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Inleiding

Voorwoord
Beste klant,

Met de aankoop van deze compacte IR200-internetradio heeft u gekozen voor een
kwaliteitsproduct van Hama dat beantwoordt aan de recentste ontwikkelingen wat betreft
technologie en functionele prestatie.

De IR200 dient om muziek af te spelen vanaf de computer, internet of netwerken.

Gelieve de informatie in dit boekje te lezen om snel vertrouwd te raken met het toestel en
van al zijn functies te kunnen genieten.

We wensen u veel plezier met het toestel.

Informatie over deze gebruikershandleiding
Deze gebruikershandleiding maakt integraal deel uit van de IR200-internetradio (waar verder
naar verwezen wordt als toestel) en bevat belangrijke informatie over het bedoelde gebruik,
de veiligheid, verbinding en werking van het toestel.

De gebruikershandleiding moet ten allen tijde in de nabijheid van het toestel bewaard
worden. Alle personen die het toestel gebruiken of herstellen, hoeven deze handleiding te
lezen en in beschouwing te nemen.

Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats en geef ze samen met het toestel
door aan toekomstige eigenaars.

Onthouding van aansprakelijkheid
Alle technische informatie, gegevens en instructies over installatie en werking van het toestel
die in deze handleiding staan, beschrijven de toestand van het toestel op het moment van
afdrukken en zijn gebaseerd op de best mogelijke kennis verworven door ervaring en
deskundigheid.

De fabrikant treft geen verantwoordelijkheid voor schade of verwondingen als gevolg van het
niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, ander gebruik dan hetgene waarvoor het
bestemd is, onprofessionele herstellingen, ongeautoriseerde wijzigingen of gebruik van niet
erkende vervangingsdelen.

Waarschuwingen
In deze gebruikershandleiding komen de volgende waarschuwingen komen voor:

! GEVAAR
Een waarschuwing uit deze categorie wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.
Indien de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan ze leiden tot serieuze
verwondingen of zelfs de dood.

Ø Volg de instructies in deze waarschuwing om het gevaar van serieuze
verwondingen of zelfs dood te vermijden.
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! WAARSCHUWING
Een waarschuwing uit deze categorie wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.
Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan ze leiden tot verwondingen.

Ø Volg de instructies in de waarschuwing om het risico op verwondingen te
vermijden.

NOTA
Ø Een nota bevat bijkomende informatie om het gebruik van het toestel te

vergemakkelijken.

Bestemde gebruik
Dit toestel is enkel bestemd voor het afspelen van audiobestanden via computer, internet of
netwerken en externe MP3-spelers.

Elk gebruik verschillend van de voorgaande wordt als ongepast gebruik beschouwd.

! WAARSCHUWING
Gevaar door gebruik van het toestel voor doeleinden waartoe het niet bestemd
is.
Als het toestel niet wordt gebruikt voor zijn bestemde gebruik en op om het even welke
andere manier wordt gebruikt, kan het toestel een bron van gevaar zijn of worden.

Ø Gebruik het toestel enkel voor doeleinden waartoe het bestemd is.
Ø Neem de procedures beschreven in deze gebruikershandleiding in

beschouwing.

Geen enkele vordering zal aanvaard worden voor schade of verwondingen als gevolg van
het ongepaste gebruik van het toestel. De gebruiker neemt dit risico op eigen
verantwoordelijkheid.

Auteursrecht
Dit document wordt beschermd door het auteursrecht.

Elk duplicaat en elke herdruk, zij het geheel of gedeeltelijk, alsook de reproductie van
afbeeldingen, zelfs in gewijzigde vorm, is enkel toegestaan mits een geschreven
toestemming van de fabrikant.

Het is bij wet verboden om materiaal beschermd door het auteursrecht te kopiëren, via radio
of televisie uit te zenden, te vertonen, over te brengen via kabel, in publiek af te spelen of uit
te lenen zonder de toestemming van diegene aan wie het auteursrecht toekomt.

Tenzij indien anders aangeduid zijn alle vernoemde handelsmerken en logo’s
handelsmerken van Hama GmbH en worden bij wet beschermd. Microsoft, Windows en het
Windows-logo zijn handelsmerken van de Microsoft Corporation. Alle andere product- en
bedrijfsnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaar.
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Veiligheid
Dit toestel beantwoordt aan de voorgeschreven veiligheidsnormen. Desondanks kan
ongepast gebruik resulteren in persoonlijke verwondingen en/of schade aan het toestel.

Gevaar door elektrische stroom
! GEVAAR

Levensgevaar door elektrische stroom!
Contact met stroomdraad of onderdelen hiervan kan leiden tot serieuze
verwondingen of zelfs de dood!
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het gevaar van elektrische stroom te
vermijden:

Ø Gebruik dit toestel niet wanneer de netadapter, stroomkabel of contactstop
beschadigd is.

Ø Breek de behuizing van het toestel niet open. Er is gevaar voor elektrische
stroom bij aanraking van de stroomverbindingen en/of bij wijziging van de
elektrische of mechanische configuratie.

