P1167 Wolfgang Air Music aansluiten

- 1. Het kleinste apparaat is de bridge. Deze zal de audiogegevens naar de twee
andere apparaten draadloos versturen. U verbindt de RJ45 netwerkaansluiting via
de meegeleverde UTP kabel met een vrije aansluiting op een netwerkswitch of
een router met ingebouwde switch.
Daarna sluit U ook de stekkervoeding aan op het apparaat, en stopt deze in een
stopcontact. De lampjes op de bridge beginnen nu te branden. Wacht ongeveer
een minuut tot de bridge volledig is opgestart. De bridge heeft een ingebouwde
antenne, en zendt reeds WiFi signalen uit. U hoeft de WPS knop niet te bedienen.
De Renderers zullen zich nadien automatisch met de bridge connecteren.
- 2. Het grootste apparaat is de Renderer met de ingebouwde eindversterker. Aan
de achterzijde kan een stel luidsprekers worden aangeloten. Er zijn ook twee tulp
connectors (een rode en een witte) voorhanden om op een versterker aan te
sluiten.
Van het ogenblik dat de luidsprekers zijn aangesloten, kan U het apparaat middels
de bijgeleverde netvoeding op het net aansluiten. De middelste van de drie groene
LEDs op het frontpaneel brandt, om aan te geven dat het apparaat onder spanning
staat.
Als de draadloze connectie met de bridge geslaagd is, zal ok de meest linkse
groene LED gaan branden. Het apparaat is nu klaar om muziek te ontvangen.
- 3. Het middelste apparaat is de Renderer met enkel een voorversterker. Deze
dient U dus aan te sluiten op een eindversterker (van een HiFi-installatie) om van
klank te kunnen genieten. Dit doet U middels de bijgeleverde tulpsnoeren. Ook
deze unit heeft drie groene LED controlelampjes op het front. Het middelste is de
power-indicator.
Nadat de verbinding met de eindversterker is gemaakt, kan U ook dit apparaat
middels de meegeleverde stekkervoeding onder stroom zetten. De middelste
groene LED brandt nu. Na een poos zal ook de meest linkse groene LED gaan
branden. Het apparaat is nu ook klaar om audio signalen te ontvangen.
- 4. Om audio-bestanden op de Renderers af te spelen heeft U software nodig. Op
de PC kan U het meegeleverde JRiver Mediacenter 15 gebruiken. U start daartoe
het bestand 'setup.exe' in de map 'JRiver software' van de installatie CD. Na een
geslaagde installatie dient U even geduldig te wachten tot deze alle afspeelbare
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bestanden op Uw computer gezocht heeft om deze te indexeren.\par
In de linkse lijst kiest U dan 'Playing now'. Hier worden de twee Renderers
opgelijst als Ubicom Renderer. U kan deze een andere naam geven, na selectie en
een druk op de <F2> toets, zodat U ze van mekaar kan onderscheiden. U kan ze
een toepasselijke naam geven zoals 'Keuken', of 'Woonkamer'. U kan dan uit de
verzamelde muziek een album of een enkele song kiezen. Na rechtsklikken kan U
'Play now' kiezen, waarna dit bestand wordt afgespeeld in de gekozen Renderer.
Voor de iPhone kan U in de iTunes winkel de applicatie Kinsky downloaden. Voor
een Android apparaat kan U de applicatie Wolfgang Air Music downloaden. In de
handleiding wordt de bediening van deze software uitgelegd.
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