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n SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE 
COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. 
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral 
triangle, is intended to alert the user to the presence of 
uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure 
that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of 
electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended 
to alert the user to the presence of important operating 
and maintenance (servicing) instructions in the literature 
accompanying the appliance.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT 
EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION:
To completely disconnect this product from the mains, disconnect 
the plug from the wall socket outlet.
The mains plug is used to completely interrupt the power supply to 
the unit and must be within easy access by the user.

VORSICHT:
Um dieses Gerät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, 
ziehen Sie bitte den Stecker aus der Wandsteckdose.
Der Netzstecker wird verwendet, um die Stromversorgung zum 
Gerät völlig zu unterbrechen; er muss für den Benutzer gut und 
einfach zu erreichen sein.

PRECAUTION:
Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, 
débranchez la prise de la prise murale.
La prise secteur est utilisée pour couper complètement 
l’alimentation de l’appareil et l’utilisateur doit pouvoir y accéder 
facilement.

ATTENZIONE:
Per scollegare completamente questo prodotto dalla rete di 
alimentazione elettrica, scollegare la spina dalla relativa presa a 
muro.
La spina di rete viene utilizzata per interrompere completamente 
l’alimentazione all’unità e deve essere facilmente accessibile 
all’utente.

WAARSCHUWING:
Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de 
stekker uit het stopcontact worden getrokken. 
De netstekker wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar het toestel 
volledig te onderbreken en moet voor de gebruiker gemakkelijk 
bereikbaar zijn.

FÖRSIKTIHETSMÅTT:
Koppla loss stickproppen från eluttaget för att helt skilja produkten 
från nätet.
Stickproppen används för att helt bryta strömförsörjningen till 
apparaten, och den måste vara lättillgänglig för användaren.

PRECAUCIÓN:
Para desconectar completamente este producto de la alimentación 
eléctrica, desconecte el enchufe del enchufe de la pared. 
El enchufe de la alimentación eléctrica se utiliza para interrumpir 
por completo el suministro de alimentación eléctrica a la unidad 
y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil 
acceso.

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
 Install in accordance with the manufacturer’s instructions. 
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, 

stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at 

plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the 
apparatus.

10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table 

specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. 
When a cart is used, use caution when moving the cart/
apparatus combination to avoid injury from tip-over.

12. Unplug this apparatus during lightning storms or when 
unused for long periods of time.

13. Refer all servicing to qualified service personnel. 
Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, 
such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or 
objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to 
rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

14. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or 
the like.
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n NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH / OBSERVATIONS RELATIVES A L’UTILISATION / NOTE SULL’USO /  
NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN

WARNINGS WARNHINWEISE AVERTISSEMENTS AVVERTENZE ADVERTENCIAS WAARSCHUWINGEN VARNINGAR
•	Avoid high temperatures.

Allow for sufficient heat 
dispersion when installed in a 
rack.

•	Handle the power cord carefully.
Hold the plug when unplugging 
the cord.

•	Keep the unit free from 
moisture, water, and dust.

•	Unplug the power cord when 
not using the unit for long 
periods of time.

•	Do not obstruct the ventilation 
holes.

•	Do not let foreign objects into 
the unit.

•	Do not let insecticides, 
benzene, and thinner come in 
contact with the unit.

•	Never disassemble or modify 
the unit in any way.

•	Ventilation should not be 
impeded by covering the 
ventilation openings with 
items, such as newspapers, 
tablecloths or curtains.

•	Naked flame sources such as 
lighted candles should not be 
placed on the unit.

•	Observe and follow local 
regulations regarding battery 
disposal.

•	Do not expose the unit to 
dripping or splashing fluids.

•	Do not place objects filled with 
liquids, such as vases, on the 
unit.

•	Do not handle the mains cord 
with wet hands.

•	When the switch is in the 
OFF (STANDBY) position, the 
equipment is not completely 
switched off from MAINS.

•	The equipment shall be 
installed near the power supply 
so that the power supply is 
easily accessible.

•	Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
Beachten Sie, dass eine 
ausreichende Belüftung 
gewährleistet wird, wenn das Gerät 
auf ein Regal gestellt wird.

•	Gehen Sie vorsichtig mit dem 
Netzkabel um.
Halten Sie das Kabel am 
Stecker, wenn Sie den Stecker 
herausziehen.

•	Halten Sie das Gerät von 
Feuchtigkeit, Wasser und Staub 
fern.

•	Wenn das Gerät längere Zeit 
nicht verwendet werden soll, 
trennen Sie das Netzkabel vom 
Netzstecker.

•	Decken Sie den Lüftungsbereich 
nicht ab.

•	Lassen Sie keine fremden 
Gegenstände in das Gerät 
kommen.

•	Lassen Sie das Gerät nicht 
mit Insektiziden, Benzin oder 
Verdünnungsmitteln in Berührung 
kommen.

•	Versuchen Sie niemals das Gerät 
auseinander zu nehmen oder zu 
verändern.

•	Die Belüftung sollte auf keinen 
Fall durch das Abdecken der 
Belüftungsöffnungen durch 
Gegenstände wie beispielsweise 
Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge 
o. Ä. behindert werden.

•	Auf dem Gerät sollten keinerlei 
direkte Feuerquellen wie 
beispielsweise angezündete 
Kerzen aufgestellt werden.

•	Bitte beachten Sie bei der 
Entsorgung der Batterien 
die örtlich geltenden 
Umweltbestimmungen.

•	Das Gerät sollte keiner tropfenden 
oder spritzenden Flüssigkeit 
ausgesetzt werden.

•	Auf dem Gerät sollten keine mit 
Flüssigkeit gefüllten Behälter wie 
beispielsweise Vasen aufgestellt 
werden.

•	Das Netzkabel nicht mit feuchten 
oder nassen Händen anfassen.

•	Wenn der Schalter ausgeschaltet 
ist (OFF (STANDBY)-Position), ist 
das Gerät nicht vollständig vom 
Stromnetz (MAINS) abgetrennt.

•	Das Gerät sollte in der Nähe einer 
Netzsteckdose aufgestellt werden, 
damit es leicht an das Stromnetz 
angeschlossen werden kann.

•	Eviter des températures 
élevées. 
Tenir compte d’une dispersion 
de chaleur suffisante lors de 
l’installation sur une étagère.

•	Manipuler le cordon 
d’alimentation avec précaution.
Tenir la prise lors du 
débranchement du cordon.

•	Protéger l’appareil contre 
l’humidité, l’eau et la poussière.

•	Débrancher le cordon 
d’alimentation lorsque l’appareil 
n’est pas utilisé pendant de 
longues périodes.

•	Ne pas obstruer les trous 
d’aération.

•	Ne pas laisser des objets 
étrangers dans l’appareil.

•	Ne pas mettre en contact des 
insecticides, du benzène et un 
diluant avec l’appareil.

•	Ne jamais démonter ou 
modifier l’appareil d’une 
manière ou d’une autre.

•	Ne pas recouvrir les orifices 
de ventilation avec des objets 
tels que des journaux, nappes 
ou rideaux. Cela entraverait la 
ventilation.

•	Ne jamais placer de flamme 
nue sur l'appareil, notamment 
des bougies allumées.

•	Veillez à respecter les lois en 
vigueur lorsque vous jetez les 
piles usagées.

•	L’appareil ne doit pas être 
exposé à l’eau ou à l’humidité.

•	Ne pas poser d’objet contenant 
du liquide, par exemple un 
vase, sur l’appareil.

•	Ne pas manipuler le cordon 
d’alimentation avec les mains 
mouillées.

•	Lorsque l’interrupteur 
est sur la position OFF 
(STANDBY), l’appareil n’est pas 
complètement déconnecté du 
SECTEUR (MAINS).

•	L’appareil sera installé près de 
la source d’alimentation, de 
sorte que cette dernière soit 
facilement accessible.

•	Evitate di esporre l’unità a 
temperature elevate.
Assicuratevi che vi sia 
un’adeguata dispersione del 
calore quando installate l’unità 
in un mobile per componenti 
audio.

•	Manneggiate il cavo di 
alimentazione con attenzione.
Tenete ferma la spina quando 
scollegate il cavo dalla presa.

•	Tenete l’unità lontana 
dall’umidità, dall’acqua e dalla 
polvere.

•	Scollegate il cavo di 
alimentazione quando 
prevedete di non utilizzare 
l’unità per un lungo periodo di 
tempo.

•	Non coprite i fori di 
ventilazione.

•	Non inserite corpi estranei 
all’interno dell’unità.

•	Assicuratevi che l’unità non 
entri in contatto con insetticidi, 
benzolo o solventi.

•	Non smontate né modificate 
l’unità in alcun modo.

•	Le aperture di ventilazione 
non devono essere ostruite 
coprendole con oggetti, quali 
giornali, tovaglie, tende e così 
via.

•	Non posizionate sull’unità 
fiamme libere, come ad 
esempio candele accese.

•	Prestate attenzione agli aspetti 
legati alla tutela dell’ambiente 
nello smaltimento delle 
batterie.

•	L’apparecchiatura non deve 
essere esposta a gocciolii o 
spruzzi.

•	Non posizionate sull’unità alcun 
oggetto contenente liquidi, 
come ad esempio i vasi.

•	Non toccare il cavo di 
alimentazione con le mani 
bagnate.

•	Quando l’interruttore è nella 
posizione OFF (STANDBY), 
l’apparecchiatura non è 
completamente scollegata da 
MAINS.

•	L’apparecchio va installato 
in prossimità della fonte di 
alimentazione, in modo che 
quest’ultima sia facilmente 
accessibile.

•	Evite altas temperaturas.
Permite la suficiente dispersión 
del calor cuando está instalado 
en la consola.

•	Maneje el cordón de energía 
con cuidado.
Sostenga el enchufe cuando 
desconecte el cordón de 
energía.

•	Mantenga el equipo libre de 
humedad, agua y polvo.

•	Desconecte el cordón de 
energía cuando no utilice el 
equipo por mucho tiempo.

•	No obstruya los orificios de 
ventilación.

•	No deje objetos extraños 
dentro del equipo.

•	No permita el contacto 
de insecticidas, gasolina y 
diluyentes con el equipo.

•	Nunca desarme o modifique el 
equipo de ninguna manera.

•	La ventilación no debe quedar 
obstruida por haberse cubierto 
las aperturas con objetos 
como periódicos, manteles o 
cortinas.

•	No deberán colocarse sobre 
el aparato fuentes inflamables 
sin protección, como velas 
encendidas.

•	A la hora de deshacerse de las 
pilas, respete la normativa para 
el cuidado del medio ambiente.

•	No exponer el aparato al goteo 
o salpicaduras cuando se 
utilice.

•	No colocar sobre el aparato 
objetos llenos de líquido, como 
jarros.

•	No maneje el cable de 
alimentación con las manos 
mojadas.

•	Cuando el interruptor está en 
la posición OFF (STANDBY), el 
equipo no está completamente 
desconectado de la 
alimentación MAINS.

•	El equipo se instalará cerca 
de la fuente de alimentación 
de manera que resulte fácil 
acceder a ella.

•	Vermijd hoge temperaturen.
Zorg er bij installatie in een 
audiorack voor, dat de door het 
toestel geproduceerde warmte 
goed kan worden afgevoerd.

•	Hanteer het netsnoer 
voorzichtig.
Houd het snoer bij de stekker 
vast wanneer deze moet 
worden aan- of losgekoppeld.

•	Laat geen vochtigheid, 
water of stof in het apparaat 
binnendringen.

•	Neem altijd het netsnoer uit 
het stopkontakt wanneer het 
apparaat gedurende een lange 
periode niet wordt gebruikt.

•	De ventilatieopeningen mogen 
niet worden beblokkeerd.

•	Laat geen vreemde 
voorwerpen in dit apparaat 
vallen.

•	Voorkom dat insecticiden, 
benzeen of verfverdunner met 
dit toestel in contact komen.

•	Dit toestel mag niet 
gedemonteerd of aangepast 
worden.

•	De ventilatie mag niet 
worden belemmerd door 
de ventilatieopeningen af 
te dekken met bijvoorbeeld 
kranten, een tafelkleed of 
gordijnen.

•	Plaats geen open vlammen, 
bijvoorbeeld een brandende 
kaars, op het apparaat.

•	Houd u steeds aan de 
milieuvoorschriften wanneer u 
gebruikte batterijen wegdoet.

•	Stel het apparaat niet bloot aan 
druppels of spatten.

•	Plaats geen voorwerpen gevuld 
met water, bijvoorbeeld een 
vaas, op het apparaat.

•	Raak het netsnoer niet met 
natte handen aan.

•	Als de schakelaar op OFF 
(STANDBY) staat, is het 
apparaat niet volledig 
losgekoppeld van de 
netspanning (MAINS).

•	De apparatuur wordt in de 
buurt van het stopcontact 
geïnstalleerd, zodat dit altijd 
gemakkelijk toegankelijk is.

•	Undvik höga temperaturer.
Se till att det finns möjlighet 
till god värmeavledning vid 
montering i ett rack.

•	Hantera nätkabeln varsamt.
Håll i kabeln när den kopplas 
från el-uttaget.

•	Utsätt inte apparaten för fukt, 
vatten och damm.

•	Koppla loss nätkabeln om 
apparaten inte kommer att 
användas i lång tid.

•	Täpp inte till 
ventilationsöppningarna.

•	Se till att främmande föremål 
inte tränger in i apparaten.

•	Se till att inte insektsmedel 
på spraybruk, bensen och 
thinner kommer i kontakt med 
apparatens hölje.

•	Ta inte isär apparaten och 
försök inte bygga om den. 

•	Ventilationen bör inte 
förhindras genom att täcka 
för ventilationsöppningarna 
med föremål såsom tidningar, 
bordsdukar eller gardiner.

•	Placera inte öppen eld, t.ex. 
tända ljus, på apparaten.

•	Tänk på miljöaspekterna när du 
bortskaffar batterier.

•	Apparaten får inte utsättas för 
vätska.

•	Placera inte föremål fyllda 
med vätska, t.ex. vaser, på 
apparaten.

•	Hantera inte nätsladden med 
våta händer.

•	Även om strömbrytaren står 
i det avstängda läget OFF 
(STANDBY), så är utrustningen 
inte helt bortkopplad från det 
elektriska nätet (MAINS).

•	Utrustningen ska vara 
installerad nära strömuttaget 
så att strömförsörjningen är lätt 
att tillgå.
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A NOTE ABOUT RECYCLING:
This product’s packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials 
in accordance with the local recycling regulations.
When discarding the unit, comply with local rules or regulations.
Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local 
regulations concerning battery disposal.
This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product 
according to the WEEE directive.

HINWEIS ZUM RECYCLING:
Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet 
werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften. 
Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.
Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die 
Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften.
Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien!) 
entsprechen der WEEE-Direktive.

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:
Les matériaux d’emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. 
Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.
Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en 
vigueur sur la mise au rebut des piles.
Ce produit et les accessoires inclus, à l’exception des piles, sont des produits conformes à la directive 
DEEE.

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:
I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle 
normative locali sul riciclaggio.
Per lo smaltimento dell’unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore.
Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.
Questo prodotto e gli accessori inclusi nell’imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

ACERCA DEL RECICLAJE:
Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales 
siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad. 
Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales. 
Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad 
relacionados con los desperdicios químicos.
Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

EEN AANTEKENING MET BETREKKING TOT DE RECYCLING:
Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt worden. Er wordt verzocht om zich van 
elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften. 
Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op. 
Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften 
betreffende chemisch afval worden verwijderd.
Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

OBSERVERA ANGÅENDE ÅTERVINNING:
Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.
När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.
Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.
Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

•	DECLARATION OF CONFORMITY
 We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the 

following standards:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 and EN50385.
 Following the provisions of Low Voltage Directive 2006/95/EC and EMC Directive 2004/108/EC, the EC regulation 

1275/2008 and its frame work Directive 2009/125/EC for Energy-related Products (ErP).

•	ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
 Wir erklären unter unserer Verantwortung, daß dieses Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden 

Standards entspricht:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 und EN50385.
 Following the provisions of low voltage directive 2006/95/EC and EMC directive 2004/108/EC, the EC regulation 

1275/2008 and its frame work directive 2009/125/EC for energy-related products (ErP).

•	DECLARATION DE CONFORMITE
 Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l’appareil, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux 

standards suivants:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 et EN50385.
 Selon la directive 2006/95/EC concernant la basse tension et la directive CEM 2004/108/EC, la réglementation 

européenne 1275/2008 et la directive 2009/125/EC établissant un cadre de travail applicable aux produits liés à 
l'énergie (ErP).

•	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
 Dichiariamo con piena responsabilità che questo prodotto, al quale la nostra dichiarazione si riferisce, è conforme alle 

seguenti normative:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 e EN50385.
 Facendo seguito alle disposizioni della direttiva sul basso voltaggio 2006/95/EC alla direttiva EMC 2004/108/EC, alla 

norma EC 1275/2008 e alla relativa legge quadro 2009/125/EC in materia di prodotti alimentati ad energia (ErP).
 QUESTO PRODOTTO E’ CONFORME
 AL D.M. 28/08/95 N. 548

•	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
 Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto al que hace referencia esta declaración, está 

conforme con los siguientes estándares:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 y EN50385.
 De acuerdo con la directiva sobre baja tensión 2006/95/CE y la directiva sobre CEM 2004/108/CE, la normativa CE 

1275/2008 y su directiva marco 2009/125/EC para productos relacionados con la energía (ErP).

•	EENVORMIGHEIDSVERKLARING
 Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid dat dit produkt, waarop deze verklaring betrekking heeft, in 

overeenstemming is met de volgende normen:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 en EN50385.
 Volgens de voorzieningen van lage spanningsrichtlijn 2006/95/EC en EMC-richtlijn 2004/108/EC, de EU-richtlijn 

1275/2008 en de kaderrichtlijn 2009/125/EC voor energieverbruikende producten (ErP).

•	ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG
 Härmed intygas helt på eget ansvar att denna produkt, vilken detta intyg avser, uppfyller följande standarder:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 och EN50385.
 Uppfyller reglerna i lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC-direktivet 2004/108/EC, EU-förordningen 1275/2008 

och ramverksdirektivet 2009/125/EC för energirelaterade produkter (ErP).

DENON EUROPE 
Division of D&M Germany GmbH 
An der Kleinbahn 18, Nettetal, 
D-41334 Germany
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IV

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT
 This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets R&TTE directive 

requirements. Modification of the product could result in hazardous Radio and EMC radiation.

2. CAUTION
•	Separation	distance	of	at	least	20	cm	must	be	maintained	between	the	antenna	of	this	product	and	all	persons.
•	This	product	 and	 its	 antenna	must	not	be	co-located	or	operating	 in	 conjunction	with	 any	other	 antenna	or	

transmitter.

1. WICHTIGER HINWEIS: NEHMEN SIE KEINE VERÄNDERUNGEN AN DIESEM PRODUKT VOR
 Wenn dieses Produkt entsprechend dieser Bedienungsanleitung aufgebaut wird, entspricht es den Anforderungen 

der R&TTE-Richtlinie. Veränderungen am Produkt können zu gefährlicher Funk- und EMV-Strahlung führen.

2. VORSICHT
•	Zwischen	der	Antenne	dieses	Produkts	und	Personen	muss	ein	Schutzabstand	von	20	cm	eingehalten	werden.
•	Dieses	 Produkt	 und	 seine	 Antenne	 dürfen	 nicht	 neben	 anderen	 Antennen	 oder	 Sendern	 aufgestellt	 oder	

zusammen mit ihnen verwendet werden.

1. MISE EN GARDE IMPORTANTE : NE JAMAIS MODIFIER CE PRODUIT
 Si toutes les consignes indiquées dans ce mode ont été respectées pendant son installation, ce produit est 

conforme aux directives R&TTE. Toute modification du produit risquerait alors de générer des radiations radio et 
EMC dangereuses.

2. ATTENTION
•	L’antenne	de	l’appareil	devra	être	située	à	une	distance	de	20	cm	au	moins	des	personnes.
•	Ce	produit	ainsi	que	son	antenne	ne	devront	en	aucun	cas	être	utilisés	à	proximité	d’une	autre	antenne	ou	

transmetteur.

1. AVVERTENZA IMPORTANTE: NON MODIFICARE QUESTO PRODOTTO
 Se installato come indicato nelle istruzioni del presente manuale, questo prodotto soddisfa i requisiti della direttiva 

R&TTE. Eventuali modifiche apportate al prodotto potrebbero causare pericolose radiazioni radio ed EMC.

