Brugervejledning
OneRemote Radio PL4 til B&O højttalere.

Betjening med Bang & Olufsen fjernbetjening

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

30012016u1.dk

FJERNBETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING
Se afsnittet ’Ældre B&O fjernbetjeninger’ hvis der ikke er en O tast tilgængelig på B&O fjernbetjeningen.
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KOM GODT I GANG - QUICKGUIDE
Denne modtager har fået indbygget speciel OneRemote elektronik og kan derfor betjenes med en
Bang & Olufsen fjernbetjening. Modelbetegnelsen for den ombyggede modtager er OneRemote
Radio PL4.
•

Radio PL4 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen
systemfjernbetjening, fra 1988 eller senere.

•

Radio PL4 kan desuden betjenes via iPhones, iPods, iPads,
Android telefoner og tablets.

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

Ønskes det at modtage Internet Radio eller andre streamingtjenester, skal
Radio PL4 tilsluttes til Internet via kabel eller et WiFi netværk.

Selv om Radio PL4 kan fuldt betjenes med en B&O fjernbetjening, så
snyd ikke dig selv for at prøve den gratis smartphone app UNDOK.

Opret en gratis konto hos Frontier og rediger programlister online fra en PC. En rettelse
kan straks ses på samtlige OneRemote Radio PL4, der er tilknyttet kontoen.
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FAVORITSTATIONER
Læg favoritstationer ind, så de hurtigt kan vælges ved tryk på et enkelt ciffer på B&O
fjernbetjeningen.
Der kan lægges 30 FM, 30 DAB+ og 30 Internet radiostationer/ Podcasts ind som faste favoritter.
De kan løbende udskiftes, med få tryk på B&O fjernbetjeningen.

VÆLG MUSIK

DAB MODTAGELSE
Hvis Radio PL4 er slukket, tændes den med u, hvorefter den starter afspilning af den kilde,
som der sidst blev afspillet fra.

Skift til modtagelse af DAB-radio ved at trykke påoW.
Valg af radioprogram kan ske på 3 forskellige måder:
1. MedW/Rskiftes der mellem de indstillede favoritprogrammer.
2. Ved at trykke et ciffer 0 – 9, kan et favoritprogram vælges direkte.
3. Tryk D ellerFfor at frembringe den fulde stationsliste med samtlige
programmer som radioen kan modtage.
Nederst på displayet kan antennesignalets kvalitet aflæses.
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FM MODTAGELSE
Hvis Radio PL4 er slukket, tændes den med u, hvorefter den starter afspilning af den kilde,
som der sidst blev afspillet fra.

Skift til modtagelse af FM-radio ved at trykke påoR.
Valg af radioprogram kan ske på 3 forskellige måder:
1. MedW/Rskiftes der mellem de indstillede favoritprogrammer.
2. Ved at trykke et ciffer 0 – 9, kan et favoritprogram vælges direkte.
3. Tryk D ellerFfor at starte manuel søgning efter et program.
Nederst på displayet kan antennesignalets kvalitet aflæses.

INTERNET RADIO MODTAGELSE
Hvis Radio PL4 er slukket, tændes den med u, hvorefter den starter afspilning af den kilde,
som der sidst blev afspillet fra.

Skift til modtagelse af Internet radio ved at trykke påoQ.
Valg af radioprogram kan ske på 4 forskellige måder:
1. MedW/Rskiftes der mellem de indstillede favoritprogrammer/ Podcasts.
2. Ved at trykke et ciffer 0 – 9, kan et favoritprogram vælges direkte.
3. Tryk e for at frembringe liste med favoritprogrammer.
4. Tryk D ellerFfor at søge efter bestemte programmer eller Podcasts.
Nederst på displayet kan antennesignalets kvalitet aflæses, hvis Radio PL4 er tilsluttet via WiFi
forbindelse.
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MUSIKAFSPILLER
Hvis Radio PL4 er slukket, tændes den med u, hvorefter den starter afspilning af den kilde,
som der sidst blev afspillet fra.

