som
er den netværks MAC-adresse, der er unik for dit audio system. Hvis du ønsker at ændre dette navn til noget mere personligt, kan du enten bruge
UNDOK-appen eller følge instruktionerne nedenfor.
1. Tryk på Menu og vælg 'System settings', 'Network' og derefter 'View settings'. De aktuelle
netværksindstillinger vises.
2. Tryk på Menu Op eller Ned indtil IP-adressen vises på displayet. Dette er den lokale IPadresse, der er anvendt af dit audio system på dit netværk. I eksemplet viser skærmen til
højre 192.168.1.27. Notér IP-adressen vist på dit audio system ned til næste trin.
3. Sørg for, at din computer er i samme netværk som audio system. På din computer indtast
IP-adressen, du noterede, i adresselinjen på din webbrowser. For eksempel 192.168.1.27
efterfulgt af et tryk på Return. Dette vil gøre det muligt for dig at se audio system indstillinger
og her vil du kunne ændre friendly name. Indtast det nye navn i feltet som vist og klik
derefter på Apply for at gemme navnet. Det nye Friendly Name vil nu være synligt på
netværksenhederne.
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View settings
DHCP enable
SSID:
Julia S
IP address:
192.168.1.27
Subnet mask:

Information

Problemløsning
Hvis du har oplevet problemer med dit audio system, kan det være nyttigt
at besøge hjælpesektionen på vores webside.
Som et første skridt bør følgende punkter kontrolleres.
Er der strøm til audio system?
•

Sørg for, at dit produkt er sat i stikkontakten og tilsluttet stikkontaktense side 10.

•

Sørg for, at din produkt er tændt.

Modtager dit lydsystem ikke lyd?
•

Kontroller lydstyrken på dit produkt.

•

Kontrollér, at dit produkt er inden for rækkevidde, og at du har tilsluttet
dit produkt til dit netværk.

•

Sørg for, at produktet og den enhed, der bruges til kontrol, er tilsluttet
det samme netværk.

•

Sørg for, at Wi-Fi er aktiveret på din enhed. Yderligere oplysninger
finder du i dokumentationen til enheden.

•

Hvis dit produkt ikke er synligt i UNDOK, kan du først prøve at genstarte
UNDOK-appen på din enhed. Prøv at geninstallere UNDOK-appen,
og kontrollér, at du har den nyeste version installeret.

•

Hvis WiFi-forbindelsen til produktet virker upålidelig, kan du prøve at
flytte lydsystemet eller prøve en Ethernet-forbindelse for at verificere
produktets funktion.

•

Prøv at eliminere eventuel interferens fra andre kilder, fx trådløs telefon,
mikroovn osv.

Hvis du har problemer med at forbinde audio system til dit computernetværk,
er her nogle trin, der kan hjælpe med at løse problemet:

1. Bekræft, at en WiFi tilslutte PC kan tilgå internettet (fx kan browse på
nettet) i det samme netværk.
2. Kontrollér, at der er en DHCP server tilgængelig (normalt en router
funktion). Dit audio system vil som standard anvende DHCP med
mindre, at du har valgt at deaktivere det. Den kan herefter konfigureres
ved hjælp af menuen ‘Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' ->
'Manual settings'. Den vil spørge, hvorvidt du ønsker at konfigurere en
ledningsført eller en trådløs forbindelse. For enten ledningsført eller
trådløs kan du vælge 'DHCP enable' eller 'DHCP disable'. Hvis du har
aktiveret DHCP vil audio system kommunikere med din router (eller
DHCP serveren) og vil modtage en IP-adresse samt de nødvendige
indstillinger. Hvis du ønsker at indstille netværket manuelt, se paragraf
6.
3. Kontrollér, at dit netværks firewall ikke blokerer de udgående porte.
Som et minimum skal radio system kunne tilgå UDP og TCP portene
80 og 123. Port 53 kan kræve DNS. Nogle internetradiotjenester
kan kræve at yderligere porte skal åbnes. Windows Media Player 12
vil allokere et portnummer til UPnP mediedeling og vil konfigurere
Microsoft's Windows' indbyggede firewall som nødvendigt. Anden
firewallsoftware kan kræve konfigurering af UPnP eller at en særlig
IP-adresse skal anføres under betroede.
4. Kontrollér, at dit accesspoint ikke blokerer forbindelse fra specielle
MAC-adresser (nogen gange kaldt MAC-adresse filtrering).
Du kan se audio system MAC adresse ved hjælp af menuen ‘Main
Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'View settings' -> 'MAC
address'. MAC adressen vil typisk se således ud:
			

