Technaxx® * Gebruikersaanwijzing

Internet stereo-radio TX-153
Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit
product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in
overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn RED
2014/53/EU. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op:
www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat u
het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.
Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14
cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele
netwerken). Gratis E-mail: support@technaxx.de
Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop
produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u
een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper
of de winkel waar u dit product gekocht heeft.
Garantie 2 jaar
Veel plezier met het product. *Deel uw ervaringen en meningen over een
van de bekende internetportals.
Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen
zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude
apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm
het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met
een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende
materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve
schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig
af. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr.
105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Kenmerken
•
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•
•
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•
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Radio ontvangst via internet
Luister naar ontelbaar veel radiozenders wereldwijd
Geheugen voor 250 favoriete zenders
2W stereo luidspreker
USB poort voor media afspelen
Koptelefoonuitgang
2,4” TFT scherm

Productdetails
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Standby / Menu
6
Linker knop
7
Line out (lijn uit) / koptelefoon 8
Volume / Navigatie / OK
9
USB poort
10

TFT scherm
Favorieten knop
Rechter knop
Bass reflex opening
DC in

Aan/uit
Gebruik de meegeleverde netadapter om het apparaat aan te
sluiten op een stopcontact.
Wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt, vraagt het
systeem u om taal- en netwerkconfiguraties in te stellen. U kunt de
netwerkverbinding onmiddellijk instellen of later instellen. Gebruik
navigeren om de gewenste optie te selecteren. Druk op
Navigate/OK (navigeren/OK) om te bevestigen.
Houd de standby-knop ingedrukt wanneer het apparaat is
ingeschakeld, het apparaat schakelt naar stand-by modus.
Nogmaals indrukken schakelt het apparaat weer in.

Netwerkconfiguratie
WEP of WPA netwerkconfiguratie
Selecteer “ja” voor de normale configuratie van het draadloze
netwerk: Selecteer het gewenste AP (SSID, naam van uw router)
door aan "Navigate (navigeren)" (4) te draaien en bevestig dit door
op "Navigate/OK (navigeren/OK)" (4) te drukken.
Voer de WEP- of WPA-code (Wi-Fi wachtwoord) in om verbinding
te maken met het Wi-Fi netwerk door het juiste karakter te
selecteren door aan de knop "Navigeren/OK (navigeren/OK)" te
draaien. Druk op de ► (8) knop om het volgende karakter te
selecteren. Druk in deze toestand op de ◄ (2) knop om naar links
te gaan en tegelijkertijd de karakters links kunt verwijderen: Als het
wachtwoord compleet is, drukt u op de “Navigate/OK
(navigeren/OK)”
Opmerking: Onderstaande karakters zijn beschikbaar voor de
radio:
Cijfers (van 0-9)
Letters (van A tot Z en van a tot z)
Speciale karakters (@,!,”,#,$,%,&,*,’,+ en (,))
WPS PBC netwerkconfiguratie
Selecteer “ja WPS” als u het draadloze netwerk (WPS PBC) in wilt
stellen.
Als u een router met WPS knop gebruikt, kunt u de
netwerkverbinding eenvoudig instellen via de WPS functie. Voer dit
in en druk binnen 120 seconden op de WPS knop op uw router.
De verbinding tussen de router en de radio wordt dan automatisch
geconfigureerd.
Selecteer “nee” als u het netwerk nu niet wilt installeren.

Internet radio functies

Schakel “stand-by” in en draai aan Navigate (navigeren) om door
het hoofdmenu te bladeren. Druk op OK (om het submenu te
openen of de instellingen te bevestigen). Druk op ◄ om terug te
keren naar het vorige menu. Nadat de verbinding met een zender
gelukt is, wordt de informatie van deze zender getoond:
informatie inhoud kan gewijzigd worden met de ◄ of de ► knop.