2. ATTENZIONE
•	È	necessario	mantenere	una	distanza	minima	di	20	cm	tra	l’antenna	di	questo	prodotto	e	le	persone.
•	Questo	prodotto	e	la	relativa	antenna	non	devono	essere	posizionati	in	prossimità	di	altre	antenne	o	trasmettitori	

e non devono essere utilizzati congiuntamente a questi ultimi.

1. NOTA IMPORTANTE: NO MODIFIQUE ESTE PRODUCTO
 Este producto, si es instalado de acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual, cumple los requisitos 

de la directiva R&TTE. La modificación del producto puede producir radiación de Radio y EMC peligrosa.

2. PRECAUCIÓN
•	Se	debe	mantener	una	separación	de	al	menos	20	cm	entre	la	antena	del	producto	y	las	personas.
•	Este	producto	y	su	antena	no	debe	instalarse	ni	utilizarse	conjuntamente	con	otra	antena	o	transmisor.

1. BELANGRIJKE MEDEDELING: BRENG AAN DIT PRODUCT GEEN AANPASSINGEN AAN
 Dit product, indien geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing, voldoet aan de vereisten van 

de R&TTE-richtlijn. Aanpassing van dit product kan gevaarlijke radio- en EMC-straling tot gevolg hebben.
2. LET OP

•	Houd	tussen	antenne	en	personen	altijd	een	afstand	van	tenminste	20	cm	aan.
•	Dit	product	en	zijn	antenne	mogen	niet	in	de	buurt	van	een	andere	antenne	of	zender	worden	geplaatst	of	in	

combinatie daarmee worden gebruikt.

1. VIKTIGT: APPARATEN FÅR INTE MODIFIERAS
 Under förutsättning att apparaten installeras enligt anvisningarna i denna bruksanvisning, uppfyller denna kraven i 

R&TTE-direktivet. Ev. modifiering av apparaten kan resultera i farlig radio- och elektromagnetisk strålning.
2. FÖRSIKTIGT

•	Se	till	att	det	finns	ett	avstånd	på	minst	20	cm	mellan	apparatens	antenn	och	personer	i	omgivningen.
•	Apparaten	och	dess	antenn	får	inte	placeras	eller	användas	i	närheten	av	andra	antenner	eller	sändare.

n CAUTIONS ON INSTALLATION
 VORSICHTSHINWEISE ZUR AUFSTELLUNG
 PRÉCAUTIONS D’INSTALLATION
 PRECAUZIONI SULL’INSTALLAZIONE
 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
 VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE INSTALLATIE
 FÖRSIKTIGHET VID INSTALLATIONEN

z

z z

z Wall
Wand
Paroi
Parete
Pared
Muur
Vägg

 z For proper heat dispersal, do not install this unit in a confined space, such 
as a bookcase or similar enclosure.
•	More than 0.1 m is recommended.
•	Do not place any other equipment on this unit.

 z Stellen Sie das Gerät nicht an einem geschlossenen Ort, wie in einem 
Bücherregal oder einer ähnlichen Einrichtung auf, da dies eine ausreichende 
Belüftung des Geräts behindern könnte.
•	Empfohlen wird über 0,1 m.
•	Keine anderen Gegenstände auf das Gerät stellen.

 z Pour permettre la dissipation de chaleur requise, n’installez pas cette unité 
dans un espace confiné tel qu’une bibliothèque ou un endroit similaire.
•	Une distance de plus de 0,1 m est recommandée.
•	Ne placez aucun matériel sur cet appareil.

 z Per una dispersione adeguata del calore, non installare questa 
apparecchiatura in uno spazio ristretto, come ad esempio una libreria o 
simili.
•	Si raccomanda una distanza superiore ai 0,1 m.
•	Non posizionare alcun altro oggetto o dispositivo su questo dispositivo.

 z Para la dispersión del calor adecuadamente, no instale este equipo en un 
lugar confinado tal como una librería o unidad similar.
•	Se recomienda dejar más de 0,1 m alrededor.
•	No coloque ningún otro equipo sobre la unidad.

 z Plaats dit toestel niet in een kleine afgesloten ruimte, zoals een boekenkast 
e.d., omdat anders de warmte niet op gepaste wijze kan worden afgevoerd.
•	Meer dan 0,1 m is aanbevolen.
•	Plaats geen andere apparatuur op het toestel.

 z För att tillförsäkra god värmeavledning får utrustningen inte installeras i 
instängda utrymmen, som t.ex. en bokhylla eller liknande.
•	Mer än 0,1 m rekommenderas.
•	Placera ingen annan utrustning ovanpå den här enheten.
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Voornaamste kenmerken

Uitgerust met de AirPlay®-functie, naast 
netwerkfuncties zoals Internet Radio 
(vblz. 19)

Compatibel met “Denon Remote App” voor het 
uitvoeren van basisbedieningen van het toestel 
middels een iPhone of iPod touch

Uitgerust met een USB/iPod-poort die 
compatibel is met weergave vanaf iPhone® en 
iPod® (vblz. 16)

Met Wi-Fi mogelijkheden, inclusief Wi-Fi Protected 
Setup (WPS)

3lijnen OELD  
(Organic Electroluminescence Display)

Voorzorgsmaatregelen bij werken 
met de eenheid

•	Voordat u de stroomschakelaar inschakelt
Controleer opnieuw dat alle aanslutiingen goed zitten en dat er geen 
problemen met de aansluitkabels zijn.

•	Stroom wordt toegevoerd naar delen van het circuit, zelfs wanneer 
de eenheid in de standby-modus staat. Wanneer u reist of uw huis 
voor een lange periode verlaat, zorg dan dat u het stroomsnoer uit 
het stopcontact trekt.

•	Over condens
Als er een groot temperatuursverschil bestaat tussen de binnenkant 
van het toestel en de onmiddellijke omgeving, dan kan er condensatie 
(dauw) op de werkende delen in het toestel ontstaan, waardoor het 
toestel niet goed functioneert.
Wanneer dit zich voordoet laat u het het toestel gedurende een paar 
uren met uitgeschakelde netspanning staan en wacht u totdat het 
temperatuursverschil is afgenomen voordat u het toestel weer in 
gebruik neemt.

•	Voorzorgsmaategelen wanneer u een mobiele telefoon gebruikt
Als u een mobiele telefoon bij deze eenheid gebruikt, kan dit 
resulteren in ruis. Indien dit zo is, verwijdert u de mobiele telefoon 
van de eenheid, wanneer deze in gebruik is.

•	De eenheid verplaatsen
Schakel de netspanning uit en trek de stekker van het netsnoer uit 
het stopcontact. Koppel vervolgens ook de aansluitsnoeren naar 
andere systeemcomponenten los voordat u het toestel verplaatst.

Informatie over deze gebruiksaanwijzing
 nSymbolen

v Dit symbool verwijst naar referentiepagina’s 
waar aanverwante informatie is beschreven.

Dit symbool verwijst naar extra informatie en 
tips over de bediening.

OPMERKING Dit symbool verwijst naar geheugensteuntjes 
voor de bediening of naar functiebeperkingen.

 n Illustraties
Bemerk dat de illustraties in deze gebruiksaanwijzing kunnen 
verschillen van de werkelijke eenheid om dingen goed uit te 
kunnen leggen.

Accessoires
Controleer of bij dit product de volgende onderdelen zijn meegeleverd.

q  Netwerkinstallatiegids ............................................................. 1
w  Gebruiksaanwijzing .................................................................. 1
e Lijst met servicenetwerken ..................................................... 1
r Netsnoer .................................................................................. 1
t Afstandsbediening (RC-1159) .................................................. 1
y R03/AAA-batterijen .................................................................. 2
u Audiokabel ............................................................................... 1
i AM-raamantenne ..................................................................... 1
o FM-binnenantenne .................................................................. 1
Q0 Staafantenne voor draadloze LAN ........................................... 1

r t u
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Over de remote control

 nDe batterijen plaatsen
q Verwijder het deksel op 

de achterkant van de 
afstandsbediening.

w Plaats de twee batterijen en let 
hierbij op de aanduidingen in het 
batterijencompartiment.

R03/AAA

e Plaats het deksel terug.

OPMERKING
•	Plaats de aangegeven batterijen in de afstandsbediening. 
•	Vervang de batterijen door nieuwe als het toestel zelfs niet meet 

werkt wanneer de afstandsbediening dicht bij het toestel wordt 
gebruikt. (De meegeleverde batterijen zijn alleen bedoeld om u de 
werking van het toestel te kunnen laten controleren.)

•	Zorg ervoor dat u de batterijen in de juiste richting plaatst volgens 
de aanduidingen q en w in het batterijcompartiment.

•	Voorkom beschadiging van de batterijen of lekkage van 
batterijvloeistof:
•	Gebruik een nieuwe batterij niet samen met een oude.
•	Gebruik geen twee verschillende soorten batterijen.
•	Probeer droge batterijen niet op te laden.
•	De batterijen niet kortsluiten, uiteenhalen, verwarmen of 

weggooien in open vlam.
•	Bewaar de batterijen niet op een plaats waar deze blootstaan 

aan direct zonlicht of op plaatsen waar zeer hoge temperaturen 
heersen, zoals in de buurt van een kachel.

•	In geval van lekkage van batterijvloeistof veegt u de vloeistof in het 
batterijcompartiment voorzichtig weg en plaatst u nieuwe batterijen.

•	Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u ze voor lange 
tijd niet gaat gebruiken.

•	Gebruikte batterijen moeten volgens lokale reglementen betreffende 
het verwijderen van batterijen worden afgevoerd.

•	Fjärrkontrollenheten kan fungera felaktigt om laddningsbara batterier 
används.

 nWerkingsbereik van de afstandsbediening 
Richt de afstandsbediening naar de sensor op het hoofdtoestel 
wanneer u dit gebruikt.

30° 30°

Ca. 7 m

OPMERKING
Als de sensor van de afstandsbediening aan direct zonlicht, fel 
kunstmatig licht van een fluorescerende lamp van het type inverter 
of aan infrarood licht wordt blootgesteld kan het toestel niet correct 
werken of kan de afstandsbediening niet functioneren.

Denon Remote App
Denon Remote App is een unieke applicatie voor de iPhone en iPod 
touch. Met deze applicatie kunt u DENON-apparatuur bedienen die is 
aangesloten op uw huisnetwerk. Installeer de App op uw iPhone of 
iPod touch om de apparatuur te bedienen. 

97.30MHzFM

FM AM

TUNING PRESET CHANNEL

TUNING PRESET CHANNEL

PRESET STATION LIST

11:19

DENON:[DNP-720AE]

TUNER OPERATION

•	Er vindt tweerichtingscommunicatie plaats. 
•	De Denon Remote App kan gratis worden gedownload van de App 

Store. 

Afstandsbediening 
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Deze sectie beschrijft hoe u aansluitingen kunt maken voor alle 
ondersteunde audiosignalen.

OPMERKING
•	Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat alle 

aansluitingen tot stand zijn gebracht.
•	Lees tijdens het aansluiten ook de gebruiksaanwijzing van de andere 

componenten die u aansluit.
•	Zorg dat u de linker en rechter kanalen juist aansluit (links op links, 

rechts op rechts).
•	Bind netsnoeren en aansluitsnoeren of verschillende aansluitsnoeren 

niet samen tot een bundel. Dat kan brom of ruis veroorzaken.

Aansluitingen

Analoge aansluitingen
Kabels die voor aansluitingen worden gebruikt

Audiokabel (meegeleverd)

Audiokabel
R

L

R

L(Wit)

(Rood)

RL

RL

AUDIO

RL
IN

AUDIO

Versterker

Digitale aansluitingen
Sluit digitale apparaten zoals AV-ontvangers en D/A-omzetters aan op 
het toestel en geniet van digitale audio-uitgang vanaf het toestel.
Gebruik bij het aansluiten een in de handel verkrijgbare optische kabel.

Kabels die voor aansluitingen worden gebruikt
Audiokabel (apart verkrijgbaar)

Optische kabel

OPTICAL
IN

AV-ontvangers /
D/A-omzetters

Wanneer u de optische digitale uitgang aansluit 
met een optische transmissiekabel (afzonderlijk 
verkrijgbaar)

Overeenstemming van de vormen

Zorg dat de vormen overeenkomen en sluit ze vervolgens stevig aan.

De versterker aansluiten
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Een antenne aansluiten
•	Sluit de met het toestel meegeleverde FM-antenne of 

AM-raamantenne aan om radiouitzendingen te beluisteren.
•	Nadat u de antenne hebt aangesloten en een radiosignaal ontvangt  

(vblz.  13 “Luisteren naar FM/AM-uitzendingen”), dient u tape 
te gebruiken om de antenne op de positie met de minste ruis vast 
te zetten.

•	Wanneer u luistert naar radiozenders, moet u altijd analoge 
aansluitingen maken (vblz. 4 “Analoge aansluitingen”).

w eq

AM-raamantenne 
(meegeleverd)

FM-binnenantenne  
(meegeleverd) WitZwart

75 Ω 
coaxkabel

FM-
buitenantenne

Zenderrichting

AM-
buitenantenneAarding

 nMontage AM-raamantenne

1 Plaats het standgedeelte 
door de onderkant van 
de raamantenne vanaf de 
achterkant en buig het 
naar voren.

Raamantenne

Standaard
vierkant 
gat

Uitstekend 
deel

2 Plaats het uitstekende 
gedeelte in het vierkante 
gat op de standaard.

 nDe AM-raamantenne gebruiken
Hangend aan een muur
Hang de raamantenne zonder enige 
aanpassing rechtstreeks aan de muur.

Spijker, nagel, e.d.

Losstaand
Zet in elkaar als hierboven aangegeven.

OPMERKING
•	Sluit geen twee FM-antennes tegelijk aan.
•	Koppel de AM-raamantenne zelfs niet los wanneer u een externe 

AM-buitenantenne gebruikt.
•	Zorg ervoor dat de kerndraden van de AM-raamantenne niet in 

aanraking komen met de metalen delen van het paneel.
•	Als er ruis op het signaal zit, dient u de aardingsklem (GND) aan te 

sluiten om de ruis te verminderen.
•	Als u geen goed radiosignaal kunt ontvangen, raden we aan een 

buitenantenne te plaatsen. Vraag inlichtingen bij de verkoper van het 
toestel.
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Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)
•	Met dit toestel kunt u via uw thuisnetwerk (LAN) muziekbestanden 

afspelen die op een computer zijn opgeslagen en muziekinhoud 
afspelen van bijvoorbeeld internetradio.

•	Bijwerken is mogelijk door het downloaden van de nieuwste 
firmware op de DENON-website.
Voor meer informatie, zie “Firmware Update” (vblz. 28).

•	Ga naar “Het netwerk instellen [Netwerk]” (vblz. 21) voor meer 
informatie over de netwerkinstelling.

Bedraad LAN
Kabels die voor aansluitingen worden gebruikt

Kabel (apart verkrijgbaar)

Ethernetkabel

Internet

Naar de WAN kantRouter

Naar de LAN-poort

Naar de LAN-poort LAN-poort/
Ethernet-

aansluiting

Computer

Modem

Neem voor een internetverbinding met een internetprovider 
of een computerwinkel.

Draadloos LAN

Naar de WAN kant

Computer

Internet
Modem

Router met 
toegangspunt

Rechtsom 
vastdraaien.

Staafantenne 
(meegeleverd)

Systeemvereisten
 nBreedband internetverbinding
 nModem
Een toestel dat verbonden wordt met het breedbandcircuit en 
communicatie met het internet uitvoert.
Er is ook een type beschikbaar dat is uitgerust met een router.

 nRouter
Het is raadzaam om met dit toestel een router te gebruiken die is 
uitgerust met de volgende functies:
•	Ingebouwde DHCP-serverr

Deze functie wijst automatisch IP-adressen toe aan apparaten 
binnen het lokale netwerk (LAN).

•	Ingebouwde 100BASE-TX switch
Het is bij het aansluiten van meerdere apparaten raadzaam een 
switch te gebruiken met een snelheid van tenminste 100 Mbps.

•	Voor een draadloos netwerk moet een breedband router met 
ingebouwd toegangspunt worden gebruikt.

 nEthernetkabel (CAT-5 of hoger aanbevolen)
•	Gebruik alleen in de handel verkrijgbare afgeschermde STP of 

ScTP LAN-kabels.
•	Sommige platte Ethernetkabels zijn zeer ruisgevoelig.

Het is raadzaam om een normaal type kabel te gebruiken.

•	Als u een internetabonnement heeft voor een verbinding waarmee 
de netwerkinginstellingen handmatig moeten worden ingevoerd, 
dan voert u de instellingen in via het menu-item “Het netwerk 
aansluiten (wanneer de instellingen voor “DHCP” zijn ingesteld op 
“Uit”)” (vblz. 21).

•	De DHCP en Auto IP-functies van dit toestel kunnen worden gebruikt 
om de netwerkinstellingen automatisch in te stellen.

•	Dit toestel voert automatisch de IP-adresinstellingen en andere 
instellingen uit, wanneer dit toestel met de ingeschakelde DHCP-
functie van de breedbandrouter wordt gebruikt.
Gebruikt u dit toestel in een netwerk zonder DHCP-functie, dan moet 
u de instellingen voor het IP-adres e.d. invoeren via het menu-item 
“Het netwerk aansluiten (wanneer de instellingen voor “DHCP” zijn 
ingesteld op “Uit”)” (vblz. 21).

•	Wanneer u manuele instellingen maakt, dient u de inhoud van de 
instellingen te controleren met de netwerkbeheerder.

OPMERKING
•	Om toegang tot internet te krijgen heeft u een abonnement bij een 

internetprovider nodig.
•	Als u al een breedband internetverbinding heeft, dan heeft u geen 

aanvullend abonnement nodig.
•	Het type van router dat kan worden gebruikt, kan per internetprovider 

variëren. Neem voor details contact op met uw internetprovider of 
computerwinkel.

•	DENON is in geen enkel geval verantwoordelijk voor 
communicatiefouten of problemen die ontstaan door de 
netwerkomgeving of de aangesloten apparaten van de klant.

•	Dit toestel is niet compatibel met PPPoE. U hebt een router nodig 
die compatibel is met PPPoE als u een abonnement hebt voor een 
PPPoE-internetverbinding.

•	Sluit nooit rechtstreeks een ETHERNET-aansluiting aan op de LAN-
poort/Ethernet-aansluiting van uw computer.

•	Voor het luisteren naar audio-streaming, moet u een router gebruiken 
die voor audio-streaming geschikt is.
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Het netsnoer aansluiten
Wanneer alle aansluitingen zijn voltooid, stopt u de stekker in het 
stopcontact.

Netsnoer 
(Meegeleverd)Naar stopcontact 

(230 V wisselstroom, 50/60 Hz)

OPMERKING
•	Gebruik alleen het meegeleverde stroomsnoer.
•	Zorg dat de voedingskabel uit het stopcontact is getrokken voordat u 

deze aansluit op of loskoppelt van de wisselstroomingang.
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Bedieningsmogelijkheden tijdens 
weergave

De ingangsbron selecteren
 nDe ingangsbron selecteren via de bediening van 
het toestel

1 Druk op <SOURCE>.
Het display verandert naar het scherm voor de selectie van de 
ingangsbron.

2 Druk op ui om de ingangsbron te selecteren en 
druk vervolgens op <1/3  ENTER> of p.
De ingangsbron schakelt om bij elke druk op de toets. 

Last.fmInternet Radio Music Server

USB/iPodFMAMMenu

Favorite

Napster

Favoriet

Met dit toestel kunt u muziekbestanden die op uw iPhone/iPod touch 
en muziek van iTunes afspelen (vblz. 19 “AirPlay-functie”).

 nDe ingangsbron selecteren met de 
afstandsbediening

Druk op de selectieknop voor de ingangsbron 
([FAVORITE], [INTERNET RADIO], [MUSIC SERVER], 
[ONLINE MUSIC], [USB/iPod] of [TUNER]).
De gewenste ingangsbron kan rechtstreeks worden geselecteerd.

De helderheid van de weergave wijzigen
Druk op [DIMMER].
•	De displayhelderheid wordt telkens aangepast wanneer u op 

[DIMMER] drukt zoals hieronder weergegeven.

100% 75%

50%25%OffUit

Als u de toetsen bedient wanneer de helderheid van de display op 
“Uit” staat, wordt de display tijdelijk met een helderheidsniveau van 
“25%” verlicht.

