Tilslutningsvejledning
OneRemote Radio PL4 til B&O højttalere.

Betjening med Bang & Olufsen fjernbetjening

DAB/DAB+ – FM - Internet Radio – Spotify
Bluetooth – UpnP – Podcast

30012016s1.dk

FORORD
Denne modtager har fået indbygget speciel OneRemote elektronik og kan derfor betjenes med en
Bang & Olufsen fjernbetjening. Modelbetegnelsen på den ombyggede modtager er OneRemote
Radio PL4.
•
•

OneRemote Radio PL4 kan betjenes med enhver
Bang & Olufsen fjernbetjening, fra 1988 eller senere.
OneRemote Radio PL4 kan desuden betjenes via iPhones,
iPods, iPads og Android telefoner og tablets.

OneRemote Radio PL4 skal blot tilsluttes til et sæt B&O højttalere med PowerLink indgang og kan
straks betjenes med B&O fjernbetjeninger.

Vigtigt:
Indstil de vigtigste favorit-programmer
under første installation, for optimal
glæde ved daglig brug af OneRemote Radio PL4.
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TILSLUTNINGER
POWERLINK HØJTTALER TILSLUTNINGSKABEL
OneRemote Radio PL4 tilsluttes til Bang & Olufsen højttalere via et almindeligt PowerLink-kabel
med 8-polede DIN stik. Disse stik indeholder både signal til højre og venstre højttaler. Tilslutning af
højttalere sker som i enhver B&O opstilling på en af to måder:
1. Den ene højttaler forbindes til OneRemote Radio PL4 med ét PowerLink-kabel, hvorefter
de to højttalere forbindes med hinanden med et andet PowerLink-kabel.
2. Der benyttes en PowerLink splitter, og der føres et separat PowerLink-kabel til hver
højttaler.
Hvis Bang & Olufsen højttaleren er udstyret med en RJ45 indgang i stedet for DIN, benyttes
passende adapterkabel.

Tips: Del en Bang & Olufsen højttaler mellem Radio PL4 og et andet apparat.
Det er muligt med en OneRemote Powerlink Switch type 30017742.
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BEOLINK PASSIVE & BEOLINK ML/MCL CONVERTER, EFFEKTFORSTÆRKERE
OneRemote Radio PL4 tilsluttes til BeoLink Passive eller den identiske BeoLink ML/MCL Converter
med et adapterkabel, LSNUT414 type 392074439. Uden dette mellemkabel kan OneRemote Radio
PL4 ikke tænde for denne type forstærker.

ANTENNE TILSLUTNING
OneRemote Radio PL4 kræver tilslutning af antennesignal af korrekt modtagestyrke og kvalitet.
Antenneindgangen skal tilsluttes et antennesignal, der både indeholder DAB+ og FM-frekvenserne,
hvis det ønskes at modtage DAB+ såvel som FM-programmer.
Den medfølgende stavantenne kan skrues på, og udgøre en DAB+ og FM-antenne. For optimal
modtagelse af DAB+ programmer, skal antennen ikke trækkes helt ud.
Hvis FM-signalet ikke er af tilstrækkelig styrke, vil der høres støj på den modtagne kanal.
Hvis DAB+ signalet ikke er af tilstrækkelig kvalitet, vil der høres udfald på den modtagne kanal,
svingende fra svag ’pludren’ til helt manglende lyd.
Skal OneRemote Radio PL4 ikke benyttes til modtagelse af FM eller DAB+, er det ikke nødvendigt
at tilslutte denne indgang.
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INTERNET TRÅDLØS WIFI TILSLUTNING
Uden en tilstrækkelig WiFi forbindelse kan der opstå problemer med modtagelse af Internet Radio
og Spotify. Signalstyrken indikeres på displayet.
Det er altid bedst at tilslutte Internet med en kablet forbindelse, hvis det er muligt. Herved
elimineres problemer med husets WiFi-installation.
Dårlig WiFi dækning opleves ved:
o Der kan ikke fås forbindelse til lydkilden.
o Lyden forsvinder i intervaller.
o Man bliver trist.

INTERNET KABLET FORBINDELSE
Tilslut Internet kablet til indgangen Network.
I menuen Internetindstillinger vælges ’Kablet forbindelse’.

OPTICAL OUT
Denne indgang er for tilslutning til B&O udstyr, der er udstyret med en digital lydindgang.

LINE OUT
Denne indgang kan ikke benyttes.
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MUSIK - VALG AF KILDE
Med mere end en OneRemote Radio PL4 opnås et Multiroom system, og det er muligt at høre
forskellige musikkilder i forskellige rum.
De enkelte OneRemote Radio PL4 enheder kan betjenes enkeltvis, eller i grupper. Ægte multiroom.
Betjening af multiroom sker via app’en UNDOK, der findes til Apple og Android. Se afsnittet
vedrørende apps.

B&O FJERNBETJENING
Se brugervejledningen vedrørende daglig betjening af OneRemote Radio PL4.

