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Productoverzicht 

 
 
1. IR-SENSOR 
2. Stand-by 
3. Slaap 
4. Modus 
5. Alarm 
6. Voorinstelling 
7. Terug 
8. Menu 
9. Vooruit 
10. VOL/NAV/OK 
11. Display 
12. UIT/AAN 
13. DC IN 
14. Lijn-uit (3,5mm) 
15. Aux-in (3,5mm) 
16. USB-aansluiting 
17. Antenne 
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1. Stand-by 
2. Dimmer (display) 
3. Taal 
4. Modus 
5. Omhoog 
6. Links/Achteruit 
7. Omlaag 
8. Afspelen/Pauze 
9. Vorige 
10. EQ-instelling 
11. Volume 
12. Demp aan/uit 
13. Slaaptimer 
14. Alarminstellingen 
15. Hoofdmenu 
16. OK 
17. Rechts/Vooruit 
18. Stop 
19. Volgende 
20. Favoriete stations 
21. Toon preset 
22. Cijfertoetsen 
 
In- of uitschakelen 
Steek de adapter in de DC-ingang (op de achterzijde van het product), schuif de schakelaar “ON/OFF” 
naar “ON” en vervolgens zal “Welcome” op de display verschijnen.  
De radio zal gelijkertijd automatisch het beschikbare internet scannen. U kunt op “Back” of “Forward” 
drukken om te selecteren en vervolgens op “OK” drukken. 
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Netwerkconfiguratie 
 
Normale netwerkconfiguratie 
Selecteer “Yes” voor de normale draadloze netwerkconfiguratie: Draai “Navigate” om het vereiste 
toegangspunt te selecteren en druk ter bevestiging op “Navigate/OK”. 
Voer de WEP-of WPA-code in om het WIFI-netwerk te verbinden door de knop “Navigate/OK” te 
draaien en het juiste karakter te selecteren. 
Druk op “Forward” op het apparaat of op de toets ► op de afstandsbediening om het volgende 
karakter te selecteren. 
U kunt nu ook op “back” op het apparaat of op de toets ◄ op de afstandsbediening drukken om naar 
links te gaan en gelijkertijd de linker karakters wissen: Wanneer het wachtwoord is voltooid, druk a.u.b. 
ter bevestiging op de knop “Navigate/OK”. 
Opmerking: De karakters hieronder zijn beschikbaar voor de radio: 
Cijfers (van 0-9) 
Engelse letters (van A tot Z en van a tot z) 
Overige karakters (WIS, @, blanco, $, %, &, + en =, enz.) 
 
WPS PBC netwerkconfiguratie 
Selecteer “Yes WPS” wanneer u de draadloze netwerkeigenschappen (WPS PBC) wilt instellen: Als u 
een router gebruikt met een WPS-toets, dan kunt u de netwerkverbinding gewoon instellen via de 
WPS-functie. Open het en druk binnen 120 seconden op de WPS-toets op uw router. 
De verbinding tussen de router en radio zal vervolgens automatisch worden geconfigureerd. 
Selecteer “No” wanneer u het netwerk op dit moment niet wilt installeren. 
 
Geen netwerkconfiguratie 
Selecteer a.u.b. “NO” als u op dit moment de netwerkverbinding nog niet wilt configureren. 
Druk op “Standby” voor stand-by. De datum, tijd en geactiveerde alarmen zullen nog steeds op de 
display worden weergegeven wanneer op stand-by geschakeld. 
 
Functiebediening 
FM 
(1) Stations handmatig selecteren 
Draai de knop “Navigate” om FM te selecteren of druk op de toets “Back” of “Forward” om FM te 
selecteren →Druk op “OK” om te openen → Druk op de toets “Back” of “Forward” om een station te 
kiezen (telkens dat u op de toets drukt, verandert de frequentie met 0,05MHz). 
(2) Stations automatisch selecteren 
Druk lang op “Forward” om in oplopende frequentie te zoeken; druk lang op “Back” om in aflopende 
frequentie te zoeken. Zodra er een station is gevonden, zal deze worden afgespeeld. 
Tips: 
Om favoriete stations op te slaan, kunt u lang op “Preset” drukken totdat het scherm afgebeeld in 
figuur 1 hieronder verschijnt. Druk vervolgens op “Back” of “Forward” om het nummer te selecteren 
van de gewenste opslaglocatie en druk op “OK” om het station op te slaan en af te spelen. 
Druk op “Preset” om een station te herroepen, druk op de toets “Back” of “Forward” om de opgeslagen 
stations te doorlopen en druk op de toets “OK” wanneer u het gewenste stationsgeheugen hebt 
gevonden. De radio zal vervolgens afstemmen op het geselecteerde stationsgeheugen. 
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DAB/DAB+ 
Draai de knop “Navigate” om DAB/DAB+ te kiezen of druk op de toets “Back” of “Forward” om 
DAB/DAB+ te selecteren → Druk op “OK” om te openen. De radio zal automatisch naar DAB/DAB+ 
stations zoeken en na deze scan de namen en nummers van de gevonden stations weergeven. 
 
