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Hoofdstuk 1: WiFi audio installatie

1.1 DLNA Wi-Fi audio toestel

1.2 Instellen van de gebruikersomgeving

Installatie van het Air Music systeem is eenvoudig.

• Vergewis u ervan dat de Wi-Fi router van uw thuisnetwerk is ingeschakeld en goed 

werkt.

• Zet de AirBridge onder spanning en verbind deze met uw bestaande WiFi router.

http://www.teknihall.nl/
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Opm: gebruik hiervoor een netwerkkabel met RJ45 stekkers. Zet na het verbinden de 
AirBridge uit en terug aan.
• Zet het AirMusic station onder spanning.

 

• Verbind het AirMusic station met een stereo set of een stel luidsprekers.

• Installeer de software van de Android market;  zoek naar “Air Music”

• Installeer de software van de Apple AppStore;  zoek naar “Kinsky”

• Installeer de software op uw PC : aldus kan u ook de muziek streaming vanaf uw PC 

regelen.

1.3 Draadloos netwerk instellen 

Om het aankoppelen op uw thuisnetwerk zeer eenvoudig te maken, vormen het AirMusic 
system en de AirBridge reeds een vooraf ingesteld paar.
Als u de boven beschreven stappen heeft opgevolgd en de apparaten heeft 
ingeschakeld, is u klaar om de Meerkamer Muziekstreamer te gaan gebruiken.

http://www.teknihall.nl/
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Hoofdstuk 2: Hoe gebruik ik de AIR Music met Android ?

1. Installeer de “AIR Music” applicatie van de Android Market.
2. Zoek het AirMusic software icoon en start de toepassing.

    

       

het "Play lists" icoon tosrenderer. 4. Selecteer de server via "Music Library" 
toselect server

5. Onderstaande providers en 
keuzes zijn ingebouwd :

Air Music kan automatisch 
DLNA Servers op het lokale 
netwerk zoeken zoals DLNA 
ondersteunde toestellen of 
NAS apparaten.

6. Weergave

http://www.teknihall.nl/
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2.1 Hoe locale media te gebruiken

 

         

            

1. Kies local media 2. Kies "Audio" item 3. Kies "Albums" item

4. Kies bvb. album "Carried Away" 5. Kies het nummer, bvb.
Tripin at the Dsco

6. Afspelen !

http://www.teknihall.nl/
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2.2 Hoe gebruik ik een playlist ?

    

1. Met geselecteerd Album, 
bvb. “Uncover Me”,

2. Druk op Playlist 3. Druk op de Menu knop

4. De Playlist kan opgeslagen worden.

http://www.teknihall.nl/
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2.3 Hoe de Wi-Fi audio benaming wijzigen

                

           

          

1. Druk op playlist. De WiFi 
audiobenaming is dan “Air 

Music Renderer”.

2. Raak het scherm aan en wacht 
een seconde. “Presentation” 

wordt getoond. Selecteer “Info”, 
en nadien “Presentation URL”.

3. Selecteer ”Presentation 
URL”.

4. Kies ”Friendly Name” en u kan 
zo de benaming wijzigen naar 

believen.

5. Voorbeeld: de WiFi audio 
benaming is “AIR Music 

Renderer”.
6. Voorbeeld: gewijzigd in 

“Living room”.

7. Terug naar Playlist, de 
afspeler is gewijzigd in “Living 

room”.

http://www.teknihall.nl/
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Hoofdstuk 3: Hoe Kinsky Streaming Music te gebruiken met een iPhone
Download Kinsky van de Apple Store.

1. Navigatie

2. Selecteer “AIR Music Renderer”

Metadata  (bestandsdetails)

Volume regeling

Controlepaneel Afspelen

Controlepaneel Zoeken

Omschakelaar “Renderer”, “Play Now”, “Library”

http://www.teknihall.nl/
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3. Selecteer “Library” als de Media Server: er zijn meerdere muziek-keuzemogelijkheden.

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

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

http://www.teknihall.nl/
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6. Drukken op “Play Later” zal het geselecteerde nummer als laatste aan de “Playlist” toevoegen.
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Hoofdstuk 4: Hoe de Kinsky Streaming Music te gebruiken op een iPad
Download Kinsky van de Apple Store. 

