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Je Music Box snel installeren
Aansluiten
Afhankelijk van je audio-apparatuur kun je de Music Box op twee manieren aansluiten met de bij
geleverde audiokabel:
Optie één: Steek de audiokabel met de rode en witte plug in de Music Box (LINE OUT) en in je
audio-apparatuur met de zwarte plug (LINE IN).
Optie twee: Steek de audiokabel met de zwarte plug in de Music Box (LINE OUT) en in je audio-
apparatuur met de rode en witte plug (LINE IN).
n Sluit de Music Box met de stroomadapter aan op het stopcontact. Het lampje van de Music Box
knippert nu langzaam blauw. De Music Box is aan het opstarten.
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Verbinding maken
Android
nD
 ownload en open de Music Box Setup
App van Frontier Silicon uit de Google
Play Store.
nV
 olg de instructie op het scherm* van je
smartphone en swipe naar het volgende
scherm.
nS
 electeer de Music Box en swipe verder.
nG
 eef de Music Box eventueel een andere
naam zodat je hem in de toekomst
gemakkelijk kunt herkennen, bijvoorbeeld
‘WOONKAMER’. Swipe verder.
nS
 electeer je draadloos netwerk uit de lijst.
nV
 oer het wachtwoord in dat hoort bij je
draadloos netwerk en klik op OK .
n Als het lampje op de Music Box
constant blauw gaat branden kun
je de App afsluiten.
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Verbinding maken
iOS
n Download en open de Music Box Setup App
van Frontier Silicon uit de Apple App Store.
n Volg de instructie op het scherm* van je iPhone
en klik Next.
n Klik op de Home knop van je iPhone ga naar
Instellingen, Wi-Fi en selecteer het draadloos
netwerk Music Box.
n Ga terug naar de Music Box Setup App.
Je bent nu verbonden.
n Geef de Music Box eventueel een andere naam
zodat je hem in de toekomst gemakkelijk kunt
herkennen, bijvoorbeeld ‘WOONKAMER’.
n Selecteer je draadloos netwerk uit de lijst en
klik Next.
n Voer het wachtwoord in dat hoort bij je draadloos netwerk (Wi-Fi) en klik Next.
n Als het lampje op de Music Box constant blauw
gaat branden kun je de App afsluiten.

Activeren Spotify Connect
nD
 ownload en open de Spotify App uit de Store.
nO
 pen de Spotify App op je smartphone of tablet.*
nS
 electeer een nummer en druk op Play om het nummer af te spelen.
nD
 ruk op de afbeelding (Album plaatje) van het nummer aan de linker onderkant.
nD
 ruk op het pictogram van een luidspreker aan de rechter onderkant.
nS
 electeer (de naam van) de Music Box.
Vervolgens wordt het nummer afgespeeld via je audio-apparatuur.
Let op! Je hebt een Spotify Premium account nodig om muziek af te spelen.

* Gebruik hetzelfde draadloos netwerk waarop de Music Box is aangesloten.

Meest voorkomende
problemen en oplossingen
Kun je de Music Box niet vinden
binnen je draadloos netwerk?
■■ Zet de WiFi aan en uit op je smartphone, zodat
de lijst met apparaten wordt vernieuwd.
■■ Herstart de Music Box door de stroomadapter
uit het stopcontact te halen.
■■ Herstart de Music Box door 2 seconden het
knopje [Reset] op de achterkant in te drukken.
Start de installatie opnieuw.
Mijn Spotify App speelt geen
muziek af op de Music Box?
Heb je meerdere netwerken? Zorg dat de Music
Box op hetzelfde netwerk is aangesloten waarop
ook je Spotify is aangesloten.
De ‘Internet Radio’ wil niet afsluiten
Onderbreek de stroomvoorziening van de Music
Box of ga naar het Mode scherm en kies voor
een andere optie.
Kijk op www.music-box.me voor meer
oplossingen onder FAQ.

Betekenis van het lampje
De betekenis van lampje op de Music Box.
 
Knippert langzaam blauw:
De Music Box is in de
configuratiemodus.
 
Brandt continue groen:
De Music Box is in de Spotify
afspeelmodus.
 
Knippert snel:
Er is een fout opgetreden.
Reset de Music Box.
 
Brandt blauw:
De Music Box is in de afspeelmodus
van een andere muziekbron.

Internet Radio
Internet radio of muziek streamen op de
Music Box via je smartphone of tablet
Om meer functies zoals internet radio of muziek
streamen te gebruiken heb je de UNDOK App
van Frontier Silicon Ltd nodig.
Op www.music-box.me kun je alle instructies
vinden over het installeren en het afspelen van
Internet Radio.

Ga naar de website van de Music Box
www.music-box.me voor meer informatie over:
■■ het gebruik van de Music Box,
■■ de functies van lampjes en knoppen,
■■ de laatste software updates,
■■ andere functionaliteiten van de Music Box,
■■ de nieuwste features van de Music Box.

www.music-box.me