Omgang met de batterijen
! WAARSCHUWING
Gevaar ten gevolge van ongepast gebruik!
Gelieve rekening te houden met de volgende veiligheidsvoorzorgen voor een veilige
hantering van de batterijen in de afstandsbediening.

Ø Werp de batterij niet in het vuur.
Ø Veroorzaak geen kortsluiting van de batterij.
Ø Probeer de batterij de batterij niet te herladen.
Ø Kijk de batterij regelmatig na. Lekkend batterijzuur kan permanente schade

aan het toestel aanrichten. Wees in het bijzonder voorzichtig bij het aanraken
van een beschadigde of lekkende batterij. Gevaar voor verbranding door het
zuur! Draag beschermende handschoenen.

Ø Hou de batterijen op afstand van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een dokter
mocht een batterij ingeslikt worden.

Ø Verwijder de batterij uit de afstandsbediening wanneer het toestel voor lange
tijd ongebruikt blijft.

Fundamentele veiligheidsvoorzorgen
Neem de volgende veiligheidsinstructies in beschouwing om een veilige hantering van het
toestel te garanderen:

• Kijk het toestel na op zichtbare tekenen van schade vóór gebruik. Gebruik een
beschadigd toestel niet.

• Laat kinderen niet met het toestel te spelen.
• Personen die niet in staat zijn het toestel te hanteren door fysieke, mentale of

motorische responscapaciteiten mogen het toestel enkel gebruiken onder toezicht of
mits instructie van een verantwoordelijk persoon.

• Open het toestel niet. Ongeautoriseerd openen en herstellen kan leiden tot
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker van het toestel. Laat enkel bekwaamde
personen toe herstellingen uit te voeren. Ongepaste herstellingen zullen de garantie
ongeldig maken.
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• Herstellingen van het toestel tijdens de garantieperiode mogen enkel uitgevoerd
worden door de dienstcentra geautoriseerd door de fabrikant. Zo niet zal de garantie
ongeldig worden in geval van schade of erop volgende schade.

• Defecte onderdelen mogen enkel vervangen worden door originele vervangdelen.
Enkel originele vervangdelen verzekeren het respecteren van de
veiligheidsvoorschriften.

• Bescherm het toestel tegen vocht en doordringing van vloeistof. Koppel het toestel
meteen los van de elektrische voeding wanneer het in contact komt met een vloeistof.

• Reinig de behuizing van het toestel met een licht vochtige doek. Gebruik geen
agressieve of ruwe reinigingsmiddelen of –oplossingen.

• Trek niet aan de stroomkabel om de stekker uit de contactdoos te halen.
• Plaats geen voorwerpen op het toestel.
• Elektronische toestellen zijn delicaat. Vermijd dus stoten en schokken.
• Koppel de netadapter los uit de stekkerdoos in geval van onweer of defecten.

Opstelling en functie

Voorzijde van het toestel

1. LCD-scherm:
Weergave van de menutekst, muziekinformatie en informatie over instellingen.

2. Infraroodontvanger:
Hier worden de commando’s van de afstandsbediening ontvangen.

3. Draai- en drukknop om te selecteren en navigeren:
Draai- en drukknop voor het instellen en selecteren van volume en menuopties.
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Achterzijde van het toestel

4. AUX IN-ingang:
Ingang om verbinding te maken met audiotoestellen met een 3,5 mm jack-ingang.

5. DC IN-ingang:
Stroomingang (12V) voor de netadapter.

6. AAN- en UIT-schakelaar:
Zet de internetradio aan en uit.

Bovenzijde van het toestel

7. Bedieningstoetsen:
Met deze toetsen, en met de draai- en drukknop om te selecteren en navigeren,
controleert u het besturingssysteem en de instellingen van het toestel.
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Afstandsbediening

Alle functies van het toestel kunnen via de afstandsbediening opgevraagd worden.

Hieronder een opsomming van de basisfuncties van de afstandsbediening.

Nr.: Functie
1 AAN/UIT-schakelaar (standby-dmodus).
2 Modus: gebruik deze knop om de afspeelmodus te selecteren.
3 Slaapstand: instellingen voor slaapstand, de resterende tijd tot

wanneer het toestel in sluimerstand gaat, verschijnt op het scherm.
4 Wekker: druk op deze knop om meteen naar het “Wekker”-menu te

gaan (6.4).
5 Vooraf instellen: druk op deze knop om meteen naar het menu “Mijn

favorieten” te gaan (2.1).
6 Equalizer: druk op deze knop om naar het menu voor

geluidsinstellingen te gaan (6.13).
7 Informatie: druk op deze knop om informatie over de

muzieknummers te laten verschijnen.
8 AUX: druk op deze knop opdat het toestel overgaat naar de AUX-

afspeelmodus (5).
9 UPnP: druk op deze knop opdat het toestel overgaat naar de UPnP-

afspeelmodus (3.1).
10 Lokaal Station: druk op deze knop om naar het menu “Lokaal