Het netsnoer aansluiten
Dit hoofdstuk geeft informatie over de basisbediening zoals 
procedures voor instellingen en weergave.
Zie voor andere bedieningshandelingen de paragrafen hieronder.

 n Overige instellingen maken [Ander] (vblz. 27)

Voorbereidingen

Aanzetten
Druk op ON/STANDBY.
Het aan-/uit-lampje licht groen op en het toestel schakelt in.

•	Wanneer u de voeding van dit apparaat na de aankoop voor de 
eerste keer inschakelt, wordt het menu “Eerste netwerk setup” 
opgestart. Meer details over “Eerste netwerk Setup” vindt u in de 
aparte “Netwerkinstallatiegids”. 

•	Als u het menu “Eerste netwerk setup” hebt geannuleerd of de 
netwerkomgeving hebt gewijzigd, moet u “Menu” – “Netwerk” – 
“Eerste netwerk setup” uitvoeren.

De voeding in stand-bymodus zetten
Druk op ON/STANDBY.
Het toestel schakelt over naar de wachtstand. 
•	Voedingslampje

Stand-by ..................................Rood
Netwerk stand-by ....................Oranje
Auto stand-by ..........................Uit

OPMERKING
Wanneer het toestel stand-by staat, verbruikt een deel van de 
circuits een geringe hoeveelheid stroom. Druk op ON/STANDBY om 
de netspanning volledig uit te schakelen of trek de stekker van het 
netsnoer uit het stopcontact wanneer u op reis gaat of gedurende 
langere tijd van huis bent.

 nDe netspanning volledig uitschakelen
Trek de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING
Als het toestel gedurende langere tijd niet op het lichtnet is 
aangesloten, kunnen ook de instellingen van de diverse functies 
verloren gaan.

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding

uio p

ON/STANDBY <1/3  ENTER><SOURCE>

[ENTER]

[FAVORITE]
[ONLINE MUSIC]

[MENU]

[SEARCH]

[USB/iPod]

[DIMMER]

[HOME]

[DISPLAY]

[TUNER]
[INTERNET RADIO 
 PRESET 1 – 3]

[2]

[INTERNET RADIO]

[MUSIC SERVER]

ON/STANDBY

uio p



9

A
an de slag

A
ansluitingen

H
et netsnoer 
aansluiten

H
et netsnoer 
aansluiten

G
eavanceerde  
bediening

Probleem
oplossing

U
itleg term

en
Inform

atie
Specificaties

Index
NEDERLANDS

Netwerkaudioweergave
Volg deze procedure om internetradiozenders of op de computer 
opgeslagen muziek af te spelen.

 n Over de internetradiofunctie (vblz. 37)
 n Muziekserver (vblz. 37)
 n Over Napster (vblz. 37)
 n Over Last.fm (vblz. 37)

Luisteren naar internetradio 

1 Op afspelen voorbereide.
q Controleer de netwerkomgeving en zet dit toestel aan 

(vblz. 8 “Aanzetten”).
w Als er instellingen nodig zijn, maakt u de “Het netwerk 

instellen [Netwerk]” (vblz. 21).

2 Druk tweemaal achtereenvolgens op [INTERNET 
RADIO] om de ingangsbron te schakelen naar 
“Internet Radio”.

•	Voor meer informatie over het selecteren van de ingangsbron via 
het toestel, zie “De ingangsbron selecteren via de bediening van 
het toestel” (vblz. 8). 

3 Gebruik ui om het weer te geven item te selecteren 
en druk vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

4 Herhaal stap 3 tot de zenderlijst wordt getoond.
De zenderlijst verschijnt.

•	Tekens die niet kunnen worden weergegeven, worden vervangen 
door een “.” (punt) of “  ” (spatie).

5 Gebruik ui om de zender te selecteren en druk 
vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
De weergave begint zodra het buffergeheugen “100%” heeft 
bereikt.

•	Er zijn heel veel internetradiozenders op internet en er bestaan grote 
verschillen in zowel de kwaliteit als in de bitsnelheid.
Over het algemeen geldt dat hoe hoger de bitsnelheid, hoe hoger 
de geluidskwaliteit maar de belasting op de verbindingslijnen en op 
de server zijn van grote invloed en bij een te grote belasting kunnen 
er onderbrekingen in de muziek oftewel de gegevensstroom van de 
audiosignalen voorkomen. Lagere bitsnelheden daarentegen, zorgen 
voor een lagere geluidskwaliteit maar het geluid wordt minder vaak 
onderbroken.

•	Wanneer de zender overbelast is of niet uitzendt, verschijnen de 
meldingen “Server Full” of “Connection Down”.

 n Luisteren naar vooringestelde 
internetradiozenders
U kunt uw favoriete radiozenders opslaan onder [INTERNET RADIO 
PRESET 1 – 3] zodat u ze makkelijk kunt oproepen. 

Registreren van internetradiozenders onder de 
INTERNET RADIO PRESET 1 – 3 toetsen

Hou één van de [INTERNET RADIO PRESET 1 – 3] 
ingedrukt terwijl u de internetradiozender beluistert die 
u wilt opslaan.
De internetradiozender wordt opgeslagen onder de ingedrukte toets. 

OPMERKING
Indien er al een internetradiozender is opgeslagen, dan wordt deze 
gewist. 

Luisteren naar een internetradiozender die onder een 
INTERNET RADIO PRESET 1 – 3 toets is geregistreerd

Druk op een van de [INTERNET RADIO PRESET 1 – 3] 
toetsen.
De weergave begint.

 nDe weergave wijzigen

Druk op [DISPLAY] wanneer u internetradio ontvangt.
De zenderinformatie en de signaalformaat-bitrate verschijnen.

 nRecent beluisterde internetradiozenders
Recent beluisterde internetradiozenders kunnen opnieuw worden 
geselecteerd vanuit de lijst “Recently Played” in het hoofdmenu.
In “Recently Played” kunnen 20 internetradiozenders worden 
opgeslagen.

1 Gebruik ui om “Recently Played” te selecteren en 
druk vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

2 Gebruik ui om het weer te geven item te selecteren 
en druk vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

 nZenders op trefwoord zoeken  
(alfabetische reeksen)

1 Gebruik ui om “Search by Keyword” te selecteren 
en druk vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

2 Voer de tekens in en druk daarna op [ENTER] of 
<1/3  ENTER>.

•	Ga naar 31 voor het invoeren van tekens.

 n Internetradiozenders als Favorieten registreren
U kunt uw favoriete radiozenders registreren in de favorietenlijst 
(vblz. 15).

 nWerking van internetradio
Bedieningstoetsen Functie

FAVORITE
Registratie/oproep van de favorietenlijst, verwijderen 

uit de favorietenlijst
2 Stop

MENU Menu

uio p Bediening van de cursor 
(omhoog/omlaag/links/rechts)

ENTER Invoeren
SEARCH Teken zoekenz

HOME Teruggaan naar de hoofdpagina

 z  Druk op [SEARCH] en druk daarna op [ENTER] om de eerste letter 
te selecteren die u wilt zoeken.

Als de lijst niet in alfabetische volgorde staat, is het mogelijk dat u niet 
per letter kunt zoeken.
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Op een PC opgeslagen bestanden weergeven 
Gebruik deze procedure om muziekbestanden of afspeellijsten af te 
spelen.

1 Op afspelen voorbereide.
q Controleer de netwerkomgeving en schakel de netspanning 

van dit toestel in (vblz. 8 “Aanzetten”).
w Voer zo nodig de vereiste “Het netwerk instellen 

[Netwerk]” (vblz. 21).
e Maak de computer gereed (vblz. 37 “Muziekserver”).

2 Druk tweemaal achtereenvolgens op [MUSIC 
SERVER] om de ingangsbron te schakelen naar 
“Music Server”.

•	Voor meer informatie over het selecteren van de ingangsbron via 
het toestel, zie “De ingangsbron selecteren via de bediening van 
het toestel” (vblz. 8). 

3 Gebruik ui om de server die het bestand bevat te 
selecteren en druk dan op [ENTER], <1/3  ENTER> 
of p.

4 Gebruik ui om een zoeklocatie of map te selecteren 
en druk vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

5 Herhaal stap 4 tot het bestand wordt getoond.

6 Gebruik ui om het bestand te selecteren en druk 
vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
De weergave begint zodra het buffergeheugen “100%” heeft 
bereikt.

•	Voor het weergeven van muziekbestanden is een netwerkverbinding 
vereist waarvoor specifieke instellingen nodig zijn (vblz. 6).

•	Voordat u begint met de serversoftware op de computer worden 
opgestart en moeten de bestanden voor als content van de server 
worden geselecteerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw 
serversoftware voor details.

•	De volgorde waarin de tracks/bestanden worden afgespeeld hangt 
af van de specificaties van de server. Als door de serverspecificaties 
de tracks/bestanden niet alfabetisch worden weergegeven, kan het 
zoeken op de eerste letter niet goed werken.

•	WMA Lossless bestanden kunnen worden afgespeeld door gebruik 
te maken van een server die transcodering ondersteunt, zoals 
Windows Media Player Ver. 11 of later.

 nDe display instellen

Druk tijdens de weergave [DISPLAY] in.
•	Het display verandert telkens wanneer op [DISPLAY] wordt 

gedrukt.

Naam van de artiest

Bestandstype/Bitrate

Naam van het album

 nBediening van de muziekserver
Bedieningstoetsen Functie

8 9 Automatisch zoeken (cue) 
1/3 Weergave / Pauze
2 Stop

MENU Menu

uio p Bediening van de cursor (uio p) / 
 Automatisch zoeken (cue,  ui)

ENTER Invoeren
SEARCH Tekens zoekenz1

HOME Teruggaan naar de hoofdpagina

REPEAT Herhaalde weergave (vblz. 18)
RANDOM Willekeurige weergave (vblz. 18)z2

z1 Druk op [SEARCH] en druk daarna op o p om de eerste letter 
te selecteren van het bestand dat u wilt zoeken. Druk daarna op 
[ENTER].

z2 Wanneer bestanden die op een computer zijn opgeslagen, met 
de functie voor willekeurig afspelen worden afgespeeld, en een 
track volledig is afgespeeld, wordt de volgende track willekeurig 
geselecteerd uit alle tracks op de computer. Voor deze reden kan 
dezelfde track opnieuw worden afgespeeld.

Als de lijst niet in alfabetische volgorde staat, is het mogelijk dat u niet 
per letter kunt zoeken.

Netwerkaudioweergave

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding

uio p

<1/3  ENTER>

[ENTER]

[ONLINE MUSIC]

[MENU]

[HOME]

[DISPLAY]
[REPEAT]

[RANDOM]

[2]

[1/3]

[MUSIC SERVER]

uio p

[8 9]
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Netwerkaudioweergave

Last.fm beluisteren 
Last.fm-radio is niet in alle landen beschikbaar. Bekijk www.last.fm/
hardware voor meer informatie. U hebt ook een abonnement nodig. 
Koop er vandaag één bij www.last.fm/subscribe.

1 Op afspelen voorbereide.
q Zorg ervoor dat dit toestel is aangesloten op het internet 

en zet daarna de stroom van het toestel aan (vblz.  8 
“Aanzetten”).

w Als er instellingen nodig zijn, maakt u de “Het netwerk 
instellen [Netwerk]” (vblz. 21).

2 Druk tweemaal achtereenvolgens op [ONLINE MUSIC] 
om de ingangsbron te schakelen naar “Last.fm”.

•	Voor meer informatie over het selecteren van de ingangsbron via 
het toestel, zie “De ingangsbron selecteren via de bediening van 
het toestel” (vblz. 8). 

•	Als u geen Last.fm-account hebt, drukt u op i om “I am new to 
Last.fm” te selecteren. Druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> 
of p.
Maak een account aan door de instructies op het scherm te volgen.

3 Als u een Last.fm-account hebt, drukt u op ui 
om “I have a Last.fm account” te selecteren. Druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

4 Gebruik ui p om uw gebruikersnaam en wachtwoord 
in te voeren.

•	Ga naar 31 voor het invoeren van tekens.

5 Nadat u de gebruikersnaam en het wachtwoord hebt 
ingevoerd, drukt u op “login”, en daarna op [ENTER] 
of <1/3  ENTER>.
Als de gebruikersnaam en het wachtwoord overeenkomen, 
verschijnt het hoofdmenu van Last.fm.

•	Het type tekens dat kan worden ingevoerd wordt hieronder 
getoond

 n Username
GKleine lettersH   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
GHoofdlettersH    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSymbolenH   _ -
GNummersH   0123456789

 n Password
GKleine lettersH   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
GHoofdlettersH    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSymbolenH
! “ # $ % & ‘ ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ (spatie)
GNummersH   0123456789

6 Gebruik ui om het menu te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

Popular Tags Speel plaatselijke populaire tags af.

Popular Artists Speel plaatselijke populaire artiesten af.

You Recent 
Stations

Speel uw recente zenders af.

Your 
Recommended 

Radio
Speel uw favoriete radio af.

Your Library  Speel uw bibliotheek af.

Your Friend’s 
Radio

Speel de radio van uw vriend af.

Your Top Artists Speel uw favoriete artiesten af.

Search Tag Radio U kunt een zender zoeken op tag.

Search Artist 
Radio

U kunt een zender zoeken op artiest.

7 Gebruik ui om een zender te selecteren en druk 
op [ENTER], <1/3  ENTER>, p of [1/3] om de 
weergave te starten.
De weergave begint.

8 Wanneer u tijdens weergave op p drukt, verschijnt 
het volgende menu.

Love this track  Als u tracks goed vindt, verbetert u uw  
Last.fm-aanbevelingen en kunt u ze optimaal delen 
op populaire sociale netwerken.

Ban this track  Als u een track verbant, spelen we deze niet 
opnieuw. U kunt dit op de Last.fm-website 
ongedaan maken.

Scrobbling  Scrobbling stuurt de tracks die u hebt afgespeeld 
door naar uw Last.fm-account. U kunt de lijsten 
bekijken van de muziek waarnaar u hebt geluisterd, 
aanbevelingen krijgen voor nieuwe muziek en 
plaatselijke evenementen en uw muzieksmaak 
delen met uw vrienden. Met deze optie kunt u deze 
dienst aan- of uitzetten. Hoe meer u scrobblet, hoe 
beter uw aanbevelingen zullen worden.

OPMERKING
•	Het wachtwoord mag niet langer zijn dan 90 tekens.
•	Druk op [HOME] om de invoer te annuleren.

 nDe weergave wijzigen

Druk tijdens de weergave [DISPLAY] in.
Bestandstype/bit rate, artiest en album worden weergegeven. 

 n Last.fm-bediening
Bedieningstoetsen Functie

1/3 Weergave
9 Automatisch zoeken (cue)
2  

(of 1/3  ENTER 
 (Hoofdtoestel))

Stop

MENU Menu

uio p Bediening van de cursor /  
Automatisch zoeken (cue,i)

ENTER Invoeren
HOME Teruggaan naar de hoofdpagina
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Luisteren naar Napster 
Napster is niet in alle landen beschikbaar.

1 Op afspelen voorbereide.
q Controleer de netwerkomgeving en zet dit toestel aan 

(vblz. 8 “Aanzetten”).
w Indien instellingen nodig zijn, dan geeft u deze op in “Het 

netwerk instellen [Netwerk]” (vblz. 21).

2 Druk tweemaal achtereenvolgens op  
[ONLINE MUSIC] om de ingangsbron te schakelen 
naar “Napster”.

•	Voor meer informatie over het selecteren van de ingangsbron via 
het toestel, zie “De ingangsbron selecteren via de bediening van 
het toestel” (vblz. 8). 

3 Gebruik ui p om “Username” en “Password” in 
te voeren.

•	Ga naar 31 voor het invoeren van tekens.

4 Na het invoeren van “Username” en “Password”, 
selecteer “login” en druk dan op [ENTER] of  
<1/3  ENTER>.
Als “Username” en “Password” bij elkaar horen, wordt het 
bovenste menu voor Napster weergegeven.

OPMERKING
•	Het wachtwoord mag niet langer zijn dan 99 lettertekens.
•	Druk op [HOME] om de invoer te annuleren.

 nZoeken via het Napster-menu

1 Gebruik ui om het zoekitem of de map te selecteren 
en druk dan op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

2 Herhaal stap 1 tot de track wordt getoond.

3 Gebruik ui om het trackitem te selecteren en druk 
dan op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

 nEen tekenzoekopdracht invoeren voor de track 
die u wilt horen

1 Druk op [SEARCH].

•	U kunt zoeken op artiestennaam, albumnaam of tracknaam in de 
menulijst.

•	Zoeken is niet mogelijk met het weergavescherm.

2 Gebruik ui om het zoekitem te selecteren en druk 
dan op [ENTER] of <1/3  ENTER>.
De zoekdisplay verschijnt.

3 Voer de tekens in en druk vervolgens op [ENTER] of 
<1/3  ENTER>.

 nTracks registreren in mijn Napster-bibliotheek

1 Druk op p terwijl de track die u wilt registreren 
afgespeeld wordt.
“Add to my library?” verschijnt.

2 Druk op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
De track wordt ingevoerd in de bibliotheek.
Door een druk op o wordt de registratie geannuleerd en 
verschijnt de voorgaande pagina weer op de display.

Luisteren naar in mijn Napster-bibliotheek 
geregistreerde tracks

1 Gebruik ui om de “My Napster Library” 
selecteren en druk dan op [ENTER], <1/3  ENTER> 
of p.

2 Gebruik ui om de informatie of track te selecteren 
en druk dan op [ENTER] of <1/3  ENTER>.

Netwerkaudioweergave

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding

[ENTER]

[ONLINE MUSIC]

[MENU]

[SEARCH] [HOME]

[MODE]

[TUNING df]

[DISPLAY]
[REPEAT]

[RANDOM]

[2]

[1/3]

[TUNER]

uio p

[8 9]

uio p

<1/3  ENTER><SOURCE>
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Netwerkaudioweergave

 nDe weergave wijzigen

Druk tijdens de weergave [DISPLAY] in.
Bestandstype/bit rate, artiest en album worden weergegeven. 

 nNapster-bediening
Bedieningstoetsen Functie

8 9 Automatisch zoeken (cue) 
1/3 Weergave
2 Stop

MENU Menu

uio p Bediening van de cursor /  
Automatisch zoeken (cue, ui)

ENTER Invoeren
SEARCH Zoekmenu
HOME Teruggaan naar de hoofdpagina

REPEAT Herhaalde weergave (vblz. 18)
RANDOM Willekeurige weergave (vblz. 18)

Automatisch FM-stations 
voorprogrammeren (Auto Preset)
•	Dit toestel kan vooringesteld worden met een totaal van 99 

FM-zenders. 
•	Doe dit wanneer u hebt afgestemd op een FM-zender.

OPMERKING
Automatisch voorprogrammeren van zenders is niet mogelijk met 
AM-zenders.

1 Druk op [SEARCH].
Het “Auto Preset” menu verschijnt.

2 Gebruik ui om “Start” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
“Searching” verschijnt in het display en het toestel zoekt 
radiozenders. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnt 
“Complete!!”. 

Automatisch voorprogrammeren annuleren
Druk op [2].

OPMERKING
•	Zenders met een zwak signaal kunnen niet automatisch worden 

voorgeprogrammeerd. Als u dergelijke radiostations wilt 
voorprogrammeren.

•	Als het nummer al was toegewezen wanneer een voorkeuzenummer 
wordt geselecteerd, wordt de oude informatie van voorkeuzezenders 
overschreven door de nieuwe informatie.

Afstemmen op radiozenders
Connect the antenna beforehand (vblz. 5).

Luisteren naar FM/AM-uitzendingen

1 Druk op [TUNER] om de gewenste golfband te 
selecteren.
De ontvangstband wordt telkens geschakeld zoals hieronder 
weergegeven wanneer u op [TUNER] wordt gedrukt.

FM  Bij het luisteren naar een FM-uitzending.

AM  Bij het luisteren naar een AM-uitzending.

•	De ontvangstband kan ook worden geselecteerd door te drukken 
op <SOURCE> (vblz. 8).

2 Stem af op de gewenste zender. 
Wanneer er een zender wordt ontvangen, gaat de  -indicator 
branden.

Auto afstemmen   Automatisch afstemmen.

q Druk op [MODE]  en op het display licht “AUTO” op. 

w Druk op [TUNING] d] of [TUNING]f] om de zender te kiezen 
die u wilt beluisteren.