Tips: 
Als u in de DAB/DAB+ afspeellijst op de toets “Back” drukt, zal “Delete station list”? op het scherm 
verschijnen. Als u “Yes” selecteert, zullen alle huidige gevonden stations worden gewist. Zoek 
vervolgens naar nieuwe stations en de namen en nummers van nieuwe stations zullen weer op het 
scherm worden weergegeven. 
Selecteer “NO” als u de bestaande stations niet wilt wissen. Voer vervolgens de scan uit en voeg de 
nieuwe gevonden stations toe aan de stationslijst zonder herhalende stations. Wanneer u een 
programma afspeelt, kunt u op “OK” drukken om het afspelen te stoppen en terug te keren naar de 
afspeellijst. 
 
Internetradio 
Schakel de radio op “Standby” en draai “Navigate” om het hoofdmenu te doorlopen. Druk op “OK” (om 
submenu’s te openen of instellingen te bevestigen) 
Druk op “Back” op het apparaat of op ◄ op de afstandsbediening om terug te keren naar het vorige 
menu. 
Nadat de verbinding met een bepaald station is geslaagd, zal de stationinformatie worden 
weergegeven: de informatie-inhoud kan worden veranderd met “Back” of “Forward” op het apparaat of 
met de toets ◄/► op de afstandsbediening. 
 
(1) Mijn favorieten 
Lijst van uw favoriete stationsgeheugens. U kunt tot op 250 favorieten opslaan, waaronder stations en 
folders. Terwijl het afspeelscherm van een station wordt weergegeven, houd “Preset” op het apparaat 
of “FAVADD” op de afstandsbediening ingedrukt om het station als uw favoriet op te slaan. U kunt een 
eerder opgeslagen stations vervangen door een nieuwe. 
Als het geselecteerde station is opgeslagen, dan kunt u deze niet nogmaals opslaan. De opgeslagen 
stations worden in dit menu weergegeven. U kunt ook op “Preset” drukken om de lijst met opgeslagen 
stations te openen. U kunt de cijfertoetsen op de afstandsbediening gebruiken om opgeslagen 
stations te herroepen. 
Beweeg in de lijst met opgeslagen stations naar het gewenste station en druk op “OK” op het apparaat 
of op de afstandsbediening om af te spelen. 
Open het submenu met “Forward” op het apparaat of met de toets ► op de afstandsbediening: wissen, 
omhoog/omlaag verplaatsen, hernoemen en afspelen. 
 
(2) Radiostation/muziek 
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Stations zijn ingedeeld op Globale Top 20, Genre en Land/Locatie (Afrika, Azië, Europa, 
Middenoosten, Noord-Amerika, Stille Oceaan, Zuid-Amerika). Open het om verder te gaan naar de 
subcategorieën en kies een station om af te spelen. 
U kunt elk station direct afspelen door op “OK” op het apparaat of op de afstandsbediening te drukken. 
Druk op “Forward” op het apparaat of op ► op de afstandsbediening om het submenu te openen. 
Als u “Auto Scan” kiest, zal er een intro worden afgespeeld van elk station in de subcategorie. Elk 
station wordt 30 seconden afgespeeld totdat alle stations zijn afgespeeld of totdat u op “OK” drukt om 
de introductiemodus te stoppen. Druk op “Forward op het apparaat of op de toets ► op de 
afstandsbediening om informatie over het afspelende station weer te geven op de display. 
(3) Lokale radio 
Stations zijn ingedeeld op het land/de locatie waar het apparaat wordt gebruikt. 
(4) Historie 
Lijst van de tien recent beluisterde stations. 
(5) Service 
Zoek naar een radiostation – Voer uw wachtwoord in om naar radiostations in de lijst te zoeken. 
Voer een nieuw radiostation toe door het IP-adres toe te voegen; de toegevoegde stations zullen 
worden opgeslagen in “My Favorite”. 
Houd er rekening mee dat de stationsnaam maximaal 250 karakters kan bevatten. 
Mediacentrum 
Selecteer de modus USB/UPnP of de afspeellijstmodus met “Navigate/OK” of met de toets “Mode”. 
 