Mijn favorieten
Lijst van mijn favoriete vooringestelde zenders. Het ondersteunt tot
250 favoriete items, inclusief zenders en mappen. Houd tijdens het
afspeelscherm voor zenders “FAV” (7) op het apparaat ingedrukt
om de zender als favoriet op te slaan. U kunt de eerder opgeslagen
zender vervangen door de nieuwe.
Als de geselecteerde zender opgeslagen is, kunt u deze niet
nogmaals opslaan. De opgeslagen zenders worden in dit menu
getoond. U kunt ook op "FAV" (7) drukken om de opgeslagen
zenderlijst te openen.
Ga in de vooraf ingestelde zenderlijst naar uw zender; druk op OK
op het apparaat om te luisteren.
Radiozender/Muziek
Zenders zijn gecategoriseerd in Global Top 20, Genre en
Land/Locatie (Afrika, Azië, Europa, Midden-Oosten, NoordAmerika, Oceanië/Pacific en Zuid-Amerika). Open om naar de
subcategorieën te gaan en kies de zender om te luisteren.
Voor elke zender, druk op OK op het apparaat om direct te
luisteren.
Lokale radio
Zenders worden gecategoriseerd naar het land/locatie waar het
apparaat wordt gebruikt.
Slaapgeluiden
U kunt kiezen uit vogels, slaapliedjes, piano, regen, spa, golven en
witte ruis als slaapgeluid.
Geschiedenis
Lijst van de tien laatst beluisterde zenders.
APP
Druk op de Navigate/OK (navigeren/OK) knop. Er wordt een QR
code getoond. U kunt deze scannen om de "Airmusic" APP te
downloaden.
De “Airmusic” APP is een volledige bedieningsapp voor de radio,
met afstandsbedieningsoptie en elke instelling zoals de radio. U
kunt het kanaal waar u naar wilt luisteren instellen met uw
smartphone. Voeg favorieten toe en luister naar uw eigen muziek
rechtstreeks op de telefoon. Opmerking: De telefoon en de TX-153
dienen met hetzelfde netwerk verbonden te zijn.

USB media afspelen
Vanaf dit punt worden menu's gegenereerd vanuit de mappen op
het USB apparaat. Het ondersteunt het WMA/MP3/AAC/AAC
+/FLAC/WAV formaat. FLAC ondersteunt 16Bit/8K - 48K Sample
Rate, 64Kbps.
Blader door mappen met het NAV wiel (4), het display toont mapen bestandsnamen (niet noodzakelijk namen van nummers). Als u
een nummer gevonden heeft dat u wilt afspelen, drukt u op het
navigatiewiel op het apparaat.

Instellingen
Apparaat

Menu

Netwerk

Dimmer
Alarm

Standaard apparaatnaam voor DLNA is “AirMusic”. U kunt
het hernoemen voor DLNA installatie op de pc of mobiel.
QR-code voor het downloaden en installeren van de app
"AirMusic". Bekijk de details van de eenheden en het
netwerk. De informatie omvat het MAC-adres.
U kunt ervoor kiezen om slaapradio, lokale radio,
internetradio, USB, alarm en timer op het hoofdscherm weer
te geven.
Draadloos netwerk configuratie: Schakel Wi-Fi netwerk
in/uit. Wanneer u het Wi-Fi netwerk inschakelt, selecteert het
systeem automatisch de vereiste AP. Voer de WEP- of WPA
code (Wi-Fi wachtwoord) in om verbinding te maken met WiFi.
Draadloos netwerk (WPS PBC): Als u een router met
WPS/QSS knop gebruikt, kunt u de netwerkverbinding
eenvoudig instellen via de WPS functie. Voer dit in en druk
binnen 120 seconden op de WPS/QSS knop op uw router.
De verbinding tussen de router en TX-153 wordt dan
automatisch geconfigureerd.
Handmatige configuratie: U kunt DHPC kiezen (waarbij IP
automatisch wordt toegewezen) of handmatig een IP adres
invoeren voor een draadloze netwerkverbinding. Als u
handmatige instelling voor een bekabelde verbinding
selecteert, moet het volgende worden ingevoerd:
SSID (naam van access point), IP adres, subnetmasker,
default gateway, voorkeurs DNS server, alternatieve DNS
server.
Controleer netwerk bij inschakelen: Schakel Wi-Fi
netwerk in/uit. Wanneer u het Wi-Fi netwerk inschakelt,
selecteert het systeem automatisch het beschikbare AP.
Selecteer het vereiste AP.
Energiebesparing aan/uit
Er zijn drie onafhankelijke alarmen - 2 alarmen met een
absolute tijdsinstelling

