
 Voordat u uw smart audiosysteem kunt gebruiken, moet u over het volgende beschikken:
• Voor FM/DAB: Een geschikte locatie voor goede radio-ontvangst
• Voor Streaming / internetradio : een goed wifi-signaal of ethernetverbinding (802.11b, g, n of 

a) aangesloten op uw breedband internetprovider. U heeft de veiligheidsgegevens nodig om de 
Stream67L te met uw wifi-netwerk te verbinden. Wachtwoord is niet nodig voor een bekabelde 
verbinding.

• Voor App-bediening: Een Android of Apple apparaat waarop de UNDOK-app is geïnstalleerd.
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Om muziek te streamen of naar de radio te luisteren vanaf het internet moet u uw systeem verbinden met uw 
Wifi of een bekabelde netwerkverbinding gebruiken. Met het netwerkinstallatieproces kunt u dit doen:

1  Kies ‘YES’ om het apparaat met het netwerk verbonden te houden als 
het in Standby staat. Hierdoor kan de afstandsbedieningssoftware 
uw audiosysteem inschakelen wanneer dat nodig is.

2  Vervolgens wordt er een lijst van de beschikbare wifi-netwerken 
getoond.  Als er geen netwerken worden gevonden, kan het zijn dat 
uw audiosysteem te ver van uw router is verwijderd. 

3  Draai aan de Afstem-knop om door de lijst met beschikbare 
netwerken te navigeren en markeer uw eigen netwerknaam. Als 
uw netwerknaam niet wordt gevonden, controleer dan of de router 
werkt en of het audiosysteem binnen goed signaalbereik is. 

4   Als uw netwerknaam (soms SSID genoemd) wordt getoond met 
"[WPS]" (WiFi Protected Setup, wifi-beveiligde instelling), druk dan 
op de Afstem-knop en er zal een WPS-menu worden getoond, druk 
anders op de Afstem-knop en ga verder met stap 6.

5    Kies één van de WPS-menu opties zoals vereist voor uw router 
(WPS is mogelijk met behulp van een drukknop, of met behulp van 
een identificatienummer):

 'Push Button' - het display vraagt u om de WPS-knop op uw router 
in te drukken en vervolgens op de Afstem-knop op het toestel te 
drukken. De twee apparaten zullen dan automatisch met elkaar 
verbinding maken. Ga verder met stap 10.

 ‘PIN’ - het display toont een identificatienummer dat u in uw router 
moet invoeren met behulp van een webbrowser (raadpleeg de 
gebruikersdocumentatie van uw router). U kunt dan op de Afstem-
knop op het apparaat drukken. Ga verder met stap 9.

 'Skip WPS' - als u uw wachtwoord wilt invoeren of als uw wachtwoord 
al eerder was ingevoerd.

6    Als u wordt gevraagd een wachtwoord (of sleutel) in te voeren, 
voer dan elk teken in door aan de Afstem-knop te draaien en het 
te markeren en vervolgens op de Afstem-knop te drukken. Als u 
niet om een wachtwoord wordt gevraagd, ga dan verder met stap 9.

7   De drie knoppen aan de rechterkant van het scherm met de 
codesleutel hebben speciale functies. U kunt deze snel oproepen 
door op de infotoets te drukken en vervolgens de Afstem-knop naar 
behoefte te gebruiken:

 Selecteer 'BKSP' - Selecteer om een teken te wissen (lang indrukken 
om te wissen). Selecteer 'OK' - wanneer het volledige wachtwoord 
is ingevoerd.

 Selecteer 'CANCEL' - om de Netwerk Wizard te annuleren en 
opnieuw te starten.

8   Markeer na het invoeren van het laatste teken van het wachtwoord 
het 'OK’ symbool en druk op de Afstem-knop. 

9   Op het scherm verschijnt ‘Connecting..’ [verbinding maken] en 
vervolgens 'Setup wizard completed' [opstartwizard voltooid]. 3 
Druk op de Afstem-knop [Tuning] om de opstartwizard te verlaten. 
Het audiosysteem zal nu met het netwerk kunnen verbinden. Uw audiosysteem geeft het Hoofdmodus-
menu weer.

Smart Audio System, netkabel, afstandsbediening, 2 x AAA batterijen, snelle opstarthandleiding veiligheids-/
garantiehandleiding. Scan de QR-code op het product voor de VOLLEDIGE Gebruikershandleiding online.