Station” (2.3) te gaan.
11 Druk op deze knop om het volume te verhogen.
12 Rechter cursorpijl: druk op deze knop om naar de submenu’s te

gaan.
13 Druk op deze knop om het volume te verminderen.
14 Mute-knop: druk op deze knop om het geluid uit te zetten. Opnieuw

drukken of op knop 11 of 13 drukken reactiveert het geluid.
15 Shuffle: druk op deze knop voor een willekeurige selectie in de
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UPnP-modus.
16 Vooruit spoelen: druk op deze knop om over te gaan naar het

volgende nummer of radiostation.
17 Pauze: druk op deze knop om het afspelen in UPnP-modus

respectievelijk te stoppen of te hernemen.
18 Herhalen: druk op deze knop om het nummer in UPnP-modus te

herhalen.
19 Terugspoelen: druk op deze knop om terug te keren naar het vorige

nummer.
20 Cursorpijl naar onder: druk op deze knop om naar beneden te

bewegen in de menustructuur.
21 Select: druk op deze knop om uw selectie te bevestigen.
22 Linker cursorpijl: druk op deze knop om de submenu’s te verlaten.
23 Cursorpijl naar boven: druk op deze knop om naar boven te

bewegen in de menustructuur.
24 My MediaU: druk op deze knop om naar het menu “MyMediaU” te

gaan (1).
25 iRadio: druk op deze knop om naar het menu “iRadio” te gaan (2).
26 Menu: druk op deze knop om naar het hoofdmenu van het toestel te

gaan.

Opstelling en verbinding

Veiligheidsinformatie
! GEVAAR
Persoonlijke verwondingen en schade aan het eigendom kan optreden bij het
opstarten van het toestel!
Respectteer de volgende veiligheidsmaatregelen om dit gevaar te voorkomen:

Ø Speel nooit met het inpakmateriaal. Risico op verstikking.
Ø Lees aandachtig de instructies over de vereisten voor de opstellingslocatie

alsook over de elektrische verbinding van het toestel om verwondingen of
schade aan het eigendom te voorkomen.

Uitpakken
• Haal alle toestelonderdelen en de gebruikershandleiding uit de doos.
• Verwijder al het inpakmateriaal van het toestel alvorens het toestel voor het eerst te

gebruiken.

Controleren van inhoud en verpakking
Het toestel wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd:

• Internetradio
• Stereo audiokabel, uitgerust met een 3,5 mm jack-‐ingang aan elk uiteinde.
• Afstandsbediening
• 1 CR 2025-‐batterij voor de afstandsbediening
• Netadapter
• Gebruikershandleiding
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NOTA
Ø Kijk bij de levering na of er geen zichtbare tekenen van schade of ontbrekende

onderdelen zijn. Licht uw leverancier/groothandelaar onmiddellijk in over
onvolledige of beschadigde onderdelen, mocht dit het geval zijn.

Verpakking wegwerpen
De verpakking beschermt het toestel tegen schade bij het transporteren. De
inpakmaterialen werden geselecteerd met het oog op omgeving en afvalverwerking
en kunnen gerecycleerd worden.

Het inpakmateriaal recycleren voor hergebruik bespaart grondstoffen en reduceert
het afval. Werp het inpakmateriaal -‐in overeenstemming met de lokale regelgeving-‐
weg wanneer u het niet langer nodig hebt.

NOTA
Ø Bewaar indien mogelijk de verpakking gedurende de garantieperiode zodat

het toestel fatsoenlijk ingepakt kan worden in geval van een garantieclaim.

Vereisten voor de opstellingslocatie
Voor een veilige, probleemloze werking van het toestel moet de opstellingslocatie voldoen aan de
volgende vereisten:

• Het toestel moet op een stevig, egaal en horizontaal oppervlak opgesteld worden.
• Het toestel is bestemd te functioneren bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot +35°C.
• Gebruik het toestel niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving.
• Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.
• Installeer het toestel niet in de nabijheid van magnetische velden.
• Zorg ervoor dat er voldoende ruimte voor ventilatie is.
• Het stopcontact moet makkelijk toegankelijk zijn zodat men de stekker er snel kan uithalen

bij een noodsituatie.
• Er moet in de nabijheid een WLAN-‐verbinding (WLAN router) zijn om de internetradio te

kunnen gebruiken.

Elektrische verbinding
Voor een veilige, probleemloze werking van het toestel moet de opstellingslocatie voldoen aan de
volgende vereisten:

• Het toestel wordt via de bijgeleverde netadapter gevoed met een 12V AC-‐voltage. Gebruik
steeds de bijgeleverde netadapter om het toestel aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk.

• Vergelijk de verbindingsgegevens (voltage en frequentie) op het typeplaatje met die van uw
netadapter alvorens het toestel aan te sluiten. De gegevens moeten overeenkomen om
schade aan het toestel te voorkomen.

• Bescherm de adapterkabel tegen hete oppervlaktes en scherpe hoeken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel niet strak gespannen staat of gedraaid is.
• Laat de adapterkabel niet over hoeken hangen (struikelgevaar).
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• Koppel de netadapter los van de stroomvoeding wanneer het toestel gedurende lange tijd
niet wordt gebruikt.

