Quick Guide Internetradio
Pinell Supersound 301 - 501 - 701
Wat hebt u nodig?
• Een breedband internetverbinding.
• Een draadloos toegangspunt (Wi-Fi) aangesloten op uw breedband internet, bij voorkeur via een router.
Als uw draadloze thuisnetwerk is beveiligd met een wachtwoord dan moet u de WEP- of WPA-code kennen, zodat uw Supersound kan communiceren met
het netwerk.
Als uw draadloze netwerk alleen toegang biedt aan apparaten met een gemachtigd MAC-adres dan moet u het MAC-adres van uw Supersound in uw draadloze access point invoeren. Het MAC-adres van uw Supersound vindt u alsvolgt:
U kiest Hoofdmenu -> Systeeminstellingen -> Netwerk -> Instellingen bekijken -> MAC-adres
Voordat u verder gaat, zorg ervoor dat uw draadloze toegangspunt is ingeschakeld en aangesloten op uw breedband internet. Lees indien nodig de
handleiding van uw draadloos toegangspunt/Wi-Fi router.
Op de volgende pagina van dit instructieblad vindt u het 4-stappenplan dat u op simpele wijze door de instellingen leidt om Internetradio via het Frontier
Silicon Internet Portal te genieten.
Nederlandstalige menu’s:
Druk op Menu, Main menu, scroll naar System settings, Language en kies ‘Dutch’.
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Stap 1
Druk 'SELECT' (YES)

Druk 'SELECT'

Druk 'SELECT'

Kies 'UTC' tijdzone en druk
'SELECT'

Druk 'SELECT' (OFF#)

Druk 'SELECT' (YES#)

Wacht....

Kies netwerk en druk 'SELECT'

Voer netwerkcode in en druk
'SELECT'

Druk 'SELECT' om menu te
verlaten

Druk 'SELECT'

Kies 'Station list' en druk
'SELECT'

Draai de SCROLL-knop naar
'Help' en druk 'SELECT'

Selecteer 'Get access code' en
druk 'SELECT'

Noteer de 'Access code' en start
www.wifiradio-frontier.com op
uw PC

Stap 2
Stap 3
Stap 4
Maak een account aan door de 'Access code' in te voeren die u in
stap 3 hebt ontvangen.

Personaliseer uw favorieten.
Ga naar 'My Favourites'.

Stap 5
Druk 'SELECT'

Kies 'Station list' en druk
'SELECT'

Kies 'My Favourites' en druk
'SELECT'

Kies de map met uw favorieten