00:22:61:xx:xx:xx

5. Hvis du har et krypteret netværk, kontrollér at du har indtastet korrekt
krypteringsnøgle i produkt. Husk, at tekstformatets WPA nøgler kender
forskel på store og små bogstaver. Hvis din audio system viser 'Network
error’ når der forsøges at tilslutte et krypteret netværk, sørg venligst
for at du har indtastet den korrekte nøgle til netværket. Hvis problemet
fortsætter, skal du måske kontrollere din netværkskonfiguration.
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Problemløsning - forts.
6. Hvis du har brug for at opsætte dit audio system IP-adresse manuelt,
vil du skulle kende detaljerne fra din netværkskonfiguration. Anvende
menuen ‘Main Menu' -> 'System settings' -> 'Network' -> 'Manual
settings' -> 'Wired' or 'Wireless' (efter behov) -> 'DHCP disable'.
Audio system vil derefter bede dig om igen for Ethernet IP-adresse,
Ethernet-undernetmaske, Ethernet gateway-adresse, Ethernet primær
DNS, Ethernet sekundær DNS

Forsøg at anvende en PC til at lytte til udsendelsens webside eller via
radiostationsdatabasens webside på https://www.wifiradiofrontier.com.
Hvis du kan afspille station på en PC, kan det være fordi internetfeed
eller fordi den lokale netværkforbindelse er dårlig. Nogle radiostationer
(såsom BBC) leverer forskellige datastreams til PC brugere og lyttere til
internetradio, så denne test er ikke altid entydig.

Hvis du har opsat en trådløs forbindelse manuelt, vil du også skulle
indtaste SSID, det krypterede navn og krypteringsnøglen.

Hvis du ikke kan afspille station via din PC, kan dette indikere et problem,
der ikke nødvendigvis skyldes dit audio system, men også kan skyldes
dit netværk, din internetforbindelse, radiostationen eller internettrængsel.

Se side 17 for oplysninger om, hvordan man opsætter audio system
netværkskonfiguration manuelt.

Musikafspiller / UPnP problemer

Hvis dit audio system kan forbinde til netværket, men ikke kan afspille en
særlig internetradiostation, kan det være af følgende grunde:
1. Stationen sender ingen udsendelser på den tid af dagen.
2. Stationen kan have nået det maksimale antal af samtidige forbindelser.
3. Internetforbindelsen mellem dit audio system og serveren (ofte placeret
i et andet land) er langsom. Det kan være på grund af internettrafik,
enten lokalt eller over afstande.

Anvendelsen af musikafspilningsfunktionen med UPnP er ligefrem.
UPnP'ens evner betyder imidlertid, at den ofte deaktivere som standard
af sikkerhedsapplikationer og i routere.
Hvis du anvender Windows Media Player som UPnP server og, hvis den
ikke fungerer med dit audio system, husk venligst på disse fakta: En ny
installation af Windows og Windows Media Player, når Microsoft's indbygge
firewallsoftware anvendes, vil normalt fungere.
Hvis den ikke fungerer kan mulige årsager hertil inkludere:
UPnP funktionerne er blokeret af firewallsoftware

4. Stationen har måske valgt at blokere internetforbindelse til din
geografiske region (også kendt som geo-låsning).

UPnP funktionerne er slået fra af sikkerhedssoftware

5. Stationen sender ikke længere. Databasen over radiostationer, som
dit audio system forbinder til, opdateres tit og kontrolleres, men er ikke
altid helt nøjagtig.

UPnP funktionerne er blokeret af routeren

6. Radiostationen sender ved hjælp af et audioformat, der ikke kan
afspilles på dit audio system (selvom Stream 67 spiller de mest
populære formater, der anvendes til udsendelser).
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UPnP funktionerne er "hi-jacked" af andet software
Multi-cast pakker blokerer routeren
IP-adressen for systemet blokeret i firewallsoftwaren
Nogle tredjeparts UPnP servere er meget mindre afhængige af andre
dele i Windows end WMP 12. Hvis det er den større fleksibilitet, der gør
disse attraktive, kan det også være nogen årsager til, at de er lettere at
arbejde med.