Handmatige afstemmen   Handmatig afstemmen.

q Druk op [MODE]  en op het display wordt “AUTO” gedoofd.

w Druk op [TUNING] d] of [TUNING]f] om de zender te kiezen 
die u wilt beluisteren.

•	Wanneer het niet lukt om met Auto afstemmen op de gewenste 
zender af te stemmen, stem dan handmatig op de zender af.

•	Houd [TUNING d] of [TUNING f] bij handmatig afstemmen 
ingedrukt om snel van frequentie te veranderen.

•	U kunt mogelijk een bromgeluid horen wanneer u een televisie 
gebruikt terwijl u AM-programma’s ontvangt. Als dit gebeurt, plaats 
het systeem dan zover mogelijk bij de TV vandaan.

 nAutomatisch afstemmen stoppen
Druk op [TUNING d] of [TUNING f].
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Afstemmen op radiozenders

 nStem af op het voorkeuzekanaal dat u wilt 
benoemen
Er kunnen namen met max. 8 lettertekens ingevoerd worden.

1 Stem af op het voorkeuzekanaal dat u wilt benoemen.

2 Houd [TUNER PRESET] ingedrukt.
De weergave schakelt over naar de invoerweergave van de 
stationsnaam.

3 Voer de stationsnaam in. 

•	Ga naar 31 voor het invoeren van tekens.

4 Druk op [ENTER] of <1/3  ENTER>.
De tekens die u hebt ingebracht, worden ingevoerd.

•	Herhaal de stappen 1 tot 4 om andere stations te benoemen.

FM/AM-zenders handmatig 
voorprogrammeren
Dit toestel kan vooringesteld worden met een totaal van 99 FM en 
AM-zenders.

1 Stem af op het station dat u wilt voorprogrammeren.

2 Druk op [TUNER PRESET].
Het “Preset” menu verschijnt.

3 Gebruik ui om “Preset toevoegen” te selecteren 
en druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

4 Selecteer met ui het nummer waaronder u de 
voorkeuzezender wilt opslaan en druk daarna o 
[ENTER] of <1/3  ENTER>.
De ontvangstfrequentie en ontvangstmodus worden 
voorgeprogrammeerd en de weergave schakelt naar de 
invoerweergave van de stationsnaam.

5 Voer de stationsnaam in. 

•	Ga naar 31 voor het invoeren van tekens.
•	Als u geen stationsnaam wilt invoeren, drukt u op [ENTER] of 

<1/3  ENTER> zonder iets anders in te voeren.
•	Voer bij een foutieve invoer de juiste zendernaam opnieuw in. Wat 

u eerder hebt ingevoerd, wordt overschreven.

6 Druk op [ENTER] of <1/3  ENTER>.
De tekens die u hebt ingebracht, worden ingevoerd.

•	Herhaal de stappen 1 tot 5 om andere stations te benoemen.

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding

uio p

<1/3  ENTER>

[ENTER]

[FAVORITE]

[PRESET +, –]
[TUNER PRESET]

[NUMBER] 
(0 – 9, +10)

uio p
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Favorietfunctie
Dit hoofdstuk geeft informatie over de favorietfunctie.

•	Met de favorietfunctie kunt u uw favoriete zenders en bestanden 
op voorhand in de favorietenlijst registreren zodat u deze zenders 
of bestanden onmiddellijk en wanneer u maar wilt, kunt beluisteren.

•	De inhoud die u kunt registreren en oproepen zijn internetradiozenders 
en tuner.

•	U kunt maximaal 50 items in de favorietenlijst registreren.
•	Wanneer het 51ste item is geregistreerd, wordt de minst vaak 

beluisterde radiozender vervangen door het nieuwe item.
•	Wanneer u een zender uit de favorietenlijst selecteert, wordt de 

bovenkant van de lijst getoond.

Zenders of bestanden registreren in de 
favorietenlijst

1 Druk op [FAVORITE] tijdens weergave van de te 
registreren internetradiozender, server of tuners.
Het “Favoriet” menu verschijnt.

2 Gebruik ui om “Favoriet toevoegen” te 
selecteren en druk daarna op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.
Wanneer de zender, server of tuner geregistreerd zijn, 
verschijnt “Favoriet toevoegen”.

Zenders of bestanden oproepen uit de 
favorietenlijst

1 Druk op [FAVORITE].
Het “Favoriet” menu verschijnt.

2 Gebruik ui om “Favoriet oproepen” te selecteren 
en druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
De favorietenlijst verschijnt.

3 Druk op  ui om de zender of het bestand dat u 
wilt oproepen te selecteren en druk op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.
De respectieve functie wordt opgestart en de weergave begint.

Zenders of bestanden verwijderen uit de 
favorietenlijst

1 Druk op [FAVORITE].
Het “Favoriet” menu verschijnt.

2 Gebruik ui om “Favoriet verwijderen” te 
selecteren en druk daarna op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.
De favorietenlijst verschijnt.

3 Druk op  ui om de zender of het bestand dat u 
wilt verwijderen te selecteren en druk op [ENTER], 
<1/3  ENTER> of p.

4 Wanneer “verwijderen?” verschijnt, drukt u op 
[ENTER], <1/3  ENTER> of p.

•	Druk op o om de bewerking te annuleren.

Naar voorgeprogrammeerde radiostations 
luisteren
Gebruik [NUMBER] (0 – 9, +10), [PRESET +, –] of ui 
om het voorgeprogrammeerde nummer te selecteren.

Oproepen van zenders die in de 
voorkeurlijst zijn vastgelegd

1 Druk op [TUNER PRESET].
Het “Preset” menu verschijnt.

2 Gebruik ui om “Preset oproepen” te selecteren en 
druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
De voorkeurlijst verschijnt.

3 Gebruik ui om de zender te selecteren en druk 
vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

Wissen van zenders die in de voorkeurlijst 
zijn vastgelegd

1 Druk op [TUNER PRESET].
Het “Preset” menu verschijnt.

2 Gebruik ui om “Preset verwijderen” te 
selecteren en druk daarna op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.
De voorkeurlijst verschijnt.

3 Gebruik ui om de zender te selecteren en druk 
vervolgens op  [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

4 Wanneer “verwijderen?” verschijnt, drukt u op 
[ENTER], <1/3  ENTER> of p.

•	Druk op o om de bewerking te annuleren.

Afstemmen op radiozenders
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4 Druk op [MODE] om de gewenste displaymodus te 
selecteren. 
De displaymodus verandert telkens wanneer op [MODE] wordt 
gedrukt.

•	Er zijn twee modi voor het weergeven van de inhoud opgenomen 
op de iPod.

Bladermodus   iPod-informatie op de display van dit toestel 
weergeven.

Modus 
Afstandsbediening

 Toon iPod-gegevens op het iPod-scherm.
•	“Remote iPod” wordt weergegeven op de 

display van het toestel.

Weergavemodus Bladermodus
Modus 

Afstandsbediening

Displaylocatie Display hoofdunit Display iPod

Afspeelbare 
bestanden

Audiobestand P P

Videobestand Pz

Actieve 
toetsen

Afstandsbediening 
en hoofdtoestel

P P

iPod P

 z Alleen het geluid wordt afgespeeld.

•	De standaardinstelling van de displaymodus is “Modus 
afstandsbediening”.

5 Gebruik ui om het item te selecteren en druk 
daarna op [ENTER] of <1/3  ENTER> om het af te 
spelen muziekbestand te selecteren.

6 Druk op [1/3] of <1/3  ENTER>.
Afspelen begint.

OPMERKING
•	1st generation iPod nano en iPod video kunnen niet met de 

afstandsbediening worden bestuurd. 
•	DENON is niet aansprakelijk voor het verlies van data op de iPod.
•	Afhankelijk van het type iPod of de softwareversie werken sommige 

functies mogelijk niet.
•	Dit toestel ondersteunt geen weergave op een iPad. Sluit geen iPad 

aan op het toestel.
•	Wanneer u een iPhone op dit toestel aansluit, dient u de iPhone op 

een afstand van minstens 20 cm van dit toestel te houden. Als u de 
iPhone dichter bij dit toestel houdt en u ontvangt een telefoonoproep 
op de iPhone, is het mogelijk dat dit toestel lawaai genereert.

iPod® weergave
U kunt de USB-kabel van de iPod gebruiken om de iPod aan te sluiten 
op de USB/iPod-poort van het toestel en muziek beluisteren die op de 
iPod is opgeslagen.
Het toestel kan muziek afspelen die is opgeslagen op de iPod/iPod 
touch/iPod classic/iPod nano (alleen vijfde of latere generatie).

 n iPod® (vblz. 36)

Een iPod afspelen

1 Sluit de iPod aan op de USB/iPod-poort via de USB-
kabel die bij de iPod is geleverd.

iPod

2 Druk op ON/STANDBY om de voeding van de 
hoofdeenheid in te schakelen. 

3 Druk tweemaal achtereenvolgens op [USB/iPod] om 
de ingangsbron te schakelen naar “USB/iPod”.

•	Voor meer informatie over het selecteren van de ingangsbron via 
het toestel, zie “De ingangsbron selecteren via de bediening van 
het toestel” (vblz. 8). 

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding

[ENTER]

[HOME]

[MODE]

[DISPLAY]
[REPEAT]

[RANDOM]

[2]

[1/3]

[USB/iPod]

ON/STANDBY

uio p

[8 9]
[6 7]

uio p

<1/3  ENTER>

ON/STANDBY USB/iPod-poort
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 nVerband tussen afstandsbediening en 
iPodtoetsen

Toetsen 
astandsbediening

Toetsen iPod Bediening op dit toestel

8, 9 8, 9
De track vanaf het begin afspelen/De 
volgende track afspelen

1/3 13 De track afspelen / De track pauzeren

6, 7
(Indrukken en 

ingedrukt houden)

8, 9
(Indrukken en 

ingedrukt houden)
De track snel terug/doorspoelen

2 – De track stoppen

MODE –
Schakelt tussen de bladermodus en 
afstandsmodus

ui Klikwiel Cursorbediening (omhoog/omlaag)

o MENU Geeft het menu weer of gaat terug naar 
het vorige menu

ENTER of p Selecteren Voert de keuze in of speelt de track af

HOME –
Teruggaan naar het hoofdmenu (tijdens 
de bladermodus)

REPEAT – Schakelt de herhaalfunctie in

RANDOM – Schakelt de mengfunctie in

 nDe display instellen

Druk tijdens de weergave [DISPLAY] in.
•	Het display verandert telkens wanneer op [DISPLAY] wordt 

gedrukt (Alleen bladermodus).

 Naam van de artiest  Naam van het album

De iPod afkoppelen

1 Druk op ON/STANDBY om het toestel stand-by te 
zetten.

2 Koppel de iPod los van de USB/iPod-poort.

iPod® weergave Weergave van een USB-geheugenapparaat
Met dit toestel kunt u muziek afspelen die op een USB-
geheugenapparaat is opgeslagen.

 n USB-geheugenapparaten (vblz. 36)

Bestanden op een USB-geheugenapparaat 
weergeven

1 Sluit het USB-geheugenapparaat aan op de  
USB/iPod-poort .

USB- 
geheugenapparaat

2 Druk op ON/STANDBY om de voeding van de 
hoofdeenheid in te schakelen. 

3 Druk tweemaal achtereenvolgens op [USB/iPod] om 
de ingangsbron te schakelen naar “USB/iPod”.

•	Voor meer informatie over het selecteren van de ingangsbron via 
het toestel, zie “De ingangsbron selecteren via de bediening van 
het toestel” (vblz. 8). 

4 Gebruik ui om het bestand of map te selecteren en 
druk vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

5 Gebruik ui om het bestand te selecteren en druk 
vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER>, p of [1/3].
Afspelen begint.

•	Wanneer het USB-geheugenapparaat meerdere partities bevat, kan 
alleen de primaire partitie worden geselecteerd.

•	Dit toestel is compatibel met MP3-bestanden die voldoen aan de 
normen van “MPEG-1 Audio Layer-3”.

•	DENON kan niet garanderen dat alle USB-geheugenapparaten zullen 
werken of stroom krijgen. Wanneer u een draagbare HDD met USB-
aansluiting gebruikt waarop een netadapter kan worden aangesloten 
voor het leveren van stroom, raden wij u aan de netadapter te 
gebruiken.

OPMERKING
•	USB-geheugenapparaten kunnen niet worden aangesloten via een 

USB-hub.
•	U kunt een computer niet aansluiten en gebruiken door een USB-

kabal aan te sluiten op de USB/iPod-poort van dit toestel.
•	Gebruik geen verlengsnoer wanneer u een USB-geheugencomponent 

aansluit. Dit kan radiostoring met andere componenten veroorzaken.
•	Opgelet, DENON kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor eventuele problemen met de gegevens op het USB-
geheugenapparaat, die ontstaan tijdens het gelijktijdig gebruik van 
dit toestel en het USB-geheugenapparaat.

Het USB-geheugenapparaat verwijderen

1 Druk op ON/STANDBY om het toestel stand-by te 
zetten.

2 Controleer of de communicatie-indicator op het 
USB-geheugenapparaat niet knippert en koppel het 
USB-geheugenapparaat los.

OPMERKING
Verwijder het USB-geheugenapparaat niet uit het toestel wanneer 
de communicatie-indicator van het USB-geheugen knippert. Hierdoor 
kan het USB-geheugenapparaat worden beschadigd of kunnen de 
bestanden die op het USB-geheugenapparaat zijn opgeslagen, worden 
beschadigd.
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Weergave van een USB-geheugenapparaat

Herhaald afspelen (Herhaalde weergave) 
Druk op [REPEAT]. 
Herhaald afspelen wordt gestart.

•	Telkens wanneer u op [REPEAT] drukt, verandert de herhaalmodus 
zoals hieronder weergegeven.

Herhalen van één track Herhalen van alle tracks
Repeat off

(indicator gaat uit)

 (Herhalen van één track)   1 track wordt herhaald.

 (Herhalen van alle tracks)    Alle tracks in de huidige map worden 
herhaald. 

Repeat off (indicator gaat uit)   Het normale afspelen wordt hervat.

Afspelen in willekeurige volgorde 
(Willekeurig afspelen) 

1 Druk op [RANDOM].

2 Druk op <1/3  ENTER> of [1/3].
De  indicator licht op in het display en willekeurige weergave 
start. 

 nWillekeurig afspelen annuleren
Druk op [RANDOM].
De indicator  op het display wordt gedoofd.

 nUSB-bediening
Bedieningstoetsen Functie

8, 9 Automatisch zoeken (cue) 

1/3 Weergave / Pauze

2 Stop

ui
Bediening van de cursor /  

Automatisch zoeken (cue, ui)

ENTER of p Invoeren / Weergave

o Toon het menu of keer terug naar het vorige menu
SEARCH Tekens zoekenz1

HOME Teruggaan naar de hoofdpagina
REPEAT Herhaalde weergave

RANDOM Willekeurige weergavez2

z1 Druk op [SEARCH] en druk daarna op o p om de eerste letter 
te selecteren van het bestand dat u wilt zoeken. Druk daarna op 
[ENTER].

z2 Wanneer bestanden die op een USB-geheugenapparaat zijn 
opgeslagen, met de functie voor willekeurig afspelen worden 
afgespeeld, en een track volledig is afgespeeld, wordt de 
volgende track willekeurig geselecteerd uit alle tracks op het 
apparaat. Voor deze reden kan dezelfde track opnieuw worden 
afgespeeld.  

Als de lijst niet in alfabetische volgorde staat, is het mogelijk dat u niet 
per letter kunt zoeken.

 nDe display instellen

Druk tijdens de weergave [DISPLAY] in.
•	Het display verandert telkens wanneer op [DISPLAY] wordt 

gedrukt.

Naam van de artiest

Bestandstype/Bitrate

Naam van het album

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding

uio p

<1/3  ENTER>

[ENTER]

[HOME]

[DISPLAY]
[REPEAT]

[RANDOM]

[2]

[1/3]

uio p

[8 9]
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AirPlay-functie
Geniet overal in uw huis van de muziek van uw iTunes-bibliotheek met 
klank van DENON-kwaliteit.
Gebruik de Apple Remote Appz voor iPhone en iPod touch om iTunes 
overal in uw huis te kunnen bedienen.

 z Gratis downloadbaar via the App Store.

Muziek die is opgeslagen op de iPhone of 
iPod touch wordt direct naar het apparaat 
gestreamd
Update uw “iPhone/iPod touch” naar iOS 4.2.1. of latere versie voor 
het direct streamen van muziek van uw “iPhone/iPod touch” naar dit 
toestel.

1 Start de muziekmodus op de iPhone of iPod touch. 
 wordt weergegeven op het scherm van de iPhone of iPod. 

2 Tik op het AirPlay pictogram .
Stel “Netwerk Standby” (vblz. 25) op “Netwerk aan” voor 
dit toestel.

OPMERKING
Wanneer “Netwerk Standby” is ingesteld op “Netwerk aan”, 
verbruikt het apparaat meer Stand-by stroom.

3 Kies de luidspreker die u wilt gebruiken.

DENON:[DNP-720AE]

iTunes-muziek afspelen op dit toestel

1 Installeer iTunes 10 of latere versie op de Mac of 
Windows PC die met het zelfde netwerk als voor dit 
toestel is verbonden.

2 Schakel dit toestel in.
Stel “Netwerk Standby” (vblz. 25) op “Netwerk aan” voor 
dit toestel.

OPMERKING
Wanneer “Netwerk Standby” is ingesteld op “Netwerk aan”, 
verbruikt het apparaat meer Stand-by stroom.

3 Start iTunes, klik op het AirPlay pictogram  dat 
rechtsonder op het scherm wordt getoond en kies dit 
toestel uit de lijst.

4 Kies een nummer en klik op afspelen in iTunes. 
De muziek wordt naar dit toestel gestuurd.

 nMeerdere luidsprekers
Het is eenvoudig om muziek van iTunes naar meerdere luidsprekers 
in uw huis te sturen. 

1 Klik op het AirPlay-symbool  en selecteer 
“Meerdere luidsprekers” uit de lijst. 

2 Kies de luidsprekers die u wilt gebruiken.

Master Volume

Meerdere Iuidsprekers

Deze computer
Deze computer

DENON:[DNP-720AE]
AirPlay-apparaat

Afstandsbedieningen
U kunt de afstandsbediening van uw DENON gebruiken om iTunes 
te starten, te pauzeren en naar volgende en vorige nummers te gaan. 

1 Open voorkeuren in iTunes en klik op “Apparaten”. 

2 Kruis “iTunes-bediening via AirTunes-
luidsprekers toestaan” aan.

OK Annuleren?

Apparaten

Reservekopieën van apparaten:

Algemeen Afspelen Delen Store Toezicht Geavanceerd

Alle afstandsbedieningen vergeteniTunes is aan geen enkele afstandsbediening gekoppeld

van de gegevens op deze computer wordt gewijzigdmeer dan 5%Waarschuwen als

Verwijder reservekopie...

Automatische synchronisatie van iPods, iPhones en iPads voorkomen

iTunes-bediening via AirTunes-luidsprekers toestaan

Synchronisatiegeschiedenis opnieuw instellen

Apparaten

•	De ingangsbron wordt overgeschakeld naar “AirPlay” wanneer het 
afspelen van AirPlay wordt gestart. 

•	U kunt het afspelen van AirPlay stoppen door op de knop o te 
drukken of door een andere ingangsbron te kiezen.

•	Om de naam van de artiest en het album samen te zien, drukt u op   
[DISPLAY].

•	Voor informatie over de manier waarop u iTunes moet gebruiken, 
kunt u ook Help voor iTunes raadplegen.

•	Het scherm kan verschillen, afhankelijk van de versie van het OS en 
de software.



20

NEDERLANDS

Geavanceerde bediening
Overzicht van het menu

Setupttems Gedetailleerde items Beschrijving Blz.
Netwerk

Eerste netwerk Setup
[Netwerk] 1/9

   :Enter          :terug

Eerste netwerk Setup
Voert de netwerkinstellingen uit met gebruik van een wizard-venster.
Meer informatie over de bediening vindt u in de aparte “Netwerkinstallatiegids”. 