(1) USB 
De menu’s worden vanaf dit punt vanuit de folders op het USB-apparaat aangemaakt. 
Browse de folders met het navigatiewiel of navigatietoetsen op de afstandsbediening. 
De display toont de folders en bestandsnamen (niet noodzakelijk tracknamen).  
Zodra u een track hebt gevonden die u wilt afspelen, kunt u op het navigatiewiel op het apparaat of op 
“OK” op de afstandsbediening drukken. 
Opmerking: De USB-poort ondersteunt geen gegevensoverdracht met een computer. 
 
(2) UPnP 
Als u gedeelde media hebt ingesteld, zult u de gedeelde media zien vanuit UPnP. 
Als u meerdere computers hebt die de media gezamenlijk gebruiken, komen de alternatieven in een 
lijst te staan. 
Selecteer de gedeelde media die u wilt afspelen. 
Gebruik “Play/Pause” (8), “Pre” (9)/”Next” (19) en “Stop” (18). Druk op Rechts/”Forward” (17) om 
informatie over de afspelende track op de display weer te geven. 
Opmerking: De radio kan alleen tracks lezen met een bestandsnaam van minder dan 40 karakters. 
Als het lezen van een track in de UPnP-modus mislukt, kunt u proberen het bestand te hernoemen. 
Als de track echter nog steeds niet kan worden afgespeeld, kunt u proberen het bestand in een ander 
formaat te converteren. 
(3) Mijn afspeellijst 
U kunt via UPnP een afspeellijst creëren met uw favoriete muziek. Wanneer u muziek afspeelt, kunt u 
“OK” op het apparaat of op de afstandsbediening ingedrukt houden om de muziek op te slaan in “Mijn 
Afspeellijst”. 
(4) Mijn afspeellijst wissen 
Selecteer deze optie a.u.b. om de afspeellijst te wissen. Bevestig de vragen a.u.b. 
Informatiecentrum 
(1) Weersinformatie 
De radio stelt weersinformatie en weersvoorspellingen beschikbaar voor meer dan 2000 steden. 
Selecteer het land en de stad voor de weersinformatie. 
Draai “Nav” om de weersverwachtingen te zien. 
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Het apparaat kan de weersinformatie tonen wanneer op stand-by geschakeld. Druk op de pagina met 
de weersinformatie op “OK” om de stand in te stellen waarvan de informatie moet worden 
weergegeven wanneer op stand-by geschakeld. 
(2) Financiële informatie 
De beursindex bekijken 
(3) Systeeminformatie: 
U kunt hier de systeemversie en informatie over het verbonden netwerk controleren. De informatie 
bevat het MAC-adres dat u nodig hebt voor registratie van een “my mediaU” lidmaatschap. 
 
AUX (lijningang) 
U kunt in de AUX-ingangsmodus audio afspelen van een externe bron zoals een MP3-speler. 
Sluit de externe audiobron aan op de AUX IN (3,5mm) stereo aansluiting. 
Pas het radiovolume naar wens aan (en eventueel ook het volume van de externe audiobron). 
 