Kenmerken

Knoppen

 STAP 1 - Aansluiten op de netvoeding & instellen van uw smart audio systeemWat is in de verpakking?
E - Verbinding maken met uw netwerk

F - Gebruik de UNDOK-app om uw audiosysteem in te stellen

• Internet / DAB+ / FM radio
• Streaming: Spotify, Deezer, Amazon Prime-muziek
• Bluetooth
• CD, CD MP3 / CD WMA-compatibiliteit
• MP3 of WMA-bestanden afspelen via USB
• Twee middentonenluidsprekers, twee basluidsprekers (met gepoorte kamers)
• Bediening via de UNDOK smartphone app (voor Apple iOS en Android)
• 10 DAB, 10 FM-voorkeuzezenders en 40 internetradiovoorkeuzezenders
• Wifi en ethernetverbinding (dubbele band wifi en Ethernet)
• 5 equaliser profielen plus gebruikers EQ-modus
• Klok en dubbel alarm (wekken op radio / CD / zoemer)
• USB-opladen van smartphone, tablet of soortgelijke apparaten
• Auxiliaire invoer en koptelefoonaansluiting voor privé luisteren

A - Aansluiting op het stroomnet
Lees de bijgeleverde veiligheidsbrochure voordat u uw smart audio systeem op het stroomnet 
aansluit. De netstekker wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat, Het stopcontact moet in de nabijheid 
van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

1 Plaats uw audiosysteem op een horizontaal oppervlak.
2 Steek het netsnoer in de netaansluiting achterop het apparaat.
3 Indien u een bekabelde verbinding wenst te gebruiken, steekt u de 

Ethernetkabel in de aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
4 Steek het netsnoer in een muurstopcontact en zet het contact aan.
5 Het display van het audiosysteem toont gedurende enkele seconden 

een opstartscherm. Als dit de eerste keer is dat u uw audiosysteem 
gebruikt (of na een fabrieksreset) zal het display het taalmenu tonen.
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1   Als u uw audiosysteem wilt instellen met behulp van de 
UNDOK-app, downloadt en installeert u de UNDOK-app 
op uw Android- of iOS-apparaat.

2    Volg de instructies op het scherm of raadpleeg de volledige 
gebruikershandleiding online (scan de QR-code op dit 
document met uw telefoon).

• Als u de UNDOK-app al op uw toestel hebt geïnstalleerd, 
controleer dan of u de laatste versie hebt.

 1  Volumeknop
 2  Herhalen / Shuffle
 3  Vorige (RW)
 4  Afspelen/Pauzeren / BT koppelen
 5  Volgend (FF)
 6  Stoppen / Uitwerpen
 7  Afstemmen / Selecteren / Sluimeren
 8  Terug 
 9  Menu
 10   Voorkeuze
 11  Info / Dimmer
12   Alarm
13  Aan / Standby / Slapen
14  Modus

 15  IR-sensor
 16  Display
 17  CD-sleuf
 18  Middentoonluidsprekers
 19  USB-afspelen / opladen
 20  Auxiliaire ingang
 21  Koptelefoonaansluiting
 22  Ethernetaansluiting
23   Stroomingang
24  DAB / FM-telescopische antenne
25  Wifi-antenne
26  Sub-bas luidsprekers x 2
27  Bas-reflexpoorten x 2
28  Afstandsbediening

D - Klok- en tijdinstellingen selecteren

1 Het audiosysteem zal een opstartwizard tonen. Als ‘YES’ gemarkeerd is, 
druk op de Afstem/Selecteer-knop om te beginnen met het opstarten 
van uw product.

• Opmerking: Als u terug wilt gaan in een menu of als u op enig moment 
een fout maakt, gebruik dan de Terug-knop.

2 Kies de 12- of 24-uurs klokweergave.

3      Er verschijnt een menu waarmee u de optie voor automatische update 
van de klok kunt instellen. Update from network [van het netwerk 
updaten] zal voor de meeste gebruikers de beste optie zijn.

4 Kies de tijdzone voor uw regio.

5 Kies een optie voor de zomertijd. Dit is ook bekend als Zomer-/Wintertijd 
(of BST/GMT in het VK).

C - Taal selecteren
Standaard geeft uw audiosysteem alle menu's en berichten in het Engels weer.
 