Stroomaansluiting
• Steek de stekker van de netadapter in een DC IN-‐ingang (5) aan de achterkant van het

toestel.
• Steek de netadapter in het stopcontact.

Netwerkverbinding

Draadloos Netwerk
• Controleer of uw WLAN correct werkt alvorens te beginnen.

NOTA
Ø WiFi maakt een draadloze gegevensoverdracht tussen toestellen mogelijk.

Desondanks kunnen muren of andere obstakels het bereik beïnvloeden.
Tracht daarom de beste locatie binnen de eerder genoemde afstand te vinden
om onderbrekingen en storingen te voorkomen tijdens het gebruik van het
toestel.

Ø Informatie over de WLAN/WiFi netwerkverbinding kan men bekomen in de
gebruikershandleiding of bij de routerfabrikant.

Bijkomende verbindingen

Verbinding met een externe muziekbron
• Gebruik de bijgeleverde kabel met 2 x 3,5 mm jack plug om via een kabel verbinding te

maken met een externe muziekbron.
• Steek het uiteinde van de kabel in de AUX IN-‐ingang (4) aan de achterkant van het toestel.
• Maak nu verbinding met het muziektoestel door het vrije eind van de 3,5 mm plug in de

corresponderende ingang van de muziekbron te steken.
• Zet de internetradio op AUX-‐modus (Zie “Menuschema”) en geniet van uw muziek.

Opstarten

Plaats de batterij in de afstandsbediening
NOTA

Ø De bijgeleverde batterij werd in de fabriek in de afstandsbediening geplaatst.
Ø Verwijder de plastic film uit het batterijcompartiment vóór het eerste gebruik.

Ga als volgt te werk om een nieuwe batterij te plaatsen:

• Schuif het batterijcompartiment uit de afstandsbediening.
• Verwijder de gebruikte batterij en vervang ze met een CR2025 lithiumcel. Zorg ervoor dat de

batterij in overeenkomstig de polariteit geplaatst wordt (het positieve eind moet naar de
achterkant van de afstandsbediening wijzen).

• Duw het batterijcompartiment terug in de afstandsbediening.
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NOTA
Ø Vervang de batterij als het bereik van de afstandsbediening afneemt of als het

toestel niet langer reageert op de commando’s.

Het toestel IN en UIT schakelen

Inschakelen
Schakel, na verbinding te hebben gemaakt met de netvoeding, het toestel in door de AAN/UIT-‐
schakelaar (6) aan de achterkant van het toestel (ON) te gebruiken.

Uitschakelen
Zet de AAN/UIT-‐schakelaar (6) aan de achterkant van het toestel in de UIT-‐positie.

NOTA
Ø Door op de standby-‐knop (1) op de afstandsbediening te drukken, gaat het

toestel in sluimerstand.
Ø Haal de netadapter uit het stopcontact om geen elektriciteit te verbruiken.

Werking
Elke functie van het toestel wordt geselecteerd via een menu dat bestaat uit verschillende niveaus
(ZieMenuschema).

U zal doorheen het menu geleid worden met behulp van de informatie op het scherm.

Men selecteert het menu via het toetsenpaneeltje (7). Ook kan u op de menuknop (26) op de
afstandsbediening klikken om naar dit niveau te gaan. In het hoofdmenu zijn er zes items
beschikbaar. Gebruik de draai-‐ en drukknop om te selecteren en navigeren of de cursorpijlen naar
boven en beneden om het menu te overlopen.

Gebruik de rechter en linker cursorpijl om respectievelijk naar beneden en naar boven te bewegen in
de menustructuur (ZieMenuschema). Tracht vertrouwd te raken met de navigatie in het menu
alvorens de instellingen van het toestel aan te passen.

Eerste inschakeling
Zet het toestel aan. Na een paar seconden zal men u vragen een taal voor het toestel te kiezen.
Gebruik de cursorpijlen naar boven en beneden om de gewenste taal te selecteren en bevestig via de
afstandsbediening (21) of het toestel (3) met Select.

• Bevestig bij het scherm “Controleer netwerk” met “Ja” en Select.
• Bevestig de erop volgende boodschap “Configureer netwerk” met “Ja” en “Select”.
• Het toestel zal nu zoeken naar beschikbare WLAN-‐netwerkverbindingen binnen het bereik.
• Selecteer uw eigen netwerk met de cursorpijlen naar boven en beneden en bevestig met

Select (21). Raadpleeg de documentatie van de routerfabrikant voor informatie over uw
netwerkrouter en zijn internetverbinding.

• Voer de sleutel of het paswoord van uw netwerk in door de cursorpijlen op de
afstandsbediening te gebruiken (naar links en recht voor de plaats, naar boven en beneden
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voor de letters/nummers/tekens) of via de draaiknop om te navigeren en selecteren (3) of
via de knoppen op het toetsenpaneel (7).

• Bevestig uw invoer met Select.

NOTA
Ø Bij het naar boven navigeren met de cursorpijl beginnen de letters bij Aa-‐Zz,

gevolgd door de speciale tekens en ten slotte de nummers. Door op de
cursorpijl naar beneden te klikken, begint men bij de nummers. Deze kunnen
ook ingevoerd worden via de draai-‐ en drukknop voor selecteren en
navigeren.