1. Navigatie

http://www.teknihall.nl/
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4. Druk lang op het nummer en voeg het aan de Playlist toe.  U kan uit 3 opties kiezen : 
Play Now, Play Next en Play Later.

5. Selecteer “Metadata” zoals bvb. Mine, en het hele album wordt aan de “Playlist” 
toegevoegd.                            6. Play Now

          

3. Selecteer de Library, bijvoorbeeld: 
MyBookLive-Twonky als media server.

2. Selecteer de “AIR Music Renderer” van 
de kamer

http://www.teknihall.nl/
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Hoofdstuk 5: Hoe de JRiver streaming music op de PC te gebruiken

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

5.1.1 Selecteer meerdere bestanden
Om eenvoudig alle bestanden in het inhoudsvak te selecteren, klik rechts en kies "Select 
All" of druk Ctrl-A. U kan ook verschillende items selecteren op de volgende wijzen :
• Klik op items om deze één voor één toe te voegen, terwijl u de Ctrl toets ingedrukt 

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

klikselectie wordt dan geselecteerd. 
• Klik opnieuw op een reeds geselecteerd item om het te deselecteren. 
• Klik op een lege plaats in het inhoudsvak en sleep de muis over de bestanden die u 

wenst te selecteren.

Menu Balk Zoek BalkAfspeeltoetsen Organisatie boom

Actie Venster Display Paneel (omslagillustratie, visualisatie) Status Balk

 Inhoudsvak

http://www.teknihall.nl/
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5.1.2 Context menus via rechtermuisklik
Selecteer één of meerdere items en klik rechts om een contextafhankelijk pop-up menu 
te zien. Dit menu bevat een aantal keuzes om het werken te vergemakkelijken.

http://www.teknihall.nl/
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5.1.3 Slepen en neerzetten (drag and drop)
U kan de bestanden slepen en neerzetten naar bijna overal, met inbegrip van de 
organisatieboom, een playlist, Playing Now, Devices en het actie venster. Om een 
nummer onmiddellijk af te spelen, sleep je het bestand bovenop de player.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Typ een zoekterm of zoekregels in de Zoekbox om in de huidig geldige Media Mode 
te zoeken. Om de hele databank te bevragen, typ dan DB: all (voor alle databanken) 
gevolgd door de zoekterm.

http://www.teknihall.nl/
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5.2 Hoe de JRiver streaming music naar Wi-Fi audio te gebruiken

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

Stap1. Selecteer de Wi-Fi audio afspeler Stap2. Sleep en zet de song neer in de playlist.

Stap3. Nu afspelen

http://www.teknihall.nl/
http://wiki.jriver.com/index.php/Main_Page%23Using_J._River_Media_Center
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Hoofdstuk 6: Hoe de Air Play stream music te gebruiken

6.1 Een AirPort Express met uw Wi-Fi audio verbinden

• Verbind de 3.5 mm audio kabel met de Line-in connector op de achterkant van de 
Wi-Fi audio met de Line-out connector op de AirPort Express.

• Verbind een Ethernet netwerkkabel met de Ethernet poort op de AirPort Express met 
een Ethernet poort op de Wi-Fi audio.

• Steek het netsnoer van de AirPort Express in een stopcontact.

6.2 Hoe AirPlay te gebruiken met een iPad

Stap1: Kies een netwerk als AirPort Express. Bijvoorbeeld: Apple Home.

http://www.teknihall.nl/


Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall 
support: 0900 400 2001   
De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut 20

wolfgang@teknihall.nl / www.teknihall.nl. PO-1167

Stap 2: Druk op  om AirPort te selecteren.   Stap 3: Play now. Er wordt nu naar Wi-Fi Audio gestreamed.

 
6.3 Hoe AirPlay te gebruiken met een iPhone

Stap1: Selecteer een netwerk als Air Port Express. Bijvoorbeeld: Apple Home.

http://www.teknihall.nl/
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Stap 2: Druk op  om AirPort te selecteren.

Stap3: Play now. Er wordt nu muziek gestreamed naar de Wi-Fi Audio.

http://www.teknihall.nl/
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Verwijdering

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

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

http://www.teknihall.nl/
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