Configureren 
(1) Tijdweergave 
Analoog/digitaal 
(2) “My mediaU” beheren 
Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal “My mediaU” in het hoofdmenu beschikbaar zijn. Als er 
meerdere mediaU accounts in de radio bestaan, kunt u hier het standaard account selecteren waarop 
moet worden aangemeld. 
(3) Netwerk 
Draadloze netwerkconfiguratie: WiFi-netwerk inschakelen/uitschakelen. Wanneer u het WiFi-
netwerk inschakelt, zal het systeem automatisch het vereiste toegangspunt selecteren. 
Voer de WEP- of WPA-code in om de WiFi te verbinden. 
Draadloos netwerk (WPS PBC): Als u een router met een WPS/QSS-toets gebruikt, 
dan kunt u de netwerkverbinding gewoon via de WPS-functie instellen. Voer het in en druk binnen 120 
seconden op de WPS/QSS-toets op uw router. De verbinding tussen de router en Music Link zal 
vervolgens automatisch worden geconfigureerd. 
Handmatige configuratie: U kunt DHPC kiezen (waarvan de IP automatisch wordt toegewezen) of 
het IP-adres handmatig invoeren voor de draadloze netwerkverbinding. Wanneer u de handmatige 
instelling selecteert voor de draadverbinding, dient u het volgende in te voeren: 
SSID (naam van het toegangspunt), IP-adres, subnet mask, standaard gateway, gewenste DNS-
server, alternatieve DNS-server. 
Netwerk controleren bij inschakelen: WiFi-netwerk inschakelen/uitschakelen. Wanneer u het WiFi-
netwerk inschakelt, zal het systeem automatisch naar beschikbare toegangspunten zoeken. 
Selecteer het gewenste toegangspunt. 
 
(4) Datum en tijd 
De datum en tijd instellen 
Stel het tijdformaat in op 12 uur of 24 uur 
Selecteer het datumformaat (JJJJ/MM/DD-DD/MM/JJJJ-MM/DD/JJJJ) 
(5) Alarm 
Ter zijn drie onafhankelijke alarmen beschikbaar; 2 alarmen voor absolute tijdinstelling (Alarm 1 en 
Alarm 2) en 1 alarm voor relatieve tijdinstelling (DUTJE-alarm). Druk op “Alarm” op de 
afstandsbediening om dit menu direct te openen. 
Houd er rekening mee dat de alarmbron de voorkeurinstelling van de internetradio is als het 
alarmgeluid is ingesteld op internetradio. Er kan slechts één hetzelfde IR-station worden ingesteld 
voor Alarm 1 en Alarm 2. 
Wanneer de alarmtijd is bereikt, maar het apparaat verbinding met het internet als het ingestelde 
netwerk beschikbaar is. Het kan dus een ogenblikje duren voordat de radio wordt afgespeeld nadat de 
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alarmtijd is bereikt. Als er binnen één minuut geen netwerkverbinding tot stand kan worden gebracht, 
zal het alarm automatisch op melodiemodus schakelen. 
Wanneer het alarm “DUTJE” is ingesteld, zal het alarm eenmaal na 5/10/20/30/60/90/120 minuten 
klinken, afhankelijk van welke tijdsduur u hebt ingesteld. 
(6) Timer 
Afteltimer (max. 100min) 
(7) Taal 
English/Deutsch/Espanol/Francais/Portugues/Nederlands/Italiano/Pyccknn/Svenska/Norsk 
bokmal/Dansk/Magyar/Cesky/Slovensky/Polski/Turkce/Suomi 
(8) Dimmer 
Energiebesparing/inschakelen 
(9) Display 
Kleur/monochroom 
(10) Stroombeheer 
Configureer om automatisch op stand-by te schakelen wanneer in het menu en/of zonder WiFi-signaal. 
Kees een timer voor het voedingsbeheer (5/15/30 minuten) om de tijdsduur in te stellen waarna de 
radio automatisch op stand-by moet schakelen wanneer u deze niet gebruikt. 
Selecteer “Turn off” om de voedingsbeheerfunctie te negeren. 
(11) Slaaptimer 
Schakel deze optie uit of stel de slaaptimer in op 15/30/60/90/120/150/180 minuten. Nadat de tijd 
eenmaal is ingesteld, zal er een bedicoontje met de resterende minuten rechtsboven in de hoek 
verschijnen en het apparaat zal na deze tijd op stand-by schakelen. Druk op “Sleep” op de 
afstandsbediening om deze functie direct te openen. 
 