–

Verbinding

Voert de instellingen uit voor een bekabeld of draadloos LAN. 21

(bedraad)

Voert de instellingen uit voor een bekabeld LAN. 21
DHCP (Aan) of DHCP (Uit) Voert de DHCP-instelling uit. 21
IP Addressz1 Voert de IP-adresinstelling uit. 21
Subnet Maskz1 Voert de subnet mask-instelling uit. 21
Gatewayz1 Voert de gateway-instelling uit. 21
Primary DNSz1 Voert de DNS-instelling uit. 21
Secondary DNSz1 Voert de secundaire DNS-instelling uit. 21
Proxy Voert de proxy-instelling uit. 22
Verbinding Voert de bekabelde LAN-verbinding uit. 21

(Draadloos)

Voert de instelling voor de draadloze LAN-verbinding uit. 22
Zoek naar Access Point Selecteert de draadloze verbindingen van de toegangspuntenlijst en stelt deze in. 22
WPS Stelt de draadloze verbinding met gebruik van WPS in. 23
Handmatige instelling Stelt de draadloze verbinding handmatig. 23

Last.fm Account Voert de account-instelling van Last.fm opnieuw uit. 11
Napster Account Voert de account-instelling van Napster opnieuw uit. 12
Last.fm Display Schakelt de weergave van Last.fm in het menu uit. 23

Party Mode

Voert de instellingen uit voor de functies van de partymodus. 24
Start Party Partymodus start.  24
Stop Partyz2 Partymodus stopt. 24
Party Mode functie De partymodusfunctie in-/uitschakelen. 24

Ander netwerk

Andere netwerkinstellingen. 25

Netwerk Standby
Voert de AAN/UIT-instellingen uit voor de netwerkfunctie wanneer het toestel in stand-bymodus 
is.

25

PC-taal Selecteert de te gebruiken taal voor de weergave van internetsites. 26
Friendly Name Edit Bewerkt een op het internet getoonde naam. 26
Zone Management U kunt maximum 10 apparaten beheren die met hetzelfde netwerk zijn verbonden. 26
Update notificatie Stelt de update-mededeling aan/uit. 27
Upgrade notificatie Stelt de upgrade-mededeling aan/uit. 27

Netwerk Info Toont diverse informatie over het netwerk. –
Ander

Auto Standby
[Ander] 1/5

   :Enter          :terug

Auto Standby Stelt de voeding van het toestel in stand-by wanneer het niet wordt gebruikt. 27
Firmware Update Werkt de firmware bij. 28
Nieuwe Feature toev. Toont nieuwe functies die kunnen worden gedownload en werkt functies bij. 28

Taal Taalinstelling. 29

z1 Verschijnt wanneer “DHCP” (vblz. 21) is ingesteld op “Uit”. 
z2 Verschijnt tijdens “Party Mode”. 
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Het netwerk instellen [Netwerk]
•	Meer details over “Eerste netwerk Setup” vindt u in de aparte 

“Netwerkinstallatiegids”. 
•	Als u het menu “Eerste netwerk setup” hebt geannuleerd of de 

netwerkomgeving hebt gewijzigd, moet u “Menu” – “Netwerk” – 
“Eerste netwerk setup” uitvoeren.

Verbinden van bedraad LAN
Gebruik deze procedure voor het configureren van de bekabelde LAN-
instellingen.

 nHet netwerk aansluiten (wanneer de 
instellingen voor “DHCP” zijn ingesteld op 
“Aan”)
Dit toestel voert automatisch de IP-adresinstellingen en andere 
instellingen uit, wanneer dit toestel met de ingeschakelde DHCP 
functie van de breedbandrouter wordt gebruikt.

1 Sluit de ETHERNET-kabel aan (vblz. 6 
“Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)”). 

2 Druk op ON/STANDBY om de voeding van de 
hoofdeenheid in te schakelen. 

3 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

4 Gebruik ui om “Netwerk” – “Verbinding” – 
“DHCP (Aan)” te selecteren en druk daarna op 
[ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het “Selecteer DHCP” menu verschijnt.

5 Gebruik ui om “Aan” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het “Setup bedraad” menu verschijnt.

6 Gebruik ui om “Verbinding” te selecteren en 
druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
“Verbinden” wordt weergegeven en het apparaat start met 
het verbinden met het LAN.

•	Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de melding 
“Geslaagd”. 

•	Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht, verschijnt 
“Verbinding mislukt”. Voer stappen 1 – 5 opnieuw uit.

Het is mogelijk dat u de netwerkverbinding handmatig moet instellen, 
afhankelijk van de provider die u gebruikt. Om de verbinding 
handmatig in te stellen, moet u de instelprocedure gebruiken van 
“Netwerkverbinding (wanneer de instellingen voor “DHCP” zijn 
ingesteld op “Uit”)”.

 nHet netwerk aansluiten (wanneer de 
instellingen voor “DHCP” zijn ingesteld op 
“Uit”)
Hier vindt u een overzicht van de instellingen wanneer dit toestel 
wordt aangesloten op een netwerk zonder DHCP-functie. 

Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor handmatige instelling. 

1 Voer stappen 1 tot 4 uit van de procedure “Het 
netwerk aansluiten (wanneer de instellingen voor 
“DHCP” zijn ingesteld op “Aan”)” en selecteer 
“Uit” in stap 5.
Het “Selecteer DHCP” menu verschijnt.

2 Gebruik ui om “IP Address” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het “Voer IP Address in” menu verschijnt.

3 Gebruik uip of [NUMBER] (0 – 9) om het IP-adres 
in te voeren en druk op [ENTER] of <1/3  ENTER>.

4 Gebruik uip of [NUMBER] (0 – 9) om het adres 
in te voeren voor “Subnet Mask”, “Gateway”, 
“primaire DNS” en “secundaire DNS”.

5 Gebruik ui om “Verbinding” te selecteren en 
druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
“Verbinden” wordt weergegeven en het apparaat start met 
het verbinden met het LAN.

•	Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt de melding 
“Geslaagd”. 

•	Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht, verschijnt 
“Verbinding mislukt”. Voer stappen 1 – 4 opnieuw uit.

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding

ui p

ON/STANDBY <1/3  ENTER>

[ENTER][MENU]

ON/STANDBY

[NUMBER] 
(0 – 9)

ui p
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Verbinden van draadloze LAN
Gebruik deze procedure voor het configureren van de draadloze LAN-
instellingen.

 nZoeken van toegangspunt (Draadloze LAN)

1 Het plaatsen van een antenne (vblz. 6 
“Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)”).

•	Indien een LAN-kabel is aangesloten dient u deze te verwijderen.

2 Druk op ON/STANDBY om de voeding van de 
hoofdeenheid in te schakelen. 

3 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

4 Gebruik ui om “Netwerk” – “Verbinding” – 
“Zoek naar Access Point” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het door u ingestelde toegangspunt wordt weergegeven.

5 Gebruik ui om het toegangspunt te selecteren en 
druk dan op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

•	Als het toegangspunt niet automatisch wordt gedetecteerd, 
moet u het handmatig configureren (vblz.  23 “Handmatige 
instelling”).

6 Als er een encryptieinstelling is voor het toegangspunt 
dat u hebt geselecteerd in stap 5, voer dan dezelfde 
encryptiesleutel in die u heeft gebruikt voor het 
toegangspunt. (Als er geen encryptieinstelling is, ga 
dan verder met stap 7.)
Gebruik uio p om de “Key” (encryptiesleutel) in te voeren 
en druk op [ENTER], <1/3  ENTER> of p. Voer dezelfde 
encryptiesleutel in als u hebt gebruikt voor het toegangspunt.

•	Het type tekens dat kan worden ingevoerd wordt hieronder 
getoond.

GKleine lettersH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

GHoofdlettersH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSymbolenH ! “ # $ % & ‘ ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜
GNummersH 0123456789 (spatie)

•	Als er geen beveiligingsinstellingen zijn gebruikt in de instellingen 
voor de internetverbinding, dan is deze stap niet nodig.

 nProxy-instellingen
Configureer deze instellingen om een verbinding te maken met 
internet via een proxyserver.

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Netwerk” – “Verbinding” – 
“Proxy” te selecteren en druk daarna op [ENTER], 
<1/3  ENTER> of p.
Het “Setup Proxy” instelmenu verschijnt.

3 Als “Proxy(Aan)” verschijnt, gaat u naar stap 5.  
Als “Proxy(Uit)” verschijnt, drukt u op [ENTER],  
<1/3  ENTER>, of p.
Het “Selecteer Proxy” instelmenu verschijnt.

4 Gebruik ui om “Aan” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het “Setup Proxy” instelmenu verschijnt.

5 Gebruik ui om “Proxy (Adres)” of “Proxy 
(Naam)” te selecteren en druk daarna op [ENTER], 
<1/3  ENTER> of p.
Het “Selecteer type” instelmenu verschijnt.

6 Gebruik ui om “Adres” of “Naam” te selecteren 
en druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het “Setup Proxy” instelmenu verschijnt.

7 Gebruik ui om “Adres” of “Naam” te selecteren 
en druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het “Voer Proxy Address in” of “Voer Proxy Name in” 
instelmenu verschijnt.

8 Gebruik uip of [NUMBER] (0 – 9) om het adres 
of de naam in te voeren en druk op [ENTER] of  
<1/3  ENTER>.
Het “Setup Proxy” instelmenu verschijnt.

9 Gebruik ui om “Port” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het “Voer Proxy Port in” instelmenu verschijnt.

10 Gebruik uip of [NUMBER] (0 – 9) om de poort 
in te voeren en druk op [ENTER] of <1/3  ENTER>.
De Proxy-instellingen zijn nu voltooid.

Het netwerk instellen [Netwerk]

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding

uio p

ON/STANDBY <1/3  ENTER>

[ENTER][MENU]

ON/STANDBY

[NUMBER] 
(0 – 9)

uio p
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7 Gebruik i om “Verbinding” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
“Verbinden” wordt weergegeven en het apparaat start met 
het verbinden met het netwerk. 

•	Dit toestel maakt automatisch de netwerkinstellingen met de 
DHCP-functie.

 nWPS-instellingen (druktoetsmethode)

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Netwerk” – “Verbinding” – 
“WPS” – “Druk toets” te selecteren en druk daarna 
op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

3 Gebruik ui om “Enter” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

4 Druk op de WPS-knop op het toegangspunt.
Wanneer er een verbinding is verkregen met het 
toegangspunt wordt “Geslaagd” weergegeven.

 nWPS-instellingen (PIN-codemethode)

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Netwerk” – “Verbinding” – 
“WPS” – “PIN code” te selecteren en druk daarna 
op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het door u ingestelde toegangspunt wordt weergegeven.

3 Gebruik ui om het toegangspunt te selecteren 
waarvan u de PIN-code wil tonen en druk op 
[ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het PIN-codenummer wordt weergegeven.

4 Stel deze PIN-code in op het register.
Wanneer er een verbinding is verkregen met het 
toegangspunt wordt “Geslaagd” weergegeven.

Het netwerk instellen [Netwerk]

 nHandmatige instelling

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Netwerk” – “Verbinding” – 
“Handmatige instelling” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

3 Gebruik ui om “SSID” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

4 Gebruik uio p voor het invoeren van het 
draadloze netwerk (SSID) en druk op [ENTER] of  
<1/3  ENTER>.

•	Het type tekens dat kan worden ingevoerd wordt hieronder 
getoond.

GKleine lettersH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

GHoofdlettersH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSymbolenH ! “ # $ % & ‘ ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜
GNummersH 0123456789 (spatie)

5 Gebruik ui om “Security” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

6 Gebruik ui voor het kiezen van de volgende 
onderdelen en druk vervolgens op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.

•	 Geen  Selecteer indien niet gecodeerd. Kan ook worden gebruikt, 
zelfs zonder encryptie, hoewel we encryptie aanraden voor de 
verbeterde beveiliging.

•	 WEP   / WPA(TKIP)   / WPA(AES)   / WPA2(TKIP)   / WPA2(AES)   
Selecteer de encryptiemethode volgens de encryptieinstelling van 
het toegangspunt dat u gebruikt.

7 Gebruik ui om “Key” te selecteren en druk op 
[ENTER] of <1/3  ENTER>.

8 Gebruik uio p om de encryptiesleutel in te 
voeren en druk op [ENTER] of <1/3  ENTER>.
Voer dezelfde encryptiesleutel in als u hebt gebruikt voor het 
toegangspunt.

•	Als er geen beveiligingsinstellingen zijn gebruikt in de instellingen 
voor de internetverbinding, dan is deze stap niet nodig.

•	Wanneer u verbinding maakt met een door “WEP” beveiligd 
netwerk, stelt u het toegangspunt “Default Key” in op “1”.

9 Gebruik i to om “Verbinding” te selecteren en 
druk dan op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
“Verbinden” wordt weergegeven en het apparaat start met 
het verbinden met het netwerk. 

•	Dit toestel maakt automatisch de netwerkinstellingen met de 
DHCP-functie.

Last.fm Display
Stel in of het Last.fm-item al dan niet in het menu moet worden 
getoond.

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Netwerk” – “Last.fm Display” te 
selecteren en druk daarna op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.
“Last.fm Display” verschijnt.

3 Gebruik ui om “Display” of “Verborgen” te 
selecteren en druk daarna op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.

Display   De items van Last.fm verschijnen.

Verborgen   De items van Last.fm verschijnen niet.
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Party Mode functie
Een enkele ingangsbron (Internetradio, muziekserver of iPod) kan 
worden afgespeeld op meerdere producten, die zijn uitgerust met de 
groepsfunctie en verbonden in een netwerk.
De groepsfunctie bestaat uit een “organisator” en tot vier 
“groepsleden”. Wanneer één eenheid de groepsfunctie begint als 
de organisator nemen tot vier apparaten waarop de groepsfunctie is 
geactiveerd automatisch deel aan de groep als groepsleden. “Party 
Mode functie” moet van te voren worden ingesteld op “Aan” om de 
groepsfunctie te kunnen gebruiken.

 n Instellen van de partymodus

1 Druk op [PARTY MODE].
Het “Party Mode” menu verschijnt.

2 Gebruik ui om “Party Mode functie” te selecteren 
en druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het “Party Mode functie” menu verschijnt.

3 Gebruik ui om “Aan” of “Uit” te selecteren en 
druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

Aan    De partymodus wordt geactiveerd.

Uit   De partymodus wordt geannuleerd.

 nDe groepsfunctie starten als de organisator

1 Druk op [PARTY MODE].
Het “Party Mode” menu verschijnt.

2 Gebruik ui om “Start Party” te selecteren en druk 
[ENTER], <1/3  ENTER> of p.

•	Het display schakelt om naar naar het ingangsbronselectiescherm. 
•	Zijn er andere apparaten in hetzelfde netwerk met partymodus 

ingeschakeld, dan worden die automatisch geselecteerd als 
groepsleden. 

•	“Geen netwerk Verbinding” wordt weergegeven als u niet bent 
aangesloten op een netwerk.

3 Start de weergave van de gewenste zender.

De groepsfunctie annuleren

1 Druk op [PARTY MODE].
Het “Party Mode” menu verschijnt.

2 Gebruik ui om “Stop Party” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
“Exit Party Mode?” verschijnt op het menuscherm.

3 Gebruik ui om “Ja” te selecteren en druk daarna 
op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Wordt “Deelnemer P.Off?” weergegeven.

4 Gebruik ui om “Ja” of “Nee” te selecteren en 
druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

Ja    De stroom van de groepsleden wordt uitgeschakeld en de 
groepsfunctie wordt geannuleerd.

Nee   De groepsfunctie wordt geannuleerd zonder de stroom van 
de groepsleden uit te schakelen.

Het netwerk instellen [Netwerk]

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding

uio p

<1/3  ENTER>

[ENTER]

[PARTY MODE]

[MENU]

uio p
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 nDeelnemen in de groepsfunctie als een groepslid
•	Wanneer de organisator de groepsfunctie start, worden 

automatisch tot vier groepsleden geselecteerd. Er is geen 
bediening nodig.

•	Wanneer een apparaat een groepslid wordt, verschijnt “Party-
deelnemer” op de display. De ingangsbron wisselt automatisch 
naar “Music Server” en naar dezelfde ingangsbron als op de 
organisator wordt afgespeeld.

•	Als er minder dan vier groepsleden zijn, kan een apparaat aan 
de groepsfunctie deelnemen nadat deze is gestart. Voer de 
onderstaande bewerkingen uit om deel te nemen aan de 
groepsfunctie.

1 Druk op [PARTY MODE].
Het “Party Mode” menu verschijnt.

2 Gebruik ui om “Start Party” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

•	“Geen netwerk Verbinding” wordt weergegeven als u niet bent 
aangesloten op een netwerk.

Selecteren van tracks van deelnemers
Wanneer de groepsfunctie start, verschijnt “Party-deelnemer” op het 
display van de deelnemer. Daarna verschijnt de weergave-informatie 
van de organisator.

1/3
I Gotta Feeling

0:21100%

Top 40

AP

Display groepsfunctie Display deelnemer

1 Druk o om de invoerbron van de organisator weer 
te geven.

1/3
Internet Radio
Music Server

---------------------------------

2 Druk op ui om de ingangsbron te kiezen en druk 
vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

3 Druk op ui om het weer te geven item te 
selecteren en druk vervolgens op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.

Het netwerk instellen [Netwerk]

De groepsfunctie annuleren

1 Druk op [PARTY MODE].
Het “Party Mode” menu verschijnt.

2 Gebruik ui om “Stop Party” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
“Exit Party Mode?” verschijnt op het menuscherm.

3 Gebruik ui om “Ja” te selecteren en druk daarna 
op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
In dit geval blijven de andere apparaten in de groepsfunctie.

•	“Last.fm”, “Napster” en “USB” zijn niet beschikbaar in Party-
modus.

•	Er kan slechts één organisator zijn in het netwerk. Annuleer eerst de 
huidige groepsfunctie om een nieuwe groep te vormen.

Andere netwerkinstellingen
 nNetwerk Standby
Zet de netwerkfunctie aan of uit tijdens stand-by.

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Netwerk” – “Ander netwerk” – 
“Netwerk Standby” te selecteren en druk daarna 
op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het “Netwerk Standby” menu verschijnt.

3 Gebruik ui om “Netwerk aan” te selecteren en 
druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

Netwerk aan    Netwerk is aan tijdens stand-by. Het hoofdtoestel 
is bedienbaar met een netwerkgeschikte 
controller. Verkort de tijd die verloopt voordat de 
netwerkverbinding is voltooid.
•	Wanneer “Netwerk standby” is ingesteld op 

“Netwerk aan”, licht het voedingsdisplay oranje op.
•	Er wordt meer stroom verbruikt in stand-by 

(Stroomverbruik: 7,5 W).

Netwerk uit    Tijdens standby is netwerk functie onderbroken. 
Het stroomverbruik tijdens de standby-modus wordt 
geminimaliseerd.
•	De minimale hoeveelheid stroom wordt verbruikt in 

stand-by (Stroomverbruik: 0,2 W).
•	Dit is de standaardinstelling.

4 Druk op [MENU].
Het display wordt weer normaal.
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Het netwerk instellen [Netwerk]

 nPC-taal
Selecteer de computeromgevingstaal.

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”). 

2 Gebruik ui om “Netwerk” – “Ander netwerk” – 
“PC-taal” te selecteren en druk daarna op [ENTER], 
<1/3  ENTER> of p.
Het “PC-taal” instelmenu verschijnt.

3 Gebruik ui om de computertaal te selecteren en 
druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

 n Friendly Name Edit
De Vriendelijke Naam is de naam voor dit toestel die in het netwerk 
wordt weergegeven (Maximaal 63 tekens).

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Netwerk” – “Ander netwerk” – 
“Friendly Name Edit” te selecteren en druk daarna 
op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het “Friendly Name Edit” menu verschijnt.

3 Selecteer de naam (DENON:[DNP-720AE]) en druk 
op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

4 Bewerk een vriendelijke naam. 

•	Ga naar 31 voor het invoeren van tekens.

Functie Zone Management
De status van de met hetzelfde netwerk verbonden toestellen kan 
worden getoond. Ook het gebruik van netwerkmenubrowsers is 
mogelijk via het netwerk van verbonden toestellen.
Dit is handig bij weergave van netwerkservices via een apparaat dat in 
een afzonderlijke kamer is geplaatst.

Uitsluitend toestellen die compatibel met Zone Management zijn 
kunnen worden gebruikt. Met de Zone Management functie worden 
het netwerkmenuscherm en weergavescherm van het te bedienen 
toestel getoond, maar is weergave met dit toestel onmogelijk. Gebruik 
de Party Mode functie voor weergave van dezelfde muziek als van het 
andere toestel.

