Het veelzijdige bedieningsconcept van CocktailAudio
De CocktailAudio modellen zijn niet alleen onovertroffen veelzijdig in functionaliteit maar ook zeker
wat betreft de bedieningsmogelijkheden uniek. Voor alle opties geldt dat alles wat u doet op het
display van het apparaat of op uw TV te zien is. In het laatste geval dient u uw CocktailAudio
slechts via een HDMI kabel aan te sluiten op uw TV. Hieronder treft u de
bedieningsmogelijkheden aan.
Op het apparaat
Met de draaiknoppen en toesten op het apparaat kunt u bijna alle functies bedienen. Dat
hoofdzakelijk met slechts twee draaiknoppen en één toets (Return).
Via de infrarood afstandsbediening
Alle functies kunt u bedienen met de meegeleverde infrarood afstandsbediening.
Via de CocktailAudio Webinterface op uw PC, Mac, tablet of smartphone
Door eenvoudig het IP-adres van uw CocktailAudio model in de browser van een PC, laptop, tablet
of smartphone in te voeren kunt alle funkties bedienen, mits alle apparaten zich in het zelfde
netwerk bevinden als de CocktailAudio. U kunt zelfs de afstandsbediening virtueel bedienen.
Stap 1. Zoek in het menu het IP-adres van uw apparaat. Dat kunt u als volgt doen:
Ga in het homemenu naar:
SETUP > NETWERK > NETWERKINFORMATIE>
In dit menu staat bovenaan uw IP-adres van uw CocktailAudio apparaat.
Stap 2: Open op uw PC, laptop, tablet of smartphone uw internetbrowser en toets bovenin de balk
het gevonden IP-Adres in en druk op ENTER.
De webinterface zal nu openen en kunt u uw CocktailAudio apparaat bedienen.
(Zie ook de gebruiksaanwijzing)
Via de CocktailAudio applicatie (App) voor tablet en smartphone
Sinds november 2016 is de eigen CocktailAudio app “MusicX” (Novatron)
beschikbaar gekomen voor Android en iOS. Deze is geschikt voor de modellen
X12, X30, X35, X40 en X50. Niet alleen de streaming functionaliteit, maar het
complete apparaat kan met deze App bediend worden. U kunt deze App gratis
downloaden via de Google Play store en de Apple store.