Ø U kan de selectie versnellen door de zoekrichting te wijzigen.
Ø Het is mogelijk de informatie van verschillen WLAN-‐routers op te slaan

Ga na een succesvolle registratie naar het item internetradio (2) in het hoofdmenu.

Navigatie doorheen het menu
NOTA

Ø De verwijzingen in dit gedeelte duiden op het gedeelte “Menuschema”
Ø Wijzigingen van de instellingen moeten bevestigd worden met Select (21) op

de afstandsbediening of met de draai-‐ en drukknop (3).

My mediaU (1)
MyMediaYou is een platform dat u toelaat uw favoriete radiostations te beheren en het gebruik
vergemakkelijkt. Onderhoud van de stations gebeurt niet op het toestel zelf maar via het
internetplatform www.mediayou.net. Registratie op deze website is gratis. U heeft een geldig
emailadres nodig en moet een paswoord ingeven voor uw account. Na registratie op deze website
kan u MediaU gebruiken.

Om het toestel met uw account te verbinden, navigeert u naar het menu met systeeminformatie
(4.3). Noteer het twaalfcijferige MAC-‐adres van uw toestel en voer dit op MediaU in als
serienummer. Als u meer dan één toestel wenst te registreren, kan u een individuele naam
toekennen aan het respectievelijke MAC-‐adres.

De radiostations die als uw favorieten bewaard zijn op de website (deze kunnen toegevoegd worden
aan de lijst favorieten door de klikken op “+” die naast elk station weergegeven staat) zullen dan
weergegeven worden onder MymediaU op uw toestel.
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NOTA
Ø Opdat de via internet gemaakte wijzigingen effectief zijn, moet de dienst

gedeactiveerd worden en vervolgens gereactiveerd via “Instellingen: Beheer
van My MediaU (“Settings: My MediaU Management”) (6.1)

Ø Wees er u van bewust dat er bijkomende kosten kunnen zijn afhankelijk van
het soort account op internet.

Internetradio (2)
Na de netwerkverbinding te hebben ingesteld, zal u terechtkomen bij het item “internetradio” (2) in
het hoofdmenu. Hier kan u de gewenste beschikbare radiostations instellen en ze beluisteren.

• Druk op de rechter cursorpijl in het menu-‐item “internetradio”. Hier heeft u de keuze tussen
de volgende submenu’s: Mijn Favorieten (2.1), radiostations voor muziek (2.2), lokale
stations (2.3), recent beluisterde radiostations (2.4) en diensten (2.5).

• Het menu-‐item “Radiostation/Muziek” (2.2) biedt u de mogelijkheid om radiostations te
filteren volgens bepaalde criteria.

• Selecteer “Wereldwijde top 20” om de 20 populairste radiostations te ontvangen van over de
gehele wereld. Selecteer “Genre” om de radiostations te filteren volgens bijvoorbeeld
klassieke, rock-‐, of popmuziek. Radiostations die beantwoorden aan het gewenste genre
zullen vervolgens als voorkeur worden gepresenteerd.

• Selecteer “Land/streek” om radiostations te vinden met informatie over streek of land.
• Het menu-‐item “Lokaal station” (2.3) biedt u stations aan van over het hele land, geordend

volgens streek.
• Kies een van de beschikbare posities en selecteer uw favoriete station.
• Via het item “Diensten” (2.5) is het mogelijk te zoeken naar radiostations en er toe te voegen

door hun webadres in te voeren. Bij het vinden van een nieuw radiostation kan u de rechter
cursorpijl gebruiken om deze aan uw favorieten toe te voegen. Klik vervolgens op Select. Van
zodra u een station heeft toegevoegd aan uw lijst met favorieten, verschijnt het station in
het menu “Mijn favorieten” (2.1) voor een snelle selectie.

NOTA
Ø Als u verschillende radiostations heeft opgeslagen in uw lijst met favorieten,

klikt u gewoon op de cursorpijl naar boven of beneden om te veranderen van
station tijdens het beluisteren.

Mediacentrum (3)
Het menu-‐item “Mediacentrum” laat u toe om via de internetradio naar muziek te luisteren die u op
uw computer hebt gedeeld via het WLAN-‐netwerk. Weet wel dat de UPnP-‐dienst geïnstalleerd moet
zijn op uw computer. Via de menuoptie “Mediabibliotheek” (“Media library”) kan u media delen
(“Media sharing”) met behulp van de actuele versie van Windows Media Player. Zo kan u de
nummers delen die u wenst te beluisteren via de internetradio. Selecteer het item “UPnP” in het
mediacentrum van de internetradio en de gedeelde muziek zal beschikbaar zijn. U kan deze nu
afspelen.
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NOTA
Ø U wenst misschien meer informatie op te zoeken op het internet over de

UPnP-‐dienst en het delen van de muziekbestanden voor een goede werking.