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in de 
display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Druk op ui om “Netwerk” – “Ander netwerk” – 
“Zone Management” te selecteren in het menu en 
druk vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

•	Er kunnen maximum 10 DENON-apparaten worden getoond die 
zijn aangesloten op hetzelfde netwerk als dit apparaat.

3 Druk op ui om het apparaat te selecteren en druk 
vervolgens op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

4 Druk op ui om “Apparaat bediening” te 
controleren en druk vervolgens op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.
Het netwerkmenu van het andere apparaat wordt weergegeven 
op het display van dit toestel. 

5 Druk op ui,  [ENTER], <1/3  ENTER> of p om 
het gewenste nummer te selecteren.

1/6
Internet Radio
Music Server

[Friendly Name #1]

•	Zie de aanwijzingen van de betreffende functie voor details 
aangaande de bediening.

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding

uio p

<1/3  ENTER>

[ENTER]
[MENU]

uio p
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Update notificatie
Toont een bericht op het menuscherm van dit toestel waarin wordt 
meegedeeld wanneer de recentste firmware werd uitgegeven met 
“Firmware Update”.
Maak verbinding met breedbandinternet (vblz.  6) wanneer u van 
deze functie gebruik maakt.

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Netwerk”-“Ander netwerk”- 
“Update notificatie” te selecteren en druk daarna op 
[ENTER], <1/3  ENTER> of p.
“Update notificatie” menu verschijnt.

3 Gebruik ui om “Aan” te selecteren en druk 
daarna  op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

Aan  Toon updatebericht.

Uit  Toon updatebericht niet.

•	Wanneer u op [ENTER] of <1/3  ENTER> rukt tijdens het weergeven 
van de mededeling, wordt “Check voor Update” getoond. (Zie 28 
voor meer informatie over “Firmware Update”.)

•	Druk op o om de mededeling te wissen.

Het netwerk instellen [Netwerk]

Upgrade notificatie
Toont een bericht op het menuscherm van dit toestel waarin wordt 
meegedeeld wanneer de downloadbare firmware werd uitgegeven 
met “Nieuwe Feature toev.”.
Maak verbinding met breedbandinternet (vblz.  6) when using 
this function.

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Netwerk”-“Ander netwerk”- 
“Upgrade notificatie” te selecteren en druk daarna 
op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
“Upgrade notificatie” menu verschijnt.

3 Gebruik ui om “Aan” te selecteren en druk 
daarna  op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

Aan  Toon upgradebericht.

Uit  Toon upgradebericht niet.

•	Wanneer u op [ENTER] of <1/3  ENTER> drukt tijdens het 
weergeven van de mededeling, wordt “Nieuwe Feature toev.” 
getoond. (Zie 28 voor meer informatie over “Nieuwe Feature 
toev.”.)

•	Druk op o om de mededeling te wissen.

Overige instellingen maken 
[Ander]

Auto Standby
Wanneer Auto-standby op ON staat, gaat dit toestel automatisch in 
standby wanneer ongeveer 30 minuten lang geen bedieningshandeling 
is uitgevoerd.
•	The default setting is “Aan”.

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in de 
display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Ander” – “Auto Standby” te 
selecteren en druk daarna op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.
“Select. Auto Standby” menu verschijnt.

3 Gebruik ui om “Aan” te selecteren en druk daarna 
op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
De instelling wordt ingevoerd.

OPMERKING
In de volgende situaties werkt de functie Auto-standby niet.
•	Wanneer een iPod of USB- geheugenapparaat is aangesloten op de 

USB/iPod-poort op het toestel. Indien een iPod met de iPod dock van 
het toestel is verbonden. 

•	Wanneer de bron “TUNER”.
•	Wanneer de afgespeelde ingangsbron “Internet Radio”, “Music 

Server”, “Last.fm” of “Napster” is. 
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Nieuwe Feature toev.
•	Om nieuwe functies toe te voegen, zijn de omgeving en instellingen 

nodig die voor het verbinden met breedbandinternet zijn vereist 
(vblz. 6).

•	Start de bediening voor het toevoegen van de nieuwe functie pas 
nadat ten minste 2 minuten zijn verstreken na het inschakelen van 
dit toestel.

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Ander” – “Nieuwe Feature 
toev.” te selecteren en druk daarna op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.

Start Upgrade    Voer het upgradeproces uit.

•	Wanneer de upgrade niet geslaagd is, zal een foutmelding in het 
display verschijnen die identiek is aan de melding in “Firmware 
Update” (vblz. 28). Controleer de instellingen en de 
netwerkomgeving en voer de update opnieuw uit.

Upgrade Status    Toont een lijst met aanvullende functies die door 
de upgrade worden geleverd.

Upgrade ID    Het ID-nummer dat in dit scherm wordt getoond 
is vereist bij het uitvoeren van de procedure.

Raadpleeg de DENON-website voor meer details over updates.
Wanneer de procedure is uitgevoerd, wordt “Geregistreerd” 
weergegeven en kunt u updates uitvoeren. 
Als de procedure niet werd uitgevoerd, wordt “Niet geregistreerd” 
weergegeven.

[Opmerkingen over het gebruik van “Firmware Update” 
en “Nieuwe Feature toev.”]
•	Schakel de stroom niet uit voordat de update of upgrade afgerond is.
•	Zelfs met een breedband internetverbinding duurt het volledig 

updaten/upgraden ongeveer 20 minuten.
•	Als het installeren van de update / upgrade eenmaal is gestart, 

kunnen de normale functies van dit toestel niet eerder weer worden 
gebruikt dan nadat de update / upgrade volledig is geïnstalleerd.

•	Het installeren van firmware update / upgrade kan tot gevolg 
hebben dat de standaardwaarden van de voor dit toestel ingestelde 
parameters e.d. worden hersteld.

•	Als de update of upgrade mislukt, moet u de stekker van het 
netsnoer even ontkoppelen en vervolgens weer verbinden. “Update 
Retry” verschijnt vervolgens op het display en de update wordt 
voortgezet vanaf het punt waar de update werd onderbroken. 
Controleer de netwerkomgeving, indien de fout zich ondanks dit nog 
steeds voordoet.

Overige instellingen maken [Ander]

Firmware Update
•	Om de firmware bij te werken, zijn de omgeving en instellingen 

nodig die voor het verbinden met breedbandinternet zijn vereist 
(vblz. 6).

•	Start de firmware-update pas nadat ten minste 2 minuten zijn 
verstreken na het inschakelen van de stroom van het toestel.

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Ander” – “Firmware Update” 
te selecteren en druk daarna op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.

Check voor Update    U kunt controleren of er updates van de firmware 
zijn. U kunt ook nagaan hoelang het ongeveer zal 
duren om een update te voltooien.

Start    Start het installatieproces van de update.

•	Als het updaten niet lukt, zal het toestel het automatisch opnieuw 
proberen, maar als het updaten nog steeds niet mogelijk is, 
wordt een van de hieronder getoonde berichten weergegeven. 
Controleer de netwerkinstellingen en -aansluitingen wanneer 
een van onderstaande meldingen verschijnt en probeer daarna 
nogmaals om de update te installeren.

Display Beschrijving
Updating fail Het installeren van de update is mislukt.
Login failed Het aanmelden op de server is mislukt.
Server is busy De server is bezet. Wacht enige tijd en 

probeer het dan opnieuw.
Connection fail Verbinding met de server is niet tot stand 

gekomen.
Download fail Het downloaden van de firmware is mislukt.

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding

[ENTER]

[DISPLAY]

[SEARCH]

[TUNER]

[MENU]

ui p

ui p

<1/3  ENTER>
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PTY (Programmatype)
PTY geeft het RDS-programmatype aan.
In het onderstaande vindt u een overzicht van de beschikbare 
programmatypes met de daarbij behorende aanduidingen:

NEWS Nieuws WEATHER Weer
AFFAIRS Actualiteit FINANCE Financieel
INFO Informatie CHILDREN Kinderprogramma
SPORT Sport SOCIAL Sociaal nieuws
EDUCATE Opvoeding RELIGION Godsdienst
DRAMA Drama PHONE IN Inbelprogramma
CULTURE Cultuur TRAVEL Reisprogramma
SCIENCE Wetenschap LEISURE Vrije tijd
VARIED Allerlei JAZZ Jazz
POP M Popmuziek COUNTRY Country
ROCK M Rockmuziek NATION M Nationaal
EASY M Easy-Listening muziek OLDIES Oldies 
LIGHT M Licht klassiek FOLK M Folk
CLASSICS Zwaar klassiek DOCUMENT Documentaires
OTHER M Andere muziek

 nPTY zoeken
Gebruik deze functie om RDS-zenders te zoeken die een bepaald 
programmatype (PTY) uitzenden.
Voor een beschrijving van ieder type programma, raadpleeg “PTY 
(Programmatype)”.

1 Druk tweemaal achtereenvolgens op [TUNER] om de 
ingangsbron te schakelen naar “TUNER (FM)”.

•	Voor meer informatie over het selecteren van de ingangsbron via 
het toestel, zie “De ingangsbron selecteren via de bediening van 
het toestel” (vblz. 8). 

2 Druk op [SEARCH].

3 Gebruik ui om “PTY zoeken” te selecteren en 
druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

4 Gebruik ui om het gewenste programmatype op 
te roepen en druk vervolgens op [ENTER],  
<1/3  ENTER> of p.
Het PTY zoeken begint automatisch.

•	Als geen programma van het opgegeven type wordt gevonden, 
wordt “No Programme” getoond.

Afstemmen op radiozenders
RDS (Radio Data System)
De RDS-functie werkt alleen wanneer u RDS-compatibele zenders 
ontvangt.
RDS (werkt alleen op FM) is een systeem die een zender in 
staat stelt extra informatie mee te zenden met het normale 
radioprogrammasignaal. 
Deze unit kan de volgende drie typen RDS-informatie ontvangen:

 nRDS zoeken
Gebruik deze functie om automatisch af te stemmen op FM-zenders 
die een bepaalde RDS-service aanbieden.

1 Druk tweemaal achtereenvolgens op [TUNER] om de 
ingangsbron te schakelen naar “TUNER (FM)”.

•	Voor meer informatie over het selecteren van de ingangsbron via 
het toestel, zie “De ingangsbron selecteren via de bediening van 
het toestel” (vblz. 8). 

2 Druk op [SEARCH].

3 Gebruik ui om “RDS zoeken” te selecteren en 
druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het RDS zoeken begint automatisch.

•	Als geen RDS-zender wordt gevonden, wordt “No Programme” 
getoond.

Informatie tijdens ontvangst bekijken
Druk op [DISPLAY] wterwijl u een RDS ontvangt om de informatie die 
actueel wordt uitgezonden, weer te geven.

*1 *2
Freq.PS

PTYRT

*1 Programmaservicenaam 
•	Als de naam van een zender is ingevoerd, wordt deze 

weergegeven.
*2 Frequentie

Overige instellingen maken [Ander]

•	Informatie over de “Firmware Update” functie en “Nieuwe Feature 
toev.” zullen telkens op de DENON website aangekondigd worden, 
wanneer dergelijke plannen gedefinieerd zijn.

•	Wanneer bruikbare nieuwe firmware wordt uitgegeven met 
“Firmware Update” of “Nieuwe Feature toev.”, wordt dit 
meegedeeld in een bericht op het menuscherm. Stel in op “Update 
notificatie” (vblz.  27) en “Upgrade notificatie” (vblz.  27) op 
“Uit”, wanneer u niet op de hoogte wilt worden gebracht.

Taal
Stelt de taal voor de menuweergave.
•	Af fabriek is de taalinstelling “English”. 

1 Druk op [MENU].
Zet de menu-instellingsmodus aan en het menu verschijnt in 
de display (vblz. 20 “Overzicht van het menu”).

2 Gebruik ui om “Ander” – “Taal” te selecteren en 
druk daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.

English  / Deutsch  / Français  / Italiano  / Nederlands  
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Afstemmen op radiozenders

RT (Radiotekst)
RT maakt het mogelijk dat RDS-stations tekstberichten kunnen 
versturen die op het scherm verschijnen.

•	Wanneer de RT-modus wordt ingeschakeld terwijl een RDS-
zendstation dat geen RT-service biedt is afgestemd, wordt “NO 
TEXT” weergegeven op de display.

•	De RT-modus kan niet worden ingesteld voor de AM-golfband of 
voor FM-zenders die geen RDS-uitzendingen aanbieden.

OPMERKING
De onderstaande bedieningshandelingen om “RDS zoeken” te 
selecteren, werken niet in gebieden waar er geen RDS-uitzendingen 
zijn.

 nTuner (FM/AM)-bediening
Bedieningstoetsen Functie

FAVORITE
Registratie/oproep van de favorietenlijst, verwijderen 

uit de favorietenlijst
PRESET +, – Voorkeuzezender kiezen

TUNER PRESET Voorkeuzemenu 
2 Stop

TUNING df Tuning (omhoog/omlaag)
MENU Menu
MODE Zoekmodus veranderen

uio p Bediening van de cursor 
(omhoog/omlaag/links/rechts)

ENTER Invoeren

SEARCH
RDS zoeken / PTY zoeken /  
TP zoeken / Auto voorkeuze

HOME Teruggaan naar de hoofdpagina
0 – 9, +10 Voorkeuzezender kiezen

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding TP (Verkeersinformatie)

TP geeft programma´s aan die verkeersinformatie uitzenden.
Hiermee kunt u snel de verkeersomstandigheden bij u in de buurt 
controleren voordat u van huis gaat.

 nTP zoeken
Gebruik deze functie om RDS-zenders te vinden die 
verkeersinformatie (TP-zenders) uitzenden.

1 Druk tweemaal achtereenvolgens op [TUNER] om de 
ingangsbron te schakelen naar “TUNER (FM)”.

•	Voor meer informatie over het selecteren van de ingangsbron via 
het toestel, zie “De ingangsbron selecteren via de bediening van 
het toestel” (vblz. 8). 

2 Druk op [SEARCH].

3 Gebruik ui om “TP zoeken” te selecteren en druk 
daarna op [ENTER], <1/3  ENTER> of p.
Het TP zoeken begint automatisch.

•	“No Programme” wordt getoond wanneer er geen omroepzender 
met verkeersinformatie is.

[ENTER]

[SEARCH]

[MENU]

[FAVORITE]

[HOME]

[CLEAR]

[MODE]

[TUNER PRESET]

[PRESET +, –]

[2]

[TUNING df]

[TUNER]

[NUMBER] 
(0 – 9, +10)

uio p

uio p

<1/3  ENTER>
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Andere functies
Tekens invoeren
Bij dit apparaat kunnen de namen van de schermen“Stem af op het 
voorkeuzekanaal dat u wilt benoemen” (vblz.  14), “Napster 
Account” (vblz.  12) en “Last.fm Account” (vblz.  11) enz. 
naar believen worden gewijzigd.
Hieronder vindt u de twee methoden waarop tekens kunnen worden 
ingevoerd.

Methode Bediening

De cijfertoetsen 
gebruiken

•	Bediening met de afstandsbediening.
•	Elke toets heeft meerdere tekens, en 

telkens wanneer u op de toets drukt, 
gaat u over op het volgende teken.

De cursortoetsen 
gebruiken

•	Bediening met de afstandsbediening of 
het hoofdtoestel.

•	Voer met de uio p en [ENTER] of 
<1/3  ENTER> de tekens in.

 nAfbeelding van scherm voor het invoeren

P03

[Gebruikersnaam]

Selecteer : Enter

Selecteer Verplaatsen

GInvoer voorkeuzenaamH

GAccountinvoerH

Cursor

De cijfertoetsen gebruiken

1 Het scherm weergeven waarop u tekens kunt 
invoeren.

2 Plaats de cursor op het teken dat moet worden 
veranderd met o p en druk op [NUMBER] (0 – 9) 
tot het gewenste teken verschijnt. 

•	Het type tekens dat kan worden ingevoerd wordt hieronder 
getoond.

1 . @ - _ / : ˜
m n o M N O 6

a b c A B C 2 p q r s P Q R S 7

d e f D E F 3 t u v T U V 8

g h i G H I 4 w x y z W X Y Z 9

j k l J K L 5 0 (spatie) ! “ # $ % & ‘ ( ) z + , 
; < = > ? [ \ ] ^ ` { | }

•	U kunt het type teken dat u wilt invoeren, wisselen door op [MODE] 
te drukken wanneer de weergavenaam wordt gewijzigd.

•	Druk op [CLEAR] om het teken te wissen.
•	Voor het continu invoeren van tekens die zijn toegekend aan een 

cijfertoets, drukt u op p om de cursor naar rechts te verplaatsen 
na een teken te hebben ingevoerd, en voert u vervolgens het 
volgende teken in.

•	Voor het invoeren van tekens die aan verschillende toetsen zijn 
toegekend, blijft u continu op de cijfertoets drukken. De cursor gaat 
daarbij automatisch naar de volgende positie, en het ingevoerde 
teken wordt vastgelegd. 

3 Herhaal stap 2 om de naam te wijzigen, en druk op  
[ENTER] of <1/3  ENTER> om het vast te leggen. 

Voorbeeld:  voor het wijzigen van de ingangsbron van “POPS” naar 
“ROCK”

q Plaats de cursor op “P”. POPS

w Druk zevenmaal op . ROPS
“P” verandert in “R”.  

e Druk tweemaal op p. 
ROPS“R” wordt automatisch geregistreerd en de 

cursor wordt op “P” geplaatst.

r Druk zesmaal op . ROCS
“P” changes to “C”. 

t Druk op p.
ROCS“C” wordt automatisch geregistreerd en de 

cursor wordt op “S” geplaatst. 

y Druk vijfmaal op . ROCK
“S” verandert in “K”. 

u Druk op [ENTER] of <1/3  ENTER> om de ingevoerde naam vast 
te leggen. 
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Andere functies

Toets op het toestel en de afstandsbediening
 TOETS

Toets die zich alleen op het toestel bevindt   <TOETS>
Toets die zich alleen op de afstandsbediening bevindt   [TOETS]

Symbolen voor het aangeven van toetsen in deze 
handleiding Laatste functie-geheugen

Hiermee worden de instellingen opgeslagen die in gebruik waren 
direct voordat naar de standby-modus werd overgeschakeld.
Wanneer het toestel weer wordt aangezet, worden de instellingen 
weer hersteld naar wat deze waren direct voordat naar de standby-
modus werd overgeschakeld.

De microprocessor resetten
Voer deze procedure uit als de weergave abnormaal is of de bediening 
niet uitgevoerd kan worden.
Wanneer de microprocessor opnieuw ingesteld is, zullen alle 
instellingen weer teruggezet zijn op de standaard waarden.

1 Trek de stekker uit het stopcontact. 

2 Houd <SOURCE> en <1/3  ENTER> ingedrukt en 
steek de stekker weer in het stopcontact.

3 Laat de toetsen los wanneer de aan-/uit-indicator 
groen oplicht. 
“Initialized” verschijnt in het display. 

Wanneer “Initialized” niet verschijnt in stap 3, begin dan opnieuw 
vanaf stap 1.

De cursortoetsen gebruiken

1 Geef het scherm weer waarop u tekens kunt 
invoeren.

2 Gebruik o p om de cursor te verplaatsen naar het 
teken dat u wilt wijzigen.

3 Gebruik ui om het teken te wijzigen.

•	Het type tekens dat kan worden ingevoerd wordt hieronder 
getoond.

GKleine lettersH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

GHoofdlettersH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSymbolenH ! “ # $ % & ‘ ( ) z + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜
GNummersH 0123456789 (spatie)

•	U kunt het type teken dat u wilt invoeren, wisselen door op [MODE] 
te drukken wanneer de weergavenaam wordt gewijzigd.

•	Druk op [CLEAR] om het teken te wissen.
•	Druk op [9] om een spatie in te voegen.

4 Herhaal stappen 2 en 3 om de naam te veranderen 
en druk daarna op [ENTER] of <1/3  ENTER> om 
dit op te slaan. 

[MODE]
[ENTER]

[CLEAR]

[9]

uio p

uio p

<1/3  ENTER><SOURCE>
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Informatie
Namen en functies van onderdelen

Zie de tussen haakjes (  ) vermelde bladzijdenummers voor toetsen die hier niet beschreven worden.