Skift til modtagelse af UPnP ved at trykkeOE.
Benyt A,S,D,F og m til at vælge delt musik fra en PC eller anden UPnP
server. Eksempelvis Windows Media-Player.

SPOTIFY CONNECT MODTAGELSE
Start Spotify på den smartphone, iPhone, iPad, MAC eller PC, der ønskes brugt. På samme måde
som Spotify ellers bruges.
•

Hvis Radio PL4 er slukket, vil den tænde af sig selv,
når der startes afspilning i Spotify app’en.

•

Spotify app’en kan også fjernbetjene volume på Radio PL4,

Tryk på logoet i Spotify app’en
og vælg derefter den Radio PL4 på listen, hvor du ønsker at
lytte til musikken. Hvis ikke navnet på den er ændret, hedder den HamaDIT.
Har man flere modtagere i huset, vil de under installation have fået ændret navn til noget mere
sigende, f.eks. Stue, Soveværelse eller lignende.
Herefter overtager Spotify automatisk Radio PL4 og begynder at spille den valgte musik.
Se www.spotify.com/connect vedrørende yderligere information om Spotify.
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BLUETOOTH MODTAGELSE
Hvis Radio PL4 er slukket, tændes den med u, hvorefter den starter afspilning af den kilde,
som der sidst blev afspillet fra.

Skift til modtagelse af Bluetooth kilde ved at trykke oRQ.
På displayet blinker nu et blåt Bluetooth logo
, der indikerer, at Radio PL4 nu afventer en
forbindelse fra en kilde. Tænd nu for en Bluetooth kilde og par den med Radio PL4. Hvis der under
parringen spørges efter et password, benyt da 0000. Når parringen er fuldført, ophører
blinke.

www.oneremote.dk
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BETJENING AF RADIO PL4 MED APP’S TIL SMARTPHONE, TABLET OG PC
Tip.

Med flere Radio PL4 kan der etableres et Multirumssystem, og det
er muligt at høre samme- eller forskellig musik i flere rum.

APPS TIL APPLE IOS, IPHONE, IPAD OG MAC
Med app’en UNDOK til Apple iPhone, iPads, MAC computere kan en Radio PL4 fuldt betjenes, via
det trådløse WiFi netværk. UNDOK hentes gratis i App Store.
Har man flere Radio PL4 i huset, kan de alle betjenes via denne app.
Start UNDOK app’en og vælg derefter den Radio PL4, det ønskes betjent. Hvis ikke navnet på den
er ændret under installation, hedder den HamaDIT.
Har man flere Radio PL4 i huset, vil de under installation have fået navne, der er mere betegnende,
eksempelvis Stue, Soveværelse eller lignende.
Se www.frontier-silicon.com vedrørende yderligere information om UNDOK.

APP TIL ANDROID
Med app’en UNDOK til Android smartphones, tablets og andre Android apparater kan en Radio
PL4 fuldt betjenes via det trådløse WiFi netværk. UNDOK hentes i Play Butik.
Har man flere Radio PL4 i huset, kan de alle betjenes via denne app.
Start UNDOK app’en og vælg derefter den Radio PL4, det ønskes betjent. Hvis ikke navnet på den
er ændret, hedder den HamaDIT.
Har man flere Radio PL4 i huset, vil de under installation have fået navne, der er mere betegnende,
eksempelvis Stue, Soveværelse eller lignende.
Se www.frontier-silicon.com vedrørende yderligere information om UNDOK.
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SPOTIFY.
Spotify er en streaming musiktjeneste, der giver adgang til stort set al musik, via en PC, tablet eller
mobiltelefon. Spotify tilbyder en gratis prøveperiode, som det klart kan anbefales at prøve.
Når der vælges musik, kan det vælges at dirigere den til en eller alle husets Radio PL4 modtagere,
uanset om musikken er valgt på en PC, tablet eller mobiltelefon.
Vælges Spotify musik via en mobiltelefon, kan telefonen samtidig bruges til at ringe med, eller
man kan vælge helt at slukke for den. Den valgte musik fortsætter med at spille.
Det er den helt almindelige Spotify app, der benyttes til afspilning via Radio PL4. Der er ikke tale
om en speciel app, men den samme som bruges til Spotify i det daglige.
Har man ikke en Spotify Connect konto, kan man oprette en 30 dages gratis konto til at teste
systemet med. Gratis konto oprettes her: www.spotify.com/freetrial