Information

Lydkodekser

Dit audio system understøtter et udvalg af lydkodeks, der er kompatible med et udvalg af internetradiostationer. Disse tillader også brugere at streame
musik fra deres computere eller til direkte afspilning fra USB flash hukommelsesenheder.
Bemærk. Da der for alle givne lydkodeks er mange streamingprotokoller tilgængelige, og selvom radiostationen anvender det understøttede format,
vil dette ikke garantere, at alle stationer vil fungere på dit audio system. Radiostationsdatabasen, hvortil dit audio system forbinder, kontrolles for
kompatibilitet, så de fleste stationer bør kunne afspilles uden problemer. Ligesom når der streames medier fra en computer, der understøttes af et kodeks,
kan der stadig være virkelig mange formater, tagginger og protokoller (selv inden for UPnP). Generelt vil dit audio system afspille de understøttede
formater fra de mest gængse UPnP servere.
Følgende tabel sammenholder den største understøttede bithastighed for forskellige lydformater, der kan afspilles på dit audio system. Højere rater
kan afspilles i nogle tilfælde, men ydelsen af produktet kan blive påvirker.
		Kodeks				Maksimal understøttet datahastighed
		

AAC (LC, HE, HE V2)		

320 kbits/sek

		ALAC (1)				1.5 Mbits/sek
		FLAC (2)				1.5 Mbits/sek
		LPCM (3)				1.536 Mbits/sek
		MP3				320 kbits/sek
		WAV (3)				1.536 Mbits/sek
		WMA (4)				320 kbits/sek
Alle kodeks understøtter kun 2-kanals (stereo) kodede filer.
Alle kodeks understøtter samlingsfrekvenser op til 48 k samples/sek. (inkluderer 32 og 44,1 samples/sek).
Filer med Digital Rights Management (DRM) beskyttelse vil ikke kunne afspilles af dit audio system.
(1) 16 bit samples er understøttet for ALAC filer.
(2) 16 bit og 24 bit samples er understøttet for FLAC filer.
(3) Maksimal understøttet bithastighed er for 48 kHz sampling, 2-kanals og 16 bits pr. sample.
(4) WMA Lossless, WMA Voice, WMA 10 Professional og filer med DRM beskyttelse understøttes ikke.
(5) Når du bruger dit audio system som en del af en gruppe af produkter med flere rum, afspilles lydfiler i ALAC-og FLAC-formater kun på gruppe
masteren (se side 31).
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Forholdsregler
Lad ikke dit produkt udsættes for vand, damp eller sand.
Efterlad ikke dit produkt i overdreven varme, da dette kan forårsage
beskadigelse.
Mærkepladen er placeret på bagsiden af dit audio system.

•
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Brug kun det netledning, der leveres sammen med produktet, eller en
ægte udskiftning fra Roberts radio. Brugen af alternative netledninger
vil gøre garantien ugyldig.

•

Netledningen og lydsystemet må ikke udsættes for dryp eller stænk,
og der må ikke anbringes genstande fyldt med væsker, såsom vaser,
på netledningen eller audio system.

•

Det anbefales, at betjene produktet således, at der er en
minimumsafstand (10 cm anbefales) til tilstødende objekter for at
sikre god ventilation.

•

Ventilationen af produktet bør ikke begrænses ved at dække det til
med genstande såsom aviser, duge, gardiner etc.

•

Ingen åben ild såsom tændte stearinlys bør anbringes på produktet.

•

Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet ved ekstreme
temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler, på vindueskarme, i
direkte sollys osv.

•

Netledningen og lydsystemet skal anvendes i et moderat klima.

•

Der er ingen dele, der skal serviceres af brugeren, i dette produkt.

•

Forsøg ikke at adskille nogen del af produktet.

•

For at opretholde overholdelse af kravet om WiFi eksponering, placér
produktet mindst 20 cm (8 tommer) fra personer i nærheden medmindre,
der foretages indstilling.