Voorpaneel

q e r t y iuw

q Netspanningstoets (ON/STANDBY) ··········· (8)
Zet het toestel aan en uit (stand-by).

w Netspanningsindicator ································ (8)
De voedingsindicator verandert zoals hieronder 
weergegeven volgens de status van het toestel.
•	Aan ............................................................Biue
•	Stand-by ...................................................Rood
•	Netwerk stand-by...................................Oranje
•	Auto stand-by ...............................................Uit

e Afstandsbedieningssensor ·························· (3)

r Beeldscherm
Hiermee geeft u de afspeelstatus, instellingen, 
enzovoort, weer.

t Selectieknop ingangsbron (SOURCE) ········ (8)
Hiermee selecteert u de ingangsbron.

y Cursortoets (uio p) ································· (8)

u Toets afspelen/pauzeren (1/3) ················· (8)

 ENTER-toets ·················································· (8)

i USB/iPod-poort ···································· (16, 17)
Voor het verbinden van een iPod of USB-
geheugenapparatuur.

q FM-antenneaansluiting ································ (5)
Sluit de bijgeleverde FM-binnenantenne aan. 
Sluit bij slechte ontvangst een externe antenne 
aan.

w AM-antenneaansluiting ······························· (5)
Sluit de bijgeleverde AM-raamantenne aan.

e ANALOG OUT-aansluitingen ······················· (4)
Sluit een commercieel beschikbare versterker 
aan.

r DIGITAL OUT-aansluiting ···························· (4)
Sluit een digitaal apparaat aan, zoals een in 
de handel verkrijgbare AV-ontvanger of D/A-
omzetter.

Achterpaneel

q w e r y ut

t WLAN ANTENNA-aansluiting ····················· (6)
Sluit de bijgeleverde staafantenne voor 
draadloos LAN aan.

y ETHERNET-aansluiting ································ (6)

u AC-netingang (AC IN) ··································· (7)
Sluit de bijgeleverde voedingskabel aan.
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Namen en functies van onderdelen

Afstandsbediening
Deze paragraaf geeft uitleg over de toetsen die worden gebruikt voor de weergave van de verschillende bronnen.

e

y

t

r

q

w

 nToetsen die bij alle functies (USB/iPod, TUNER en netwerk)

q Keuzeknop ingangsbron ······························ (8)

w MENU-toets ················································ (16)

e ON/STANDBY-toets ····································· (8)

r CLEAR-toets ·········································· (31, 32)

t DISPLAY-toets ·············································· (9)

y DIMMER-toets ·············································· (8)

w

r

q

e

w

Q2

Q1

Q0

o

y

u

i

t

q  INTERNET RADIO PRESET-toetsen ············ (9)

w Skip achteruit/Skip vooruit-toetsen  
(8, 9) ················································ (10)

e  Play/Pauze-toets (1/3) ···························· (10)

r  PARTY MODE-toets ···································· (24)

t  ENTER-toets ·················································· (9)

y  SEARCH-toets ··············································· (9)

u RANDOM-toets ··········································· (10)

i REPEAT-toets ·············································· (10)

o Stop-toets (2)··············································· (9)

Q0  Cursor-toetsen (uio p) ···························· (9)

Q1 HOME-toets ·················································· (9)

Q2 DISPLAY-toets ·············································· (9)

 nKnoppen die werken wanneer de ingangsbron “Internet Radio”, “Music 
Server”, “Last.fm” of “Napster” is
“Toetsen die bij alle functies werken (USB/iPod, TUNER en netwerk)” kunnen ook worden gebruikt. 
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 nKnoppen die werken wanneer de ingangsbron “TUNER” is
“Toetsen die bij alle functies werken (USB/iPod, TUNER en netwerk)” kunnen ook worden gebruikt. 

q

w i

o

u

r

t

e

y

q Stop-toets (2)············································· (13)

w Knoppen voorkeuzezenders  
(PRESET +, –) ··············································· (14)

e ENTER-toets ················································ (13)

r  Cursor-toetsen (uip) ························ (13, 14)

t  SEARCH-toets ············································· (13)

y Number-toetsen ········································· (14)

u TUNER PRESET-toets ································ (13)

i  Knop voor naar beneden afstemmen / naar 
boven afstemmen (TUNING df) ·············· (13)

o MODE-toets ················································ (13)

Namen en functies van onderdelen

 nKnoppen die werken wanneer de ingangsbron “USB/iPod” is
“Toetsen die bij alle functies werken (USB/iPod, TUNER en netwerk)” kunnen ook worden gebruikt. 

q

w

e

w

i

Q0

Q1

o

e

u

t

y

r

q Play/Pauze-toets (1/3) ···························· (16)

w Skip achteruit/Skip vooruit-toetsen  
(8, 9) ················································ (17)

e Terugspoelenspoelen/Snel vooruit-toetsen  
(6, 7) ·················································· (17)

r  ENTER-toets ················································ (16)

t RANDOM-toets ····································· (17, 18)

y REPEAT-toets ········································ (17, 18)

u  Stop-toets (2)············································· (17)

i MODE-toets ················································ (17)

o  Cursor-toetsen (uio p) ·························· (16)

Q0 HOME-toets ················································ (17)

Q1 DISPLAY-toets ······································ (17, 18)
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iPod®

             

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic 
accessory has been designed to connect specifically to iPod, or 
iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet 
Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its 
compliance with safety and regulatory standards. Please note that 
the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless 
performance.
AirPlay, the AirPlay logo, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod 
shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries.
•	Individuele gebruikers mogen met de iPhone, iPod, iPod classic, 

iPod nano, iPod shuffle and iPod touch voor privé-gebruik materiaal 
waar geen copyright op rust en materiaal dat volgens de wet mag 
worden gekopieerd en afgespeeld, afspelen en kopiëren. Inbreuk op 
copyright is verboden bij de wet.

USB-geheugenapparaten
Belangrijke informatie
U kunt USB-apparatuur met de USB/iPod-poort van dit toestel 
verbinden voor weergave van de op de USB-apparatuur opgeslagen 
muziekbestanden.
Ook op een iPod opgeslagen bestanden kunnen worden afgespeeld 
wanneer de iPod direct is aangesloten op de USB/iPod-poort van dit 
toestel. Zie “iPod® weergave” (vblz. 16).
•	Alleen USB-geheugenapparaten die voldoen aan de normen voor 

massaopslag of MTP (Media Transfer Protocol) kunnen op dit toestel 
worden aangesloten.

•	Dit toestel is compatibel met USB-geheugenapparaten die in de 
bestandsindelingen “FAT16” of “FAT32” zijn geformatteerd.

Als het aantal bestanden dat is opgeslagen in een USB-
geheugenapparaat 1.000 overschrijdt, is het mogelijk dat de 
toegangssnelheid afneemt.

GSoorten bestanden die met elke functie kunnen worden 
afgespeeldH

USB-geheugenapparaten z1

WMA (Windows Media Audio) Pz2

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) P

WAV P

MPEG-4 AAC Pz3

FLAC (Free Lossless Audio Codec) P

z1 USB
•	Dit toestel is compatibel met MP3 ID3-tag (ver. 2) normen.
•	Dit toestel is compatibel met WMA META-tags.
•	Als de beeldgrootte (pixels) van een albumkunstwerk groter is 

dan 500×500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) of 349×349 (MPEG-4 
AAC), wordt de muziek mogelijk niet goed afgespeeld.

z2 Auteursrechtelijk beschermde bestanden kunnen op bepaalde 
draagbare spelers die compatibel zijn met MTP worden 
afgespeeld.

z3 Met dit toestel kunnen alleen bestanden zonder 
auteursrechtbeveiliging worden weergegeven.
Content die wordt gedownload van betaalsites op internet zijn 
meestal beschermd met auteursrechtbeveiliging. Bovendien 
kunnen, afhankelijk van de computerinstellingen, WMA-
gecodeerde bestanden bij het rippen van b.v. een CD met een 
vorm auteursrechtbeveiliging zijn beschermd.

GSpecificaties weergavebestandH
Samplingfre-

quentie
Bitsnelheid Extensie

WMA (Windows 
Media Audio)

32/44,1/48 kHz 48 – 192 kbps .wma

MP3 (MPEG-1 
Audio Layer-3)

32/44,1/48 kHz 32 – 320 kbps .mp3

WAV 32/44,1/48 kHz – .wav

MPEG-4 AAC 32/44,1/48 kHz 16 – 320 kbps
.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC (Free 
Lossless Audio 
Codec)

32/44,1/48/ 
88,2/96 kHz

– .flac
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Netwerkaudio
Belangrijke informatie

 nOver de internetradiofunctie
•	Internetradio verwijst naar radioprogramma’s die via internet worden 

uitgezonden. Er kan worden afgestemd op internetradiozenders van 
over de gehele wereld.

•	Dit toestel is uitgerust met de volgende internetradiofuncties:
•	Zenders kunnen worden geselecteerd op genre of op regio.
•	Er internetradiozenders worden geprogrammeerd als 

voorkeuzezender (vblz. 9).
•	Er kan worden geluisterd naar internetradiozenders die 

uitzending in MP3 of WMA (Windows Media Audio).
•	U kunt met de webbrowser van uw computer uw favoriete 

radiozenders registreren op een exclusief DENON internetadres 
voor internetradio.

•	Deze functie voorziet in individueel beheer voor iedere gebruiker 
en derhalve moet u uw MAC- of e-mailadres opgeven.
Exclusieve URL: http://www.radiodenon.com

•	DENON behoudt zich het recht voor de databaseservice voor 
internetradiozenders kan zonder nadere berichtgeving te 
beëindigen.

•	De zenderlijst van dit toestel wordt met behulp van een 
databaseservice voor radiozenders (vTuner) beheerd. Deze 
databaseservice levert een zenderlijst die speciaal voor dit toestel 
wordt aangemaakt.

 nMuziekserver
Deze functie maakt het mogelijk om muziekbestanden en afspeellijsten 
(m3u, wpl) die zijn opgeslagen op een computer (muziekserver) 
waarmee dit toestel middels een netwerkverbinding is verbonden.
Met de weergavefunctie voor netwerkaudio van dit toestel kunt u een 
verbinding met de server tot stand brengen met behulp van één van 
onderstaande technologieën.
•	Windows Media Player Network Sharing Service
•	Windows Media DRM10

GSoorten bestanden die met elke functie kunnen worden 
afgespeeldH

Internet Internetradio Muziekserverz1

WMA (Windows 
Media Audio)

P P

MP3 (MPEG-1 Audio 
Layer-3)

P P

WAV P

MPEG-4 AAC Pz2

FLAC (Free Lossless 
Audio Codec)

P

Voor het via het netwerk weergeven van muziekbestanden is 
een server of serversoftware vereist waarmee distributie van de 
compatibele formaten mogelijk is.
z1 Muziekserver

•	Dit toestel is compatibel met MP3 ID3-tag (ver. 2) normen.
•	Dit toestel is compatibel met WMA META-tags.
•	Als de beeldgrootte (pixels) van een albumkunstwerk groter is 

dan 500×500 (WMA/MP3/WAV/FLAC) of 349×349 (MPEG-4 
AAC), wordt de muziek mogelijk niet goed afgespeeld.

z2 Met dit toestel kunnen alleen bestanden zonder auteursrech-
tbeveiliging worden weergegeven.
Content die wordt gedownload van betaalsites op internet zijn 
meestal beschermd met auteursrechtbeveiliging. Bovendien 
kunnen, afhankelijk van de computerinstellingen, WMA-
gecodeerde bestanden bij het rippen van b.v. een CD met een 
vorm auteursrechtbeveiliging zijn beschermd.

GSpecificaties weergavebestandH
Samplingfre-

quentie
Bitsnelheid Extensie

WMA (Windows 
Media Audio)

32/44,1/48 kHz 48 – 192 kbps .wma

MP3 (MPEG-1 
Audio Layer-3)

32/44,1/48 kHz 32 – 320 kbps .mp3

WAV 32/44,1/48 kHz – .wav

MPEG-4 AAC 32/44,1/48 kHz 16 – 320 kbps
.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC (Free Lossless 
Audio Codec)

32/44,1/48/ 
88,2/96 kHz

– .flac

 nOver Napster
Napster is een door Napster LLC.Geleverde muziekdistributieservice 
met een maandelijks abonnement. Deze service geeft gebruikers 
de mogelijkheid om muziekstukken te downloaden en af te spelen 
op dit toestel. Voordat u Napster kunt gebruiken, moet u de 
website van Napster op uw PC bezoeken om een account aan te 
maken en om u als lid te registreren. Ga naar de volgende site voor 
meer informatie:
http://www.napster.com/choose/index_default.html

 nOver Last.fm
Last.fm leert waar u van houdt... en het is een fantastische manier 
om nieuwe muziek te ontdekken. 
Uw nieuwe DENON Network-CD-ontvanger is zeer slim. U kunt 
een gratis Last.fm-profiel aanmaken wanneer u uw DENON 
Network-CD-ontvanger voor het eerst gebruikt en op magische 
wijze alle liedjes die u hoort, terugvinden.
Wanneer u intekent op www.last.fm kunt u uw favoriete 
muzieklijsten, duizenden recensies, biografieën en kunstwerken 
bekijken en krijgt u aanbevelingen over plaatselijke optredens die 
u niet wilt missen.
Met een betaalbaar abonnement kunt u genieten van een eindeloze 
keuze aan gepersonaliseerde reclamevrije radiozenders. Bekijk 
www.last.fm/subscribe vandaag nog een abonnement voor meer 
details.
Uw abonnement geeft u ook toegang tot Last.fm-radio in een breed 
gamma muziekproducten, met inbegrip van uw DENON Network-
CD-ontvanger. Deze functie is niet in alle landen beschikbaar. 
Bezoek www.last.fm/hardware voor meer informatie.
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Uitleg termen
A

AES (Advanced Encryption Standard) 
Dit wordt de nieuwe standaard encryptiemethode 
die in de toekomst de huidige DES en 3DES zal gaan 
vervangen en die vanwege de hoge veiligheidsgraad 
naar verwachting op veel draadloze netwerken zal 
worden toegepast. AES maakt gebruik van het 
door twee Belgische cryptografen ontwikkelde 
“Rijndael” algoritme waarbij de gegevens 
worden opgedeeld in blokken van vaste lengte 
die afzonderlijk worden gecodeerd. Ondersteund 
worden gegevenslengtes van 128, 192 en 256 bits 
met sleutellengtes van eveneens 128, 192 en 256 
bits waardoor een hoge mate van veiligheid wordt 
bewerkstelligd.
AirPlay
Met AirPlay wordt inhoud van iTunes of van een 
iPhone/iPod touch verstuurd (afgespeeld) naar een 
compatibel apparaat via het netwerk.

B
Bitsnelheid
Dit laat het gelezen aantal per 1 seconde van 
video/audiogegevens opgenomen op een disk 
zien. Een hogere waarde betekent een hogere 
geluidskwaliteit, maar ook een groter bestand.

D
DLNA
DLNA en DLNA CERTIFIED zijn handelmerken en/of 
servicemerken van Digital Living Network Alliance.
Sommige content is mogelijk niet compatibel met 
andere DLNA CERTIFIED™ producten.

F
FLAC
FLAC staat voor “Free Lossless Audio Codec” en is 
een free lossless audiobestandsformaat. Lossless 
betekent dat de audio wordt gecomprimeerd 
zonder kwaliteitsverlies. De FLAC licentie wordt 
hieronder aangegeven. 

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,200
6,2007,2008,2009  Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, 
with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met:
•	Redistributions of source code must retain the 

above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer.

•	Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the distribution.

•	Neither the name of the Xiph.org Foundation nor 
the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS 
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE 
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

I
IEEE 802.11b
Dit is een norm voor draadloze LAN’s, bepaald door de 
werkgroep 802 die aan het IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) in de Verenigde Staten 
de normen voor LAN-technologie vaststelt. Deze 
norm maakt vrijelijk en zonder radiozendmachtiging 
(ISM-band) gebruik van de 2,4 GHz-band met een 
maximale communicatiesnelheid van 11 Mbps.
•	De hierboven aangegeven waarde duidt op op de 

maximale theoretische waarde voor de draadloze 
LAN-norm en is geen indicatie van de werkelijk 
behaalde overdrachtssnelheid.

IEEE 802.11g
Dit is een andere norm voor draadloze LAN’s welke 
is bepaald door de werkgroep 802 die aan het IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
in de Verenigde Staten de normen voor LAN-
technologie vaststelt. Deze norm is compatibel 
met IEEE 802.11b. Ook bij deze norm wordt 
gebruik gemaakt van de 2,4 GHz-band, maar maakt 
communicatie met een maximumsnelheid van 54 
Mbps mogelijk.
•	De hierboven aangegeven waarde duidt op op de 

maximale theoretische waarde voor de draadloze 
LAN-norm en is geen indicatie van de werkelijk 
behaalde overdrachtssnelheid.

iTunes
iTunes is de naam van de multimedia-speler van 
Apple Inc. Met deze app kunt u multimedia-inhoud, 
inclusief muziek en films beheren en afspelen. 
iTunes ondersteunt de diverse belangrijkste 
bestandsformaten, incl. AAC, WAV en MP3.

M
MP3 (MPEG Audio Layer-3)
Dit is een internationaal gestandaardiseerd 
audiodatacompressiesysteem dat de “MPEG-
1”-videocompressiestandaard gebruikt. Het 
comprimeert het datavolume tot ongeveer een elfde 
van de originele grootte terwijl het een klankkwaliteit 
behoudt die gelijk is aan die van een muziek-CD.
MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, 
MPEG-4
Dit zijn de namen van de standaarden voor digitale 
compressieformaten die worden gebruikt voor het 
coderen van video en audio. De videostandaarden 
bevatten “MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 
Visual”, “MPEG-4 AVC”. De audiostandaarden bevatten 
“MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

N
Netwerknamen  
(SSID: Security Set Identifier)
Bij de totstandkoming van draadloze netwerken 
worden groepen gevormd onderlinge interference, 
gegevensdiefstal, e.d., te voorkomen.Dit groeperen 
gebeurt met het “SSID” oftewel “Security Set 
Identifier”. Voor extra veiligheid wordt een WEP-
sleutel ingesteld en uitwisseling van gegevens is pas 
mogelijk als SSID en WEP-sleutel overeenkomen.

S
Samplingfrequentie
Bij sampling wordt een geluidsgolf (analoog signaal) 
op regelmatige intervallen gelezen en wordt de 
hoogte van elke golf bij elke aflezing uitgedrukt 
in digitaal formaat (waardoor een digitaal signaal 
wordt geproduceerd).
Het aantal aflezingen dat binnen één seconde wordt 
gedaan, wordt samplefrequentie genoemd. Hoe 
groter de waarde, hoe dichter de gereproduceerde 
klank bij het origineel ligt.

T
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
Dit is een voor WPA gebruikte netwerksleutel. Het 
encryptiealgoritme is RC4, wat hetzelfde is als voor 
WEP, naat het veiligheidsniveau wordt verhoogd 
door voor ieder pakket de netwerksleutel die voor 
encryptie wordt gebruikt, te veranderen.

V
vTuner
Dit is een gratis toegankelijke contentserver voor 
internetradio. Upgradeprijzen zijn inclusiefde 
gebruikskosten.
Surf voor meer informatie over deze service naar de 
website van vTuner.
vTuner website: http://www.radiodenon.com
Dit product wordt beschermd door bepaalde 
intellectuele eigendomsrechten van Nothing Else 
Matters Software and BridgeCo. Het gebruik of de 
verspreiding van dergelijke technologie buiten dit 
product zonder licentie van Nothing Else Matters 
Software and BridgeCo of erkende gelieerde 
bedrijven is verboden.
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NEDERLANDS
U

itleg term
en

Mocht er een probleem ontstaan, controleer dan eerst het volgende:
1. Zijn de aansluitingen correct?
2. Wordt de set gebruikt zoals beschreven in de gebruikershandleiding?
3. Werken de andere componenten naar behoren?
Als het toestel niet naar behoren functioneert, controleer dan de items in de onderstaande tabel. Als het 
probleem blijft bestaan kan er een storing zijn.
Haal in dat geval de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met de winkel waar u het 
toestel gekocht heeft.

GAlgemeenH
Symptoom Oorzaak Tegenmaatregel Blz.

Het toestel 
functioneert niet 
naar behoren.

•	Ruis of storing van buitenaf 
veroorzaakt een defect.

•	Voer een reset van de 
microprocessor uit.

32

Beeldscherm niet 
verlicht en geen 
geluid wanneer 
aangezet.

•	Voedingskabel niet correct 
aangesloten.

•	Controleer de aansluitingen op 
het achterpaneel van het toestel 
evenals de aansluiting van het 
netsnoer op het stopcontact.