APP TIL APPLE IOS – IPHONE, IPAD OG MAC
Med app’en UNDOK til Apple iPhone, iPads, MAC computere kan en OneRemote Radio PL4 fuldt
betjenes, via det trådløse WiFi- eller kablede netværk.
•
•

UNDOK hentes gratis i App Store.
Udførlig vejledning til UNDOK kan downloades fra OneRemote.dk

Har man flere OneRemote Radio PL4 i huset, kan de alle betjenes via denne app. Eventuelt i
grupper.
Start UNDOK app’en og vælg derefter den OneRemote Radio PL4, det ønskes at betjene. Hvis ikke
navnet på den er ændret under installation, hedder den HAMxxx.
Har man flere OneRemote Radio PL4 i huset, vil deres navne under installation være ændret til
noget mere betegnende, eksempelvis Stue, Soveværelse eller lignende.
Se www.frontier-silicon.com vedrørende yderligere information om UNDOK.
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MED APP TIL ANDROID
Med app’en UNDOK til Android smartphones, tablets og andre Android apparater, kan en
OneRemote Radio PL4 fuldt betjenes via et trådløst WiFi netværk.
•
•

UNDOK hentes gratis i Play butik.
Udførlig vejledning til UNDOK kan downloades fra OneRemote.dk

Har man flere OneRemote Radio PL4 i huset, kan de alle betjenes via denne app. Eventuelt i
grupper.
Start UNDOK app’en og vælg derefter den OneRemote Radio PL4, som ønskes betjent. Hvis ikke
navnet på den er ændret, listes den som HAMxxx.
Har man flere OneRemote Radio PL4 i huset, vil deres navne under installation være ændret til
noget mere sigende, eksempelvis Stue, Soveværelse eller lignende.
Se www.frontier-silicon.com vedrørende yderligere information om UNDOK.

SPOTIFY APP
Det er Spotify’s egen app, der benyttes til OneRemote Radio PL4.
Der kræves ingen speciel app til brug i forbindelse med OneRemote Radio PL4.
Vælges Spotify musik via en smartphone, kan telefonen samtidig bruges til at ringe med, eller man
kan vælge helt at slukke for den. Den valgte musik fortsætter med at spille.
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ONLINE REDIGERING AF PERSONLIGE RADIO STATIONS LISTER
På www.wifiradio-frontier.com kan internetstationerne på en eller flere OneRemote Radio PL4
modtagere redigeres. Det er let at oprette lister, og der fås et hurtigt et overblik over de mange
tusinder tilgængelige stationer, så der kan sammensættes relevante lister.
Man opretter en gratis konto og tilføjer ’Access Code’ for de OneRemote Radio PL4 modtagere,
man ønsker tilknyttet.
En Access Code er OneRemote Radio PL4 modtagerens personnummer eller adgangskode.
Når en konto er oprettet, kan man oprette personlige lister, ’Bogmærker’, med egne
favoritprogrammer. Når en liste er oprettet eller redigeret, ses ændringerne straks på de
OneRemote Radio PL4 modtagere, der er registreret på kontoen.
Man finder OneRemote Radio PL4’s Access Code ved at gå til Internet Radio/ hjælp. Herefter
vælges Hent adgangskode.

Her ses 4 OneRemote Radio PL4 modtagere tilsluttet samme konto. Når listerne ændres på denne
konto, opdateres de øjeblikkeligt på alle 4 modtagere.
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OPTIONER
Optionsprogrammering af OneRemote Radio PL4 er kun nødvendig i forbindelse med installation.
Programmeringen udføres med en Bang & Olufsen fjernbetjening.
Optioner benyttes til at aktivere eller slukke forskellige specielle funktioner. Det kan derfor være
nødvendigt at lægge flere optioner ind. I så fald indlægges de én ad gangen.
Når der tilsluttes strøm til OneRemote Radio PL4, tænder den og Power lampen blinker i 8
sekunder. Herefter slukker den.
Indenfor disse 8 sekunder kan der startes indtastning af en Option-kode. Der er 8 sekunder til
indtastning af hver tast, så det kan gøres i ro og mag.

SPECIELLE OPTIONER
Herunder listes tilgængelige specielle optioner, som OneRemote Radio PL4 kan programmeres
med. I stedet for L kan tasten g bruges.

KILDEVALG

Fabrik

Option

Radio

x

L930w

N.Radio (Phono)

L931w

PC

L932w

DTV (Satellite)

L939w

LINK KILDEVALG

Fabrik

Option

OneRemote Radio PL4 tændes med
kildevalg jvf kildevalg.

x

L940w

OneRemote Radio PL4 tændes med
kildevalg jvf kildevalg, men der skal
tastes LINK før kildevalg. Eksempelvis
LINK RADIO
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DEAKTIVER LED

Fabrik

Option
L950w

Deaktiver LED således at den ikke lyser,
når OneRemote Radio PL4 er tændt.
Aktiver LED således at den lyser, når
OneRemote Radio PL4 er tændt.

x

L951w

SLUK IKKE VED VALG AF ANDEN
KILDE

Fabrik

Option

OneRemote Radio PL4 slukker IKKE, når
der vælges en anden kilde, f.eks. TV.

x

L990w
L991w

OneRemote Radio PL4 slukker, når der
vælges en anden kilde, f.eks. TV.

FABRIKSINDSTILLING
Genetabler OPTIONS til fabrik.

x

Lqqqw

Fabriksindstilling af selve modtageren,
foretages via installationsmenuen.
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ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER
Alle B&O fjernbetjeninger kan bruges til at betjene en OneRemote Radio PL4.
Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle knapper.
Andre knapper har fået nye navne.
Eksempelvis er knappen, der på de tidlige fjernbetjeninger hed P,, senere udskiftet med
knappen Oeller en lille Joystick.
Hvis fjernbetjeningen ikke har en O knap, skal der tastes P i stedet forO i
betjeningsvejledningen på første side.
Se brugervejledningen til Radio PL4 for yderligere information om ældre Bang & Olufsen
fjernbetjeninger.
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