1 Druk op de Afstem/Selecteer knop om de gewenste taal te markeren.
2 Druk op de Afstem/Selecteer-knop om de selectie in te voeren.

• Uw audiosysteem geeft een privacybeleid weer. Lees het privacybeleid 
en druk vervolgens op de Afstem/Selecteer-knop om het beleid te 
accepteren

English
Dansk
Nederlands
Français
Deutsch
Italiano

Language

*

Uw audiosysteem kan worden geconfigureerd met behulp van het display 
en de knoppen op het apparaat of met behulp van de UNDOK-app. De 
eerste gebruikers wordt aangeraden de bedieningselementen van het 
audiosysteem te gebruiken.

1   Indien u UNDOK wenst te gebruiken om uw apparaat in te stellen, ga 
dan nu naar stap F1.

2   Als u het audiosysteem met behulp van de bedieningselementen wilt 
instellen, volgt u de onderstaande instellingsprocedure en kiest u de 
gewenste taal.

B - Instellen via het audiosysteem of de UNDOK-app
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Gebruiksbeperking: Dit apparaat is in de volgende landen uitsluitend 
toegestaan voor gebruik binnenshuis met 5GHz Wi-Fi (5150 tot 5350MHz; 
kanalen 36 tot 64):
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DK EE EL ES FI FR HR
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Lees de meegeleverde veiligheidsfolder alvorens de 
batterijen te gebruiken. 

1    Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van 
uw afstandsbediening door aan de kleine gleuf aan 
de zijkant van het afstandsbedieningshuis te trekken.

2 Plaats 2 x AAA-batterijen in de ruimtes van het 
compartiment. Zorg ervoor dat de batterijen in de 
juiste richting worden geplaatst, zoals binnenin is 
aangegeven.

3   Plaats het deksel terug. Als de afstandsbediening 
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt 
aanbevolen de batterijen uit te nemen. 

 Let op: Vervang de batterijen door batterijen van 
hetzelfde of een gelijksoortig model. De onjuiste 
plaatsing van de batterijen leidt tot gevaar van 
explosie.

 STAP 2 - Navigeren met uw smart audio-systeem

 STAP 3 - Bediening van uw smart audiosysteem

 Meer informatie

Circuitkenmerken

Bluetooth
1 Kijk of Bluetooth op uw smart toestel is geactiveerd is.
2 Druk op Mode om Bluetooth-modus op uw audiosysteem te selecteren.
3     De Bluetooth-indicator gaat knipperen en uw audiosysteem laat zien 

dat het ‘detecteerbaar' is. Op uw smart apparaat, selecteert u ‘Stream 
67L’. Nadat er verbinding is gemaakt, zal de indicator permanent 
branden. U kunt nu uw muziek afspelen.

4 Om een ander apparaat aan te sluiten, drukt u langdurig op de 
Bluetooth Pair  [Bluetooth koppelen] knop van uw audiosysteem. 
Uw audiosysteem zal nu door andere apparaten kunnen worden 
gedetecteerd.
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Smart Audio System met Bluetooth, USB en Streamingdiensten en 
afstandsbediening vanaf iPhone en Android met UNDOK

Lees deze handleiding en de veiligheids-/garantiehandleiding alvorens 
dit apparaat te gebruiken.

Stream 67L

Technische gegevens
Stroomvereisten 
Stroomvoorziening    100 - 240V  50/60Hz
Batterijen afstandsbediening                   2 x AAA grootte
USB-uitgang                     5V / 1A

Connectiviteit
Bekabelde Ethernet   10/100M bits/sec via RJ-45 connector
WiFi   802.11 b, g, n of a  ondersteund met WEP   
   en WPA / WPA2-versleuteling

3,5mm koptelefoonaansluiting, 3,5mm Aux In.
Antennesysteem  Wifi-antenne DAB / FM-telescopische antenne
Bluetooth-standaarden A2DP, AVRCP, Bluetooth codecs ondersteund SBC Bluetooth 
EDR EIRP POWER (MAX.) - 10,26dBm
Frequentiebereik FM 87,5 - 108MHz, DAB 174,928 - 239,200MHz
Bluetooth frequenties 2,402 - 2,480GHz
Bedrijfstemperatuur +5°C tot +40°C

Productmarkeringen     Dit symbool duidt op AC-spanning.
        Dit symbool duidt op apparatuur van Klasse II.