7

Beeldscherm 
verlicht, maar 
geen geluid.

•	Verkeerde ingangsbron 
geselecteerd.

•	Selecteer de juiste ingangsbron. 8

De display is uit. •	De dimmerinstelling staat op 
“Uit”.

•	Selecteer een andere instelling 
dan “Uit”.

8

De stroom valt 
plots uit en de 
POWER-indicator 
knippert rood.
(Knippert met 
tussenpozen van 
0,25 seconde)

•	Set is beschadigd. •	Zet de stroom uit en neem 
contact op met een DENON 
service center.

–

“Geen netwerk 
Verbinding” 
wordt getoond.

•	Het netwerk is niet juist 
ingesteld.

•	Kies een andere bron dan de 
netwerkfunctie.

•	Voer “Eerste netwerk Setup” 
uit.

8

20

ProbleemoplossingW
WEP-sleutel (netwerksleutel)
Dit is sleutelinformatie voor het coderen van 
gegevens voor overdracht. Op dit toestel wordt 
voor het coderen en decoderen van de gegevens 
dezelfde WEP-sleutel gebruikt zodat beide 
toestellen over dezelfde WEP-sleutel moeten 
beschikken om de verbinding tot stand te kunnen 
brengen.
Wi-Fi®

Wi-F-certificatie duidt op het zijn getest en geschikt 
bevonden door de Wi-Fi Alliance, een groep die 
de geschiktheid van draadloze netwerkapparaten 
garandeert.
Windows Media DRM
Dit is een auteursrechtelijk beschermde technologie 
die door Microsoft is ontwikkeld.
Leveranciers van content gebruiken de technologie 
voor het beheer van digitale rechten voor Windows 
Media (DRM-WM) die in dit toestel is geïntegreerd 
om de integriteit van hun content (Secure 
Content) te beschermen zodat er geen misbruik 
hun intellectuele eigendommen, waaronder de 
auteursrechten, kan worden gemaakt. Dit toestel 
gebruikt WM-DRM software voor het afspelen van 
Secure Content (WM-DRM Software). Wanneer de 
beveiliging van de WM-DRM Software in dit toestel 
wordt gecompromitteerd, kunnen de eigennaars 
van de Secure Content (Secure Content Owners) 
Microsoft verzoeken het recht van WM-DRM 
Software om nieuwe licenties voor het kopiëren, 
weergeven en/of afspelen van Secure Content 
te verkrijgen, in te trekken. Intrekking van dit 
recht heeft geen invloed op de capaciteiten van 
WM-DRM Software voor het weergeven van 
onbeveiligde content. Steeds wanneer u een 
licentie voor Secure Content van internet of van een 
PC download, wordt er een lijst van ingetrokken 
WM-DRM Software naar uw toestel verzonden.
Als onderdeel van een dergelijke lijst kan Microsoft 
uit naam van Secure Content Owners ook een 
herroepingslijst naar uw toestel downloaden.
Windows Media Player Ver. 11 of later
Dit is een mediaspeler die kostenloos door 
Microsoft Corporation wordt verspreid.
De speler kan worden gebruikt voor het weergeven 
van afspeellijsten die met Windows Media 
Player ver. 11 of later zijn aangemaakt, alsook de 
bestandsformaten WMA, DRM WMA, MP3 en 
WAV.

WMA (Windows Media Audio)
Dit is een audiocompressietechnologie die werd 
ontwikkeld door de Microsoft Corporation.
WMA-gegevens kunnen gecodeerd worden met 
behulp van Windows Media® Player versie 7, 7,1, 
Windows Media® Player voor Windows® XP en 
Windows Media® Player 9.
Om WMA-bestanden te coderen, kunnen alleen 
applicaties worden gebruikt die door Microsoft 
Corporation zijn geautoriseerd. Als u een niet-
geautoriseerde applicatie gebruikt, is het mogelijk 
dat het bestand niet juist werkt.
WPA (Wi-Fi Protected Access)
Dit is een door de Wi-Fi Alliantie vastgestelde 
beveiligingsstandaard. Naast de de 
conventionele SSID (netwerknaam) en WEP-
sleutel (netwerksleutel) wordt een functie voor 
gebruikersidentificatie en een encryptieprotocol 
gebruikt om de veiligheid te vergroten.
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
Dit is een nieuwere versie van de door de Wi-Fi 
Alliantie vastgestelde WPA die compatibel is met 
de veiligere AES-encryptie.
WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)
Dit is een eenvoudig authenticatieprotocol voor 
onderlinge authenticatie wanneer een vooraf 
gekozen tekenreeksen op het toegangspunt 
van het draadloze LAN en de cliënt met elkaar 
overeenkomen.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Dit is een door de Wi-Fi Alliance opgestelde standaard 
om het instellen van draadloze LAN-verbindingen te 
vergemakkelijken en om de beveiliging te configureren.
Er zijn twee manieren: druktoets en PIN (Personal 
Identification Number) code.
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Symptoom Oorzaak Tegenmaatregel Blz.
De internetradio 
kan niet 
afgespeeld 
worden.

•	De Ethernet-kabel is niet correct 
aangesloten of het netwerk is 
niet aangesloten.

•	Het programma wordt in een niet-
compatibel formaat uitgezonden.

•	De firewall van de computer of de 
router is geactiveerd.

•	Het radiostation zendt momenteel 
niet uit.

•	Het IP-adres is niet juist.

•	Controleer de aansluitstatus.

•	Er kunnen alleen 
internetradioprogramma's in 
MP3 en WMA op deze set 
afgespeeld worden.

•	Controleer de instellingen van 
de firewall van de computer of 
de router.

•	Kies een radiostation dat 
momenteel uitzendt.

•	Controleer het IP-adres van de set.

6

37

–

9

20
Bestanden die 
op een computer 
zijn opgeslagen 
kunnen niet 
worden 
afgespeeld.

•	De bestanden zijn opgeslagen in 
een niet compatibel formaat.

•	U probeert een bestand af te 
spelen dat auteursrechterlijk 
beschermd is.

•	De set en de computer zijn 
aangesloten met een USB-kabel.

•	Neem op in een compatibel formaat.

•	Bestanden die auteursrechterlijk 
zijn beschermd kunnen niet op 
deze set worden afgespeeld.

•	De USB/iPod-poort van deze set 
kan niet worden gebruikt voor 
aansluiting op een computer.

37

37

–

De server kan 
niet gevonden 
worden, of het is 
niet mogelijk om 
een verbinding 
met de server te 
creëren.

•	De firewall van de computer of 
de router is geactiveerd.

•	De stroom van de computer 
staat niet aan.

•	De server staat niet aan.
•	Het IP-adres van de set is niet 

juist.

•	Controleer de instellingen van de 
firewall van de computer of de 
router.

•	Zet de computer aan.

•	Zet de server aan.
•	Controleer het IP-adres van de 

set.

–

–

–
20

Kan geen verbin-
ding maken met 
de voorgepro-
grammeerde of 
favoriete radiosta-
tions.

•	Het radiostation zendt 
momenteel niet uit.

•	Het radiostation zendt 
momenteel niet uit.

•	Wacht een tijdje voordat u het 
opnieuw probeert.

•	Het is niet mogelijk om naar 
radiostations te luisteren die niet 
langer uitzenden.

–

–

Voor bepaalde 
radiostations 
wordt “Server 
Full” of 
“Connection 
Down” 
weergegeven 
en kan er geen 
verbinding met 
het station 
worden gemaakt.

•	Het radiostation is overbelast of 
zendt momenteel niet uit.

•	Wacht een tijdje voordat u het 
opnieuw probeert.

–

GTunerH
Symptoom Oorzaak Tegenmaatregel Blz.

Er kan continue 
ruis worden 
gehoord bij het 
luisteren naar FM.

•	De antennekabel is niet correct 
aangesloten.

•	luit de antennekabel correct aan.
•	Sluit een externe antenne aan.

5
–

Er kan gesis of 
continue ruis 
worden gehoord 
bij het luisteren 
naar AM.

•	Dit kan ruis van een TV zijn of 
storing van een radiozender.

•	Zet de TV uit.
•	Wijzig de positie en de richting 

van de AM-raamantenne.

–
5

GInternetradio/Muziekserver/iPod/USB geheugenapparaatH
Symptoom Oorzaak Tegenmaatregel Blz.

Wanneer er 
een USB-
geheugenapparaat 
aangesloten is en 
“USB/iPod” wordt 
niet weergegeven.

•	De set kan geen USB-
geheugenapparaat herkennen.

•	Er is een USB-geheugenapparaat 
aangesloten dat niet conform 
de opslagklasse of MTP-
standaarden.

•	Er is een USB-geheugenapparaat 
aangesloten, dat niet door de set 
kan worden herkend.

•	USB-geheugenapparaat is via 
een USB-hub aangesloten.

•	Controleer de aansluiting.

•	Sluit een USB-geheugenapparaat 
aan dat conform de opslagklasse 
of MTP-standaarden is.

•	Dit is geen storing. DENON 
kan niet garanderen dat alle 
USB-geheugenapparaat zullen 
functioneren of stroom zullen 
krijgen.

•	Sluit het USB-geheugenapparaat 
op de daarvoor bestemde  
USB/iPod-poort aan.

 17

–

–

–

De iPod kan 
niet afgespeeld 
worden.

•	De ingangsbron is niet ingesteld 
op “USB/iPod”. 

•	De kabel is niet correct 
aangesloten.

•	Schakel de ingangsbron om naar 
“USB/iPod”.

•	Sluit opnieuw aan.

8

16

Bestanden 
op een USB-
geheugenapparaat 
kunnen niet 
weergegeven 
worden.

•	USB-geheugenapparaat is in 
een ander formaat dan FAT16 of 
FAT32.

•	USB-geheugenapparaat is in 
meerdere partities opgedeeld.

•	Bestanden zijn in een 
nietcompatibel formaat 
opgeslagen.

•	U probeert een bestand weer 
te geven dat auteursrechtelijk 
beschermd is.

•	Stel het formaat in op FAT16 of 
FAT32. Raadpleeg de handleiding 
voor het USB-geheugenapparaat 
voor meer informatie.

•	Wanneer dit in meerdere 
partities is opgedeeld, kunnen 
alleen in de bovenste partitie 
opgeslagen bestanden worden 
weergegeven.

•	Sla de bestanden op in een 
compatibel formaat.

•	Auteursrechtelijk beschermde 
bestanden kunnen niet op deze 
set worden weergegeven.

–

–

36

36
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Symptoom Oorzaak Tegenmaatregel Blz.
Het geluid 
wordt tijdens 
de weergave 
verstoord.

•	De signaal-transfersnelheid 
van het netwerk is laag of de 
communicatielijnen of het 
radiostation zijn overbelast.

•	Dit is geen defect. Wanneer 
uitzenddata met een hoge 
bitrate worden afgespeeld, kan 
het geluid, afhankelijk van de 
communicatie-omstandigheden, 
verstoord zijn.

–

De 
geluidskwaliteit 
is slecht of het 
afgespeelde 
geluid is 
rumoerig.

•	Het bestand dat afgespeeld 
wordt heeft een lage bitrate.

•	Dit is geen defect. –

GLast.fmH
Symptoom Oorzaak Tegenmaatregel Blz.

Inloggen op  
Last.fm is 
onmogelijk. 
(“Subscription 
required” 
verschijnt.)

•	Verkeerd ingelogd.

•	Een niet-geregistreerde 
gebruiker probeert in te loggen. 
De luisterlimiet is overschreden.

•	Voer de juiste gebruikersnaam 
en het wachtwoord in en probeer 
nogmaals.

•	U moet een betalende Last.fm 
gebruiker zijn om hier naar te 
luisteren. Ga naar www.last.fm/
subscribe voor een upgrade.

–

–

Muziek kan 
niet worden 
afgespeeld. 
(“Library empty” 
verschijnt.)

•	Er zijn geen afspeelbare 
muziekdata.

•	Ga naar www.last.fm/download 
en installeer Scrobbler om de 
afgespeelde muziek aan uw 
profiel toe te voegen zodat deze 
functie kan worden gebruikt.

–

Muziek kan 
niet worden 
afgespeeld. (“No 
more tacks” 
verschijnt.)

•	U heeft alle bestanden van de 
playlist reeds afgespeeld.

•	Kies een andere playlist. –

Toegang tot  
Last.fm is 
onmogelijk. 
(“Geen netwerk 
Verbinding” 
verschijnt.)

•	Toegang tot het netwerk is 
onmogelijk.

•	Controleer de 
netwerkinstellingen.

6

Toegang tot  
Last.fm is 
onmogelijk. 
(“Not available 
in your country” 
verschijnt.)

•	U probeert toegang tot het 
netwerk te krijgen in een 
land waar Last.fm radio niet 
beschikbaar is.

•	Last.fm is niet in alle landen 
beschikbaar. Ga naar www.
last.fm/hardware voor meer 
informatie.

–

Symptoom Oorzaak Tegenmaatregel Blz.
Inloggen op  
Last.fm is 
onmogelijk. 
(“Incorrect user 
or password” 
verschijnt.)

•	Verkeerde gebruikersnaam of 
wachtwoord ingevoerd voor het 
inloggen.

•	Voer de juiste gebruikersnaam 
en het wachtwoord in om 
opnieuw in te loggen.

–

Een account 
maken en 
registeren is 
onmogelijk. 
(“Try another 
username” 
verschijnt.)

•	De gebruikersnaam is reeds in 
gebruik.

•	Voer een andere gebruikersnaam 
voor het maken en registreren 
van een account in.

–

GNapsterH
Symptoom Oorzaak Tegenmaatregel Blz.

Inloggen op 
Napster is 
onmogelijk. 
(“Subscription 
required” 
verschijnt.)

•	Verkeerd ingelogd.
•	Een niet-geregistreerde 

gebruiker probeert in te loggen. 
De luisterlimiet is overschreden.

•	Voer de juiste gebruikersnaam 
en het wachtwoord in en probeer 
nogmaals.

–

Inloggen op 
Napster is 
onmogelijk. 
(“Incorrect 
Username or 
Password” 
verschijnt.)

•	Verkeerde gebruikersnaam of 
wachtwoord ingevoerd voor het 
inloggen.

•	Voer de juiste gebruikersnaam 
en het wachtwoord in en probeer 
nogmaals.

•	Controleer of u de juiste 
gebruikersnaam voor Napster 
heeft ingevoerd. Voer het 
wachtwoord opnieuw in. 
(Het wachtwoord wordt niet 
getoond.)
http://www.napster.com/
choose/index_default.html

–

–
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GDraadloos LANH
Symptoom Oorzaak Tegenmaatregel Blz.

Er is geen 
verbinding met 
het netwerk 
mogelijk.

•	De instellingen voor SSID en 
de netwerksleutel (WEP) zijn 
onjuist.

•	De ontvangst is van slechte 
kwaliteit en de signaalsterkte is 
zwak.

•	Er zijn meerdere netwerken 
waarvan de kanalen elkaar 
overlappen.

•	De stroom van de router staat 
uit.

•	Zorg dat de netwerkinstellingen 
overeenkomen met de 
instellingen van dit toestel.

•	Verklein de afstand van het 
toegangspunt van het LAN, 
verwijder eventuele obstakels 
en probeer de signaalsterkte 
te vergroten. Probeer het 
daarna opnieuw. Zorg tevens 
voor voldoende afstand tot 
magnetrons en toegangspunten 
van andere netwerken.

•	Stel het toegangspunt in op 
een ander kanaal dan dat van 
de overige netwerken. Gebruik 
in het uiterste geval een 
netwerkkabel.

•	Zet de stroom van de router 
aan.

22, 23

–

–

–

Het geluid wordt 
onderbroken of 
helemaal niet 
weergegeven.

•	Er zijn meerdere netwerken 
waarvan de kanalen elkaar 
overlappen.

•	Stel het toegangspunt in op 
een ander kanaal dan dat van 
de overige netwerken. Gebruik 
in het uiterste geval een 
netwerkkabel.

–

GAirPlayH
Symptoom Oorzaak Tegenmaatregel Blz.

Het AirPlay 
pictogram  
wordt niet in 
iTunes of op de 
iPhone/iPod touch 
getoond.

•	Dit toestel en de computer of 
de iPhone/iPod touch zijn niet 
met hetzelfde netwerk (LAN) 
verbonden.

•	iTunes of de iPhone/iPod touch 
heeft  niet de firmware die voor 
AirPlay vereist is.

•	Verbind de computer of de 
iPhone/iPod touch met hetzelfde 
netwerk als dit toestel.

•	Update naar de laatste firmware.

3

28

Geen geluid. •	Dit toestel is niet gekozen 
met het scherm dat verschijnt 
wanneer iTunes of de iPhone/
iPod touch wordt gestart.

•	Start iTunes of schakel de 
iPhone/iPod touch in en klik op 
het AirPlay pictogram  in het 
getoonde scherm en kies dit 
toestel.

23

GAfstandsbedieningH
Symptoom Oorzaak Tegenmaatregel Blz.

Set functioneert 
niet naar behoren 
wanneer de 
afstandsbediening 
wordt gebruikt.

•	Batterijen zijn leeg
•	U werkt buiten het aangegeven 

bereik.
•	Obstakel tussen het toestel en 

de afstandsbediening.
•	De batterijen zijn er niet op 

de juiste manier ingestoken, 
zoals aangegeven door 
de polariteitstekens in het 
batterijencompartiment.

•	De sensor van de 
afstandsbediening wordt 
blootgesteld aan te fel licht 
(direct zonlicht, fluorescerend 
licht, enz.).

•	Vervang de batterijen.
•	Werk binnen het aangegeven 

bereik.
•	Verwijder het obstakel.

•	Plaats de batterijen op de juiste 
manier, volg de polariteitstekens 
in het batterijencompartiment.

•	Verplaats de set naar een 
positie waar de sensor van de 
afstandsbediening niet aan fel 
licht wordt blootgesteld.

3
3

–

3

3
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 n Digitaal audiogedeelte
• Analoge uitgang

Kanalen 2 kanalen
Weergavefrequentiebereik 2 Hz – 48 kHz
Weergavefrequentierespons 2 Hz – 48 kHz 

(Bemonsteringsfrequentie: 96 kHz)
2 Hz – 20 kHz
(Bemonsteringsfrequentie: 44,1 kHz)

S/R 110 dB (hoorbaar bereik)
Dynamiek 98 dB (hoorbaar bereik)
Harmonische vervorming 0,0035 % (1 kHz, hoorbaar bereik)

• Uitgangsniveau
Ongebalanceerd 2,0 Vrms

• Digitale uitgang
Ingangsniveau (optisch) –21 –  –15 dBm

 n Tunergedeelte
• FM-tuner

Frequentieontvangstbereik 87,5 – 108,0 MHz
Signaal-/ruisverhouding (mono) 65 dB
Gevoeligheid (signaal/ruis 50 dB) 7 dBµV (IHF)

• AM-tuner
Frequentieontvangstbereik 522 – 1611 kHz
Signaal-/ruisverhouding 40 dB
Gevoeligheid (signaal/ruis 20 dB) 56 dBµV/m

Specificaties
 n Draadloze LAN
Netwerktype (draadloze LAN standaarden) Conform IEEE 802,11b

Conform IEEE 802,11g
(Conform Wi-Fi®)z

Transferrate DS-SS: 11 / 5,5 / 1 Mbps (Automatisch schakelen)
OFDM: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6 Mbps  
(Automatisch schakelen)

Beveiliging SSID (Naam netwerk)
WEP-sleutel (netwerksleutel) (64/128 bits)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)

Benut frequentiebereik 2.412 MHz – 2.472 MHz
Aantal kanalen Conform IEEE 802,11b : 13ch (DS-SS)  

(Waarvan 1 kanaal gebruikt)
Conform IEEE 802,11g 13ch (OFDM)  
(Waarvan 1 kanaal gebruikt)

 n Voeding
Spanning/frequentie 230 V wisselspanning, 50/60 Hz
Stroomverbruik 18 W
Stroomverbruik in standby-stand 0,2 W
Stroomverbruik in netwerk-standbymodus 7,5 W

 z  Wi-Fi® -conformiteit geeft de geteste en bewezen werkzaamheden weer van de interoperability bij de 
“Wi-Fi Alliance”, een groep die de interoperability tussen draadloze LAN-apparatuur certificeert.

•	Om redenen van verbeteringen kunnen ontwerp en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving 
worden veranderd.
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