Informatiecentrum
Het menu-‐item “Informatiecentrum” geeft informatie over het weer (4.1), de financiële wereld (4.2)
en systeeminformatie (4.3).
Informatie over het weer kan gefilterd worden volgens land, staat en stad. In sluimerstand kan het
toestel informatie over het weer weergeven. Het weerbericht voor de komende dagen kan u
bekomen door de linker en rechter cursorpijlen op de afstandsbediening te gebruiken.
Financiële informatie kan men verkrijgen via het menu-‐item (4.2) dat voor dit doel bestemd is.
U zal misschien systeeminformatie nodig hebben om een account aan te maken op
www.mediayou.net.

AUX (5)
Het menu-‐item “AUX” activeert de input van een externe mediabron zoals een mp3-‐speler. Van
zodra u een toestel verbindt met de AUX-‐ingang, kan u via de internetradio muziek afspelen vanaf dit
toestel.

NOTA
Ø Vooraleer u een extern toestel met de internetradio verbindt, zet u het volume best

niet te hoog. Vervolgens kan u tijdens het afspelen het volume naar wens aanpassen.
Ø Als u de geluidseigenschappen heeft aangepast via de “Equalizer”-‐instellingen in het

menu-‐item Instellingen (6.13), zal dit ook van toepassing zijn voor de muziek
afgespeeld via de AUX-‐ingang.

Instellingen (6)
Het menu “Instellingen” bevat nog 16 andere menu-‐items waarmee u de internetradio kan afstellen
volgens uw wensen.

Beheer van My MediaU (My MediaU Management) (6.1)
• Hier kan u de account aangemaakt op www.mediayou.net gebruiken in overeenstemming

met uw instellingen. Verdere informatie is te vinden op de startpagina
www.mymediayou.net.
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Netwerk (Network) (6.2)
• Hier kan u de instellingen voor de netwerkverbinding met uw router aanpassen of de

internetlocatie voor een nieuwe/andere locatie instellen.

Tijd en datum (Date and Time) (6.3)
• Deze opties dienen om de tijd, datum en weergaveopties voor tijd (12/24u-‐weergave) en

datum in te stellen.

Wekker (Alarm) (6.4)
• Er kunnen twee wekkers ingesteld worden. De snooze-‐functie (6.4.3) geeft het uur weer, en

vervolgens wekt de internetradio u opnieuw. U kan de instellingen voor de wekkermodus
ook aanpassen.

NOTA
Ø Het wekkergeluid van de internetradio werkt enkel wanneer het toestel met

het internet verbonden is. Als de internetverbinding wegvalt, gaat het toestel
automatisch over naar een melodie of bieptoon van de wekker.

Taal (Language) (6.5)
• De menutaal wordt via dit menu-‐item ingesteld.

Lichtsterkteregelaar (Dimmer) (6.6)
• Via dit menu-‐item bepaalt men de helderheid van het scherm wanneer het toestel aan of in

standby staat.

Timer voor de slaapstandfunctie (Sleep timer function) (6.7)
• Het toestel schakelt over op slaapstand na een vooraf aangegeven tijd.
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Buffer (6.8)
• Hier stelt men de buffertijd in voor de ontvangen audiogegevens. Het toestel leest dan op

voorhand de gegevens in functie van deze vooraf ingestelde tijd om onderbrekingen tijdens
het afspelen te vermijden.

Weer (Weather) (6.9)
• De weerinstellingen laten toe de weergave van de weergegevens (6.9.2) en de locatie (6.9.3)

van de weerinformatie in te stellen. Het is ook mogelijk te kiezen of de weerinformatie al dan
niet moet worden weergegeven in sluimerstand (6.9.1). Het weerbericht kan in sluimerstand
getoond worden door op de linker en rechter cursorpijlen (7) op de afstandsbediening te
klikken.

Instelling voor lokaal station(Local Station Setting) (6.10)
• Dit menu-‐item dient om de locatie van uw toestel in te stellen. Standaard wordt deze

informatie via het internet ontvangen.

Instellingen voor het afspelen (Playback setting) (6.11)
• De instellingen voor het afspelen wijzigen de werking tijdens het afspelen via bijvoorbeeld

UPnP.

DLNA-‐instellingen (WIFI-‐stream) (6.12)
• De schermnamen weergegeven bij de aansluiting van een toestel dat via DLNA kan afspelen

kunnen gewijzigd worden met behulp van de DLNA-‐instellingen. (Zie DLNA).

Equalizer (6.13)
• De equalizer laat u toe om het geluid aan te passen naar uw persoonlijke smaak. Deze

instellingen hebben betrekking op alle afspeelmogelijkheden.

Afspelen hernemen (Resuming playback) (6.14)
• Hier kan u instellen of het toestel blijft voortspelen eenmaal de standby-‐tijd verlopen is.
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Software update (6.15)
• De optie software update gaat na of er op het internet geen nieuwe software beschikbaar is

voor de internetradio. Deze kan vervolgens geïnstalleerd worden.

Terugstellen op standaard instellingen (Resetting to default settings) (6.16)
• Het item “Reset to default” (terugstellen op standaard) stelt de internetradio opnieuw in

volgens de standaard instellingen.