 
(12) Buffer 
Configureer de buffertijd voor het afspelen van muziek: 2/4/8 seconden. 
(13) Weer 
Activeer/deactiveer de weersvoorspelling op de display wanneer op stand-by geschakeld. Selecteer 
de gewenste temperatuureenheid (°F of °C) en voer vervolgens uw locatie in.  
Wanneer geactiveerd, zal afwisselend de weersverwachting en de klok op de display worden 
weergegeven (elke 10 seconden) wanneer op stand-by geschakeld. 
(14) FM-instelling 
U kunt Modus of Drempelwaarde selecteren 
(15) Lokale radio-instelling 
De snelkoppeling Lokale Radio is beschikbaar onder Internetradio, zodat u gemakkelijk de stationslijst 
kunt openen van uw locatie. U kunt uw locatie handmatig instellen of het systeem uw huidige locatie 
automatisch laten waarnemen. Het systeem bepaalt de locatie op basis van het IP-adres van het 
verbonden netwerk. 
(16) Afspeelinstelling 
Selecteer de afspeelmodus van het mediacentrum: Uit (geen herhaling of willekeurige volgorde), 
Herhaal alles, Herhaal één of Willekeurig. 
(17) Apparaat 
De standaard apparaatnaam voor DLNA is “AirMusic”. U kunt dit hernoemen voor DLNA-instelling op 
de pc of voor de QR-code van uw mobiele telefoon om de applicatie “AirMusic” te downloaden en 
installeren.  
(18) Equalizer 
De standaard equalizer is Normaal; u kunt dit veranderen in Vlak, Jazz, Rock, Soundtracks, Klassiek, 
Pop, Nieuws of Mijn EQ. Druk op EQ op de afstandsbediening om direct van EQ-modus te wisselen. 
(19) Hervatten bij inschakelen 
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Het systeem is standaard ingesteld om de internetradio weer af te spelen als u eerder naar de 
internetradio of het mediacentrum luisterde voordat u het apparaat uitschakelde. Als u deze instelling 
uitschakelt, zal het systeem in het hoofdmenu blijven wanneer u het apparaat inschakelt. 
(20) Software-update 
De software bijwerken. Het systeem zal u informeren wanneer er een bijgewerkte softwareversie 
beschikbaar is op de server. Voordat u een software-upgrade start, dient u ervoor te zorgen dat het 
apparaat is aangesloten op een stabiele netvoeding. De radio kan permanent beschadigd raken als u 
de voeding tijdens een software-update onderbreekt. 
(21) Terugstellen op standaard waarden 
De standaard instellingen herstellen. Nadat het apparaat is teruggesteld, zal het systeem automatisch 
het menu voor de taalinstelling openen. Het apparaat zal automatisch het menu openen voor de 
netwerkinstelling nadat u de gewenste OSD-taal hebt geselecteerd. 
 
Mijn mediaU 
U kunt uw eigen mediaU stationslijst op de mediaU server weergeven en afspelen. Stel hiervoor eerst 
uw account in. Volg de stappen hieronder om uw eigen stationslijst te activeren: 
Ga naar http://www.mediayou.net/. Creëer uw mediaU lidmaatschap. Meld aan op de website; 
Voer het draadloze MAC-adres van de radio in op de mediaU website. Deze informatie is te vinden in 
informatiecentrum>systeeminformatie>draadloze informatie; Wanneer succesvol geconfigureerd, zult 
u uw eigen mediaU stationslijst(en) kunnen opslaan en bekijken. U hoeft geen gebruikersnaam en 
wachtwoord in de radio in te voeren.  
Als er meerdere accounts zijn opgeslagen in de radio, kunt u het account dat u momenteel gebruikt 
selecteren in het configuratiemenu. U kunt op de website stations opslaan als uw favoriete stations, 
uw favoriete locatie/genre en uw lokale stad instellen en stations handmatig toevoegen. U kunt de 
stations in de modus Mijn Media zien op de radio. 
 
Technische specificaties 
Netwerk 802.11b/g/n (WLAN) Encryptie: WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS 
Streaming UPnP 
Ondersteunde bestandstypes: WMA, MP3, OGG 
Aansluitingen: DC, USB-muziekweergave, 3,5mm AUX-IN, 3,5mm Lijnuitgang 
Ingang 100-240V~50/60 Hz, 0,15A max 
Uitgang 5,5V/1,5A 
Batterijen in de afstandsbediening 2 x AAA (niet inbegrepen) 
Stroomverbruik <10W 
Stroomverbruik (stand-by) < 1W 
Bedrijfstemperatuur 0°C - 40°C 
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ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk 
kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt. 
 
Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, 
zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en 
elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden 
moeten worden ingezameld. 
 
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij 
recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen 
kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten. 
 
 
Importeur: 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
www.facebook.com/denverelectronics 
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