Vervanging batterij afstandsbediening

Internetradio - Luister naar internetradio
DAB-radio - Luister naar DAB-radio
FM-radio                  - Luister naar FM-radio
CD     - Speel muziek van een CD 
Auxiliaire ingang - Verbind met andere apparaten
Spotify    - Speel muziek van Spotify
Amazon Music  - Speel muziek van Amazon Music
Deezer    - Speel muziek van Deezer
Bluetooth  - Stream muziek met uw smart apparaat
USB    - Speel muziek van USB

Systeem resetten

Als u uw audiosysteem volledig wilt resetten naar de initiële staat, 
voer dan een fabrieksreset uit. Druk op Menu. Kies ‘System Settings’ 
[Systeeminstellingen] ‘Factory Reset’  [terug naar fabrieksinstellingen] 
en vervolgens ‘YES’ [Ja]. Alle door de gebruiker ingevoerde instellingen 
worden gewist.

Knoppen voor media afspelen

Media afspelen met behulp van de regelknoppen vorig, volgend, 
afspelen/pauzeren of stoppen. Opmerking: Deze functies zijn 
afhankelijk van de muziek die wordt afgespeeld en zullen niet altijd 
beschikbaar zijn. 

Systeeminstellingen

U kunt de 'Systeeminstellingen' vanuit het huidige menu openen. De systeeminstellingen omvatten Equaliser, Subwoofer, Streaming audiokwaliteit, Netwerk, 
Tijd/Datum, Helderheid, Inactieve stand-by, Taal, Fabrieksreset, Software-update, Opstartwizard, Info en Privacybeleid.

Radiozenders instellen

Play CD / CD MP3 / WMA disks

Internet, DAB of FM-radio afspelen

USB-speler

Speel uw muziekcollectie af vanaf een USB-geheugenapparaat.

Kies ‘USB playback’ om een USB-geheugenapparaat af te spelen.

De USB-aansluiting kan ook worden gebruikt om uw smartphone, tablet of gelijksoortige 
apparatuur op te laden.

Internet - U kunt naar een radiostation of podcast zoeken op plaats, genre of op de naam 
van de zender. U kunt ook voorkeuzezenders opslaan of een zender aan uw favorietenlijst 
toevoegen. 
DAB - Neem voorzichtig de telescopische antenne uit. Er wordt een scan van de Band 
III DAB-kanalen uitgevoerd. Draai de Afstem-knop om de volledige lijst van zenders te 
bekijken. Druk op de Afstem-knop om de gemarkeerde zender te kiezen. 
FM - Trek de telescopische antenne uit. Draai de Afstem-knop met de klok mee of tegen 
de klok in en druk vervolgens op de Afstem-knop om van lage naar hoge of van hoge 
naar lage frequentie te scannen. 

Afstandsbediening Systeemknoppen

Kort drukken zet uw audiosysteem op Aan of Standby.
Lang drukken geeft toegang tot de slaaptimer (op het apparaat) als het 
apparaat aan het spelen is.
Kort drukken annuleert een actief alarm.

Kies een luistermodus:

1 Druk op de  Mode [modus] knop voor toegang 
tot elk van de bedieningsmodi. Druk nogmaals 
op of draai aan de selectieknop om een nieuwe 
modus te kiezen. Druk op de afstemknop om 
een modus te selecteren en terug te keren 
naar het hoofdscherm.

2 Druk op Menu voor toegang tot het volle menu 
in de huidige bedieningsmodus.

Muziekmodus selecteren

Compatibel met 2,4 GHz en 5 GHz wifi-banden.
5 GHz Wifi-functie: 5150-5350MHz, 5470-5725Mhz en 5725-5875MHz

De naamplaat bevindt zich achterop het audiosysteem.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de technische gegevens zonder 
voorafgaand bericht te wijzigen.
Ontworpen en vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk
Gemaakt in China

Om het energieverbruik tot een minimum te beperken als het apparaat niet 
wordt gebruikt, zal uw audiosysteem in standby gaan als het detecteert 
dat het niet langer in gebruik is.  Standaard is dit ingesteld op 8 uur, maar 
u kunt dit wijzigen naar wens. Als uw audiosysteem is ingeschakeld, druk 
op Menu, kies ‘System settings’ [Systeeminstellingen], vervolgens ‘Inactive 
Standby’ [Standby inactief] en kies dan tussen 2, 4, 5, 6, 8 uur of Uit. Uw 
audiosysteem zal in standby gaan nadat de geselecteerde tijd verstreken is.