NOTA
Ø Bij het selecteren van deze optie zullen alle vorige instellingen verloren gaan.

U moet ook opnieuw uw WLAN-‐netwerk registreren om muziek vanaf het
internet te beluisteren.

DLNA Digital Living Network Alliance (6.12)

DLNA (WIFI stream) (Smartphone, pad)
Dankzij de DLNA-‐functie, die volledig compatible is met WIFI-‐stream, kan u via de internetradio
muziek afspelen vanaf een muziekbron die compatibel is met DLNA (smartphone, smartpad, PC).
DLNA is een standaard die toelaat op interactieve wijze de internetradio te controleren via de
output-‐bron (smartphone, smartpad, PC). Om opnieuw controle te hebben over de internetradio,
moet u de DLNA-‐functie deactiveren (6.12). Ga als volgt te werk om de DLNA-‐functie te gebruiken:

• Activeer de DLNA-‐functie (6.12) op de internetradio.
• Ga na welk bestuurssysteem door de smartphone of smartpad gebruikt wordt.
• Download de vereiste software voor uw smartphone of smartpad in de corresponderende

App-‐winkel (Apple Store of Android Market).

NOTA
Ø Wij bevelen Twonky Mobile aan voor Android-‐systemen. Er zijn ook andere

programma’s beschikbaar. Probeer ze dus uit om de meest geschikte software
te vinden. We bevelen Awox MediaCTRL aan voor Apple-‐systemen. Er zijn ook
andere programma’s beschikbaar voor Apple-‐systemen. Test de software om
te weten te komen dewelke het best aan uw doelen beantwoordt.

Ø Het is ook mogelijk om muzieknummers af te spelen die op Android-‐systemen
of op de PC opgeslagen zijn. Apple-‐systemen ondersteunen deze functie niet.

• Verbind de smartphone of smartpad met de internetradio en geniet van uw muziek.
NOTA

Ø De standaard naam van de internetradio is iRadio, maar u kan deze naam
wijzigen via de DLNA-‐instellingen (6.12).

DLNA (WIFI-stream) (Windows PC)
U kan uw Windows PC ook gebruiken als bron voor de DLNA-‐functie. U hebt Windows 7 en de
huidige Windows Media Player nodig om het afspelen mogelijk te maken. Ga als volgt te werk bij de
instelling:
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• Activeer de DLNA-‐functie (6.12) op de internetradio.
• Ga naar Start → Settings (Instellingen) → Network and Sharing Center (Netwerkcentrum en

Delen) → Media Streaming Options (Opties voor media streaming) en autoriseer het delen
van muziekbestanden.

• Open de Windows Media Player en start het delen van muziek. Controle over het beheer op
afstand van de internetradio activeert men via het item Stream.

• Klik met de rechtermuisknop op het muzieknummer dat u wenst te beluisteren en selecteer
de afspeeloptie via de iRadio.

NOTA
Ø Meer informatie over het instellen van uw PC kan men via internet verkrijgen.

Oplossen van problemen

Tabel voor het oplossen van problemen
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het toestel kan
niet ingeschakeld
worden

Adapter is niet goed
verbonden

Zorg ervoor dat de adapter in het
stopcontact zit en met het toestel
verbonden is.

Geen voltage vanuit het
stopcontact Kijk de zekeringen na.

AAN/UIT schakelaar (6) is niet
aangeschakeld

Zet de AAN/UIT-‐schakelaar (6) op de
AAN-‐positie.

Toestel defect Contacteer de klantendienst.

De
afstandsbediening
werkt niet

Te ver weg
Zorg ervoor dat de
afstandsbediening niet te ver weg
verwijderd is van het toestel.

Batterij is leeg

Vervang de batterij in de
afstandsbediening: let op de juiste
polariteit bij het plaatsen van een
nieuwe batterij!

Geen geluid
Het toestel staat op mute

Druk op de MUTE-‐knop (14) op de
afstandsbediening om de mute-‐
instelling te annuleren.

Het volume staat te laag Verhoog het volume.

Geen
netwerkverbinding

Geen IP-‐adres Voer het IP-‐adres in op het toestel.

DHCP-‐functie niet actief op
de router

Activeer de DHCP-‐functie op de
router en herstel de verbinding met
het toestel.

Firewall is actief in het
netwerk

Configureer het programma om de
toegang toe te laten.

Geen WLAN-‐
verbinding

Geen WLAN-‐beschikbaar Controleer de beschikbaarheid van
de WLAN-‐verbinding.

Afstand tot router is te groot Plaats het toestel dichter bij de
router.

Verkeerde paswoord Geef het correcte WEP/WPA-‐
paswoord in.

Station werd niet Geen toegang tot het Controleer de instellingen voor
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gevonden netwerk netwerktoegang en firewall.
Het geselecteerde station is
niet beschikbaar

Probeer later opnieuw of selecteer
een ander station

De link naar het
geselecteerde station is
veranderd of is niet langer
beschikbaar

Test de link.

De ingevoerde link is niet
correct

Voeg een correcte link toe aan het
station.