Information

Specifikationer
Strømkrav
Lysnettet

100 - 240 volts AC, 50-60Hz

Fjernbetjening batteries
		
Forbindelser
Wired Ethernet

kun

2 x AAA size

10/100M bits/sec via RJ45 connector

WiFi		

802.11 b, g, n or a understøttet med
WEP and WPA / WPA2 encryption

Kompatibel med 2.4 GHz and 5 GHz WiFi bands.

Hovedtelefonstik		

3.5mm diameter, stereo

Aux stik		

3.5mm diameter, stereo

Aerial System 		
			
			
Bluetooth standards		
Bluetooth understøttede codecs

WiFi
WiFi antenna
DAB/FM Telescopic aerial

Driftstemperaturområde

A2DP, AVRCP
SBC and AAC
+5°C to +35°C		

Brug begrænsning: Denne enhed er kun tilladt i følgende lande til indendørs brug,
når den bruges med 5 GHz Wi-Fi (5150 til 5350MHz; kanaler 36 til 64):
BE

EL

LT

PT

BG

ES

LU

RO

CZ

FR

HU

SI

DK

HR

MT

SK

DE

IT

NL

FI

EE

CY

AT

SE

IE

LV

PL

UK

Produkt mærkninger
Dette symbol indikerer AC voltage.
Dette symbol indikerer Class II equipment.

Frekvens Dækning
			
			

FM
DAB

			

Bluetooth 2.402 - 2.480GHz

87.5 - 108MHz
174.928 - 239.200MHz

Hermed erklærer Roberts Radio, at dette produkt er i overensstemmelse
med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv
2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-Overensstemmelseserklæringen
findes på følgende internetadresse: www.robertsradio.com

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
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Bemærkninger
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
89

Information om softwarelicens
Anvendelse af softwaren på denne radio er genstand for de softwarelicensvilkår, der er angivet i denne brugermanual - ved at anvende radioen
accepterer du at overholde disse licensvilkår:
Thompson Licensing: MP3 audio dekoder
MPEG Layer-3 audio kodningsteknologi licenseret fraunhofer IIS and Thomson
Fraunhofer: MPEG-4 HE AAC Audio dekoder
MPEG-4 HE-AAC audio kodningsteknologi fra Fraunhofer IIS:
http://www.iis.fraunhofer.de/amm/

Microsoft: Windows Media Audio dekoder (WMA)
Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle ejendomsrettigheder af Microsoft. Anvendelse eller distribution af sådan teknologi i dette produkt er
forbudt ved licens fra Microsoft.
Microsoft: Real Time Streaming Protocol (RTSP)
Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle ejendomsrettigheder af Microsoft. Anvendelse eller distribution af sådan teknologi i dette produkt er
forbudt ved licens fra Microsoft.
Spotify: Spotify Connect
Spotify softwaren er underlagt licens til tredjepart, der findes her:
http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Garanti
Dette produkt er garanteret i tyve fire måneder fra den oprindelige ejers købsdato mod fabrikationsfejl eller komponentnedbrud, underlagt proceduren
angivet nedenfor. Skulle nogen komponenter eller dele svigte i løbet af denne garantiperiode vil de blive repareret eller udskiftet gratis.
Garantien dækker ikke:
1. Skader som følge af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Produkt med fjernede eller ødelagte serienumre.
N.B. Beskadigede eller ødelagte antenner vil ikke blive udskiftet under garantien.
Procedure:
Ethvert krav under denne garanti skal indsendes via den forhandler, hvor produktet blev købt. Det er sandsynligt, at din Roberts forhandler vil kunne se
på enhver defekt hurtigt og effektivt, men bliver det nødvendigt, vil din forhandler returnere produktet til virksomhedens serviceafdeling for reparation.
I tilfælde af, at det ikke er muligt at returnere produktet til Roberts-forhandleren, fra hvem det er købt, bedes du kontakte Roberts radio ved hjælp af
kontaktoplysningerne på www.robertsradio.com hjemmeside.
For produktreparationer, der falder uden for garantiperioden, henvises til fanen "kundeservice" på webstedet www.robertsradio.com
Disse udsagn påvirker ikke en forbrugers lovmæssige rettigheder.
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