Uw radio heeft 40 internetradio-, 10 DAB- en 10 FM-voorkeuzezenders die kunnen 
worden ingesteld om een radiozender of (voor internetradio, een podcast) op te slaan.
1 Stem af op de radiozender van uw keuze. Druk lang op de Preset [Voorkeuze]-knop. 

‘Save to Preset’  [Als voorkeuze bewaren] wordt nu getoond. Gebruik de Afstem-
knop [Tuning] om naar een ongebruikte voorkeuzezender te gaan of naar een 
voorkeuzezender die u wilt wijzigen. Druk op Afstemmen [Tuning] om op te slaan.

2     Om een voorkeuzezender op te roepen, kiest u Internet, DAB of FM-modus. 
Druk kort op de Preset [Voorkeuze]-knop. ‘Recall from preset’  [Voorkeuze 
oproepen] wordt nu getoond. Druk op de Afstem-knop [Tuning] om de gewenste 
voorkeuzezender te kiezen.

Uw audiosysteem kan standaard CD's en CD-R/CD-RW disks met standaard audio 
of compatibele audiobestanden afspelen. Gebruik alleen full size standaard CD's. 
Mini CD's (8 cm diameter) zijn niet compatibel met de speler en kunnen het CD-
mechanisme blokkeren.

1 Druk op Mode om het apparaat in de CD-modus te zetten.
2 Om een cd uit te werpen of opnieuw te laden, drukt u lang op de CD Stop/Uitwerp-

knop.
3 Druk op de Play/Pause [spelen/pauzeren] knop om de disk af te spelen. Pas het 

volume aan. Om het afspelen te pauzeren of voort te zetten, drukt u op de Play/
Pause [spelen/pauzeren] knop.

4 Om het afspelen te stoppen, drukt u op de CD Stop/Eject-knop [stoppen/uitwerpen] 
knop.

5 Terwijl de cd afspeelt kunt u tussen de liedjes wisselen selecteren door op de 
knoppen Previous [vorig] of Next [volgend] te drukken.

6 Bij het afspelen van een MP3 / WMA disk, kunt u naar een andere map gaan met 
behulp van de knoppen Up [omhoog] of Down [omlaag] op de afstandsbediening. 
Als u op Menu drukt, krijgt u toegang tot de optie Bestand zoeken.

7    Gebruik de toets Repeat/Shuffle [herhalen/shuffelen] om de afspeelvolgorde of 
het herhaalgedrag te wijzigen.

2,4GHz WiFi EIRP POWER (MAX.) 19,76dBm 
5GHz WiFi EIRP POWER (MAX.) 18,89dBm

Select

Kort drukken geeft toegang tot elke bedieningsmodus.
Draai aan de afstemknop om sneller door de modi te gaan.

Kort drukken geeft toegang tot het huidige menusysteem.

Door kort te drukken wordt er informatie weergegeven over de muziek die op dit moment wordt afgespeeld. 
Lang indrukken om de helderheid van het display aan te passen (kort indrukken in stand-by om de helderheid 
aan te passen). 
Door kort te drukken kan de alarmstatus worden gewijzigd als het apparaat in standby staat of aan het afspelen is. 
Door kort te drukken kunnen de alarminstellingen worden bekeken als het apparaat in stand-by staat of aan het 
afspelen is.

Draai met de klok mee of tegen de klok in om door de menu-items te bladeren of gebruik de Links / Omhoog / 
Rechts / Omlaag toetsen op de afstandsbediening.
Door kort te drukken op de Instel/Selecteer-knop of de selecteerknop (afstandsbediening) zullen de gemarkeerde 
menu-opties worden geselecteerd.
Door kort te drukken op de Instel/Selecteer-knop of de selecteerknop (afstandsbediening) gaat het apparaat in de 
sluimermodus als een alarm afgaat.
Druk op de Terug-knop (in het menu op de afstandsbediening)  om naar een menu op hoger niveau te gaan of als 
er een fout is gemaakt. 

Select

Select

Select