Geen wekker

De wekkerfunctie is niet
geactiveerd Activeer de wekkerfunctie.

Er is geen geluid te horen. Zelfde oplossing als bij “Geen
geluid”.

Wekker ingesteld via
STATION (maar het station is
niet beschikbaar)

Maak verbinding met netwerk of
kies een anders wekkertype.

NOTA
Ø Als u het probleem niet kan oplossen door middel van de hierboven

beschreven stappen, contacteer dan de dienst ‘na verkoop’.

Appendix

Opslag
Wanneer u van plan bent het toestel gedurende een langere periode niet te gebruiken, zet het
toestel dan uit, koppel het los van de stroomvoorziening en bewaar het op een propere en droge
locatie zonder directe blootstelling aan zonlicht.

Hulp en contactinformatie
Voor defecte producten:

In geval van klachten over het product, gelieve uw handelaar of de dienst Hama product support te
contacteren.

Internet/Wereldwijde Web

Hulp voor producten, nieuwe stuurprogramma’s of productinformatie kan gevonden worden op
www.hama.com.

Telefonische hulpdienst – Hama product support:

Tel. +49 (0) 9091 / 502-‐115
Fax. +49 (0) 9091 / 502-‐272
Email: produktberatung@hama.de
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Nota’s over de EG-verklaring van overeenstemming
De verklaring van overeenstemming die beantwoordt aan de R&TTE-‐richtlijn 99/5/EG is terug te
vinden op www.hama.com.

Technische gegevens
Model
Modelnummer

IR200 WiFi-‐internetradio

Beschrijving Internetradio/ Netwerk-‐audiospeler met
ingebouwde tweekanaalluidsprekers

Beeldscherm 128 x 64 punt matrix
Ondersteunde netwerken IEEE 802. 11b/g draadloos (WLAN)
WLAN-‐sleutel WEP, WPA, WPA2 (PSK)
Transmissieprotocol NTP Network Time Protocol

RTSP Real Time Streaming Protocol
MMS Microsoft Media Streaming Protocol
HTTP Hyper Text Transfer Protocol

Ondersteunde afspeelformaten WMA Window Media Audio
MP3 MPEG Layer 3 Audio

Netadapter Input: 100-‐240 V~; 50/60 Hz; O,5 A
Output: 12 V; &,5 A

Stoomverbruik in standby-‐modus 1,5 W
Stroom luidsprekers 2 x 5 W
Verbindingen LINE In 3,5 mm input-‐stekker

DC IN stroomvoorzieningsstekker
Temperatuur om te functioneren +5°C tot +35°C
Dimensies (L x H x D) 218 x 115 x 126 mm
Netto gewicht (zonder netadapter) Ongeveer 1,5 kg

Menuschema van de IR200
My MediaU (1)

• Favoriete station (1.1)
• Lokaal station (1.2)
• Manueel toevoegen (1.3)

o Submenu

Internetradio

• Mijn favorieten (2.1)
• Radiostations voor muziek (2.2)
• Lokaal station (2.3)
• Recent beluisterde stations (2.4)
• Diensten (2.5)

o Submenu

Mediacentrum
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• UPnP (3.1)
• Mijn afspeellijst (3.2)
• Verwijder mijn afspeellijst (3.3)

o Submenu

Informatiecentrum

• Weerinformatie (4.1)
• Financiële informatie (4.2)
• Systeeminformatie (4.3)

o Submenu

AUX (5)

Instellingen (6)

• Beheer My mediaU (6.1)
o Submenu

• Netwerk (6.2)
o Instellingen draadloos netwerk (6.2.1)
o Manuele configuratie (6.2.2)
o Controleer netwerk tijdens inschakelen (6.2.3)

§ Submenu
• Tijd en datum (6.3)

o Datumformaat (6.3.1)
o Zomer/wintertijd (6.3.2)
o GMT-‐tijd (6.3.3)

§ Submenu
• Wekker (6.4)

o Wekker 1 (6.4.1)
o Wekker 2 (6.4.2)
o Snooze-‐wekker (6.4.3)
o Wekkervolume (6.4.4)

§ Submenu
• Taal (6.5)

o Submenu
• Lichtsterkteregelaar (6.6)

o Submenu
• Slaapstandtimer (6.7)

o Submenu
• Buffer (6.8)

o Submenu
• Weer (6.9)

o Weergaves in standby-‐stand (6.9.1)
o Temperatuureenheid (6.9.2)
o Lokale instellingen (6.9.3)
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§ Submenu
• Instellingen lokaal station (6.10)

o Submenu
• Afspeelinstellingen (6.11)

o Submenu
• DLNA-‐instellingen (6.12)

o Submenu
• Equalizer (6.13)

o Submenu
• Afspelen hernemen (6.14)

o Submenu
• Software update (6.15)
• Terugstellen naar standaardinstellingen (6.16)

Notitie aangaande de bescherming van het milieu:

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch systeem, is het volgende van
toepassing: Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag men niet met het huisvuil weggooien. Consumenten zijn wettelijk
verplicht om elektrische en elektronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen
speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de
nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product
onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van materialen
of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.