Slaaptimer

Datum &
tijd

Lokale
radio
instellen

Weersverw
achting

Afspelen
instelling
Taal

Software
update

(Alarm 1 en Alarm 2) en 1 Alarm voor relative
tijdsinstellingen (alarm NAP).
Merk op dat de alarmbron afkomstig is van de vooraf
ingestelde internetradio als het alarmgeluid is ingesteld op
internetradio. Er kan slechts één IR station ingesteld worden
voor Alarm 1 en Alarm 2. Wanneer het alarm is bereikt,
maakt het apparaat verbinding met internet als het
ingestelde netwerk beschikbaar is. Daardoor kan het zijn dat
er wat vertraging optreedt van het alarm tot de radio begint
met spelen. Als er binnen één minuut geen verbinding met
een netwerk tot stand kan worden gebracht, verandert het
alarm automatisch naar melodie.
Als alarm "NAP" is ingesteld, wordt er eenmaal per
5/10/20/30/60/90/120 minuten een alarm gegeven,
afhankelijk van welke u hebt ingesteld.
Kies alarmvolume om het volume van de alarmen te
configureren.
Schakel de slaaptimer uit of stel deze in op
15/30/60/90/120/150/180 minuten. Zodra de tijd is ingesteld,
verschijnt er een bedpictogram met resterende minuten in de
rechterbovenhoek en wordt het apparaat vervolgens in
stand-by gezet.
Stel de datum en tijd in
Stel tijdweergave in op 12 uur of 24 uur
Datumformaat instellen (JJJJ/MM/DD-DD/MM/JJJJMM/DD/JJJJ)
Er zit een snelkoppeling lokale radio onder internetradio,
zodat u gemakkelijk naar de zenderlijst van uw locatie kunt
gaan. U kunt uw locatie handmatig instellen of het systeem
automatisch uw huidige locatie laten detecteren. Het
systeem detecteert de locatie op basis van het IP-adres van
uw verbonden netwerk. Druk op lokaal station om
rechtstreeks naar deze lokale radiolijst te gaan.
Activeer/deactiveer de weersvoorspelling voor het stand-by
scherm. Kies de gewenste temperatuureenheid (°F of °C) en
ga verder met het invoeren van uw locatie. Indien
geactiveerd, wordt de weersvoorspelling beurtelings
weergegeven met de klokweergave op het stand-by scherm
(elke 10 seconden)
Selecteer de afspeelmodus van media Center uit (geen
herhaling of shuffle), alles herhalen, één herhalen of shuffle.
English/Deutsch/Espanol/Francais/Portugese/Nederlands/
Italiano/Pyccknn/Svenska/Norske/Dansk/Magyar/Cesky/
Slovensky/Polski/Turkce/Suomi
Update de software. Als er een bijgewerkte softwareversie
op de server staat, zal het systeem u hiervan op de hoogte

Resetten
naar
fabrieksinst
ellingen

stellen. Voordat u een software-upgrade start, moet u ervoor
zorgen dat het apparaat is aangesloten op een stabiele
netvoeding. Als u de stroom uitschakelt tijdens een softwareupdate, kan het apparaat permanent beschadigd raken.
Herstellen van de fabrieksinstellingen. Nadat het apparaat is
gereset, gaat het systeem naar de taal selectie.

Technische specificaties
Netwerk
Wi-Fi frequentie
Max. uitgestraald
vermogen
Wi-Fi bereik
Ondersteunde bestanden
Aansluitingen
Luidspreker
Ingang
Energieverbruik / stand-by
Materiaal
Gewicht / afmetingen
Inhoud van de verpakking

802.11b/g/n (WLAN) Versleuteling:
WEP, WPA, WPA2(PSK), WPS
2.4Ghz
80mW
80m
WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV
DC, USB port, 3.5mm lijn aut
2x 2W
DC 5V/1.5A
7.5W
ABS
590g / (L) 28,0 x (B) 11,0 x (H) 9,5
cm
TX-153 internet stereo radio,
voedingsadapter,
gebruikersaanwijzing

Probleemoplossing
● Als het apparaat niet ingeschakelt nadat het is ingeschakeld of
uitgeschakelt nadat het is ingeschakeld, controleer dan of de juiste
spanning wordt gebruikt met het apparaat. ● Als het apparaat niet
correct werkt, koppelt u het los van de voedingsbron en/of voert u
een fabrieksreset uit. Opmerking: alle opgeslagen favorieten en
instellingen gaan verloren. ● Als het apparaat geen verbinding met
internet kan maken, controleer dan de juiste Wi-Fi instellingen. Het
apparaat moet zich in de buurt van de wifi-repeater/router bevinden.

Waarschuwingen
● Voed het apparaat alleen met de meegeleverde DC 5V/1A
adapter. Het zou ervoor zorgen dat het apparaat niet werkt of zelfs
de hoofdtelefoon beschadigt als deze niet wordt opgeladen met de
aanbevolen spanning. ● Probeer het apparaat niet uit elkaar te
halen, dit kan kortsluiting of zelfs schade veroorzaken. ● Laat het
apparaat niet vallen en schud het niet, het kan interne printplaten of
mechanica beschadigen. ● Bewaar het apparaat in een droge en
geventileerde omgeving. Vermijd hoge vochtigheid en hoge
temperatuur. ● Dit apparaat is niet waterbestendig, houd het
daarom uit de buurt van vocht. ● Houd het apparaat uit de buurt
van kleine kinderen.