LYT TIL MUSIK VIA SPOTIFY
Tilslut den smartphone, iPad, PC eller andet device, hvorfra Spotify
skal betjenes, til samme netværk som OneRemote Radio PL4 er
tilsluttet.
Start Spotify app og vælg ’Devices Available’ nederst på skærmen.
Her kan du vælge, hvor musikken skal afspilles.
På billedet til højre kan en OneRemote PL4, der er navngivet Køkken,
vælges.

SPOTIFY AUTOMATISK LOGON
Hvis OneRemote Radio PL4 er tændt på Internet Radio, Spotify eller som musikafspiller, har en
Spotify app mulighed for at overtage og afspille musik.
Hvis OneRemote Radio PL4 er tilsluttet WiFi i ’Keep Connected’ mode, kan en Spotify app få
adgang i alle situationer. Den kan endda tænde for OneRemote Radio PL4, hvis den er slukket.
Sæt derfor Hovedmenu/Systemopsætning/Internet opsætning/Hold Netværksforbindelse til ja,
for optimal Spotify betjening.
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ALARM - 2 VÆKKEURE
OneRemote Radio PL4 har to
indbyggede alarmer, der kan
indstilles i mange
kombinationer. Eventuelt én
vækketid til hverdage og en
anden i weekends.
Man kan vælge at blive vækket
til en buzzer eller en DAB, FM eller Internetradiostation, med et nænsomt volumeniveau.
Indstillinger for de to alarmer findes her: Hovedmenu/Alarmer.
Indstil direkte: o6 .
Snooze:
o8 .

Nederst på displayet indikeres, om en eller begge alarmer er aktive.

SLEEP – SLUK RADIO PL4 EFTER ET STYKKE TID
OneRemote Radio PL4 kan sættes til at slukke efter 15, 30, 45, 60 eller 120 minutter.
Tast o7 for at åbne instilling, tryk herefter D,F indtil den ønskede tid vises
på displayet.
Ønskes en indstillet SLEEP funktion slettet, følges samme produre, indtil der står slukket på
displayet.
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ONLINE REDIGERING AF PERSONLIGE INTERNET RADIO STATION LISTER
På www.wifiradio-frontier.com kan internetstationerne på en eller flere 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 Radio PL4 modtagere, man ønsker
skal benytte de programlister, der oprettes.
En Access Code er 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 Radio
PL4 modtagere, der er registreret på kontoen.
Man finder Radio PL4’s Access Code ved at gå til Internet Radio, tasteD og vælge hjælp.
Herefter vælges Hent adgangskode.

Her ses 4 Radio PL4 receivere tilsluttet samme konto. Når listerne ændres på denne konto,
opdateres de øjeblikkeligt på alle 4 modtagere.
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ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER
Alle B&O systemfjernbetjeninger kan bruges til at betjene en Radio PL4.
Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle taster.
Andre taster har fået nye navne.
Eksempelvis er tasten, der på de tidlige fjernbetjeninger hed P, senere udskiftet med tasten
Oeller en lille Joystick.
Hvis fjernbetjeningen ikke har en O tast, skal der tastes Pi stedet forO i
betjeningsvejledningen på første side.

DAGLIG BETJENING MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENING
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