Algemene Firmware Release Note software versie R1516
26-11-2019 – Nieuwe firmware en MusicX NEO app CocktailAudio
CocktailAudio heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een compleet nieuwe en op een modern platform
ontwikkelde MusicX App. Deze App (MusicX Neo) wordt nu volledig in eigen huis ontwikkeld om zodoende in de
toekomst snel op gewijzigde situaties te kunnen reageren. Daarnaast kunnen in deze App eenvoudiger nieuwe
functionaliteiten worden toegevoegd.
Wat u moet weten over deze updates:
•
•
•
•
•
•

Geldt alleen voor de huidige modelserie (verdere informatie volgt)
Om uw apparaat geschikt te maken moet er een nieuwe App-server geïnstalleerd worden, die via een
firmware update beschikbaar komt.
Deze firmware update wordt vanaf 26-11-2019 uitgerold en automatisch aan de gebruiker aangeboden.
Zorg dat uw CocktailAudio apparaat op het netwerk is aangesloten en voer de update uit zo gauw u
hiervan melding ontvangt.
De nieuwe app MusicX NEO (Novatron co.,ltd) voor iOS staat inmiddels in de App Store. De Android
versie zal in de loop van december beschikbaar komen.
De app is een basisversie, die met name tot doel heeft om voorkomende connectieproblemen en lage
snelheid te verbeteren. Een CocktailAudio model connecten gaat nu binnen 1 seconde, zelfs als er drie
verschillende modellen in het netwerk aanwezig zijn. 8800 albums laden gaat nu in 2 seconden.
Er zullen regelmatig updates verschijnen. O.a. taalkeuze en verbeterde zoekfunctie zullen snel toegevoegd
worden. Ook wordt er gewerkt aan multiroom mogelijkheden binnen de CocktailAudio modellen.

Release Note nieuwe firmware versie R1516
Voor alle modellen:
•
•
•
•
•
•
•
•

New App server for new MusicX NEO
Clear the bug that, device rebooting or frozen when you rip CD which has data track or video track
Clear the bug that Replaygain is reset after CD Recovery run
Clear the bug that Gapless function doesn’t work properly when Gapless CD is played directly
Clear the DSD file seek problem
Micro-adjustment of display message for ‘Stereo’ or ‘Mono’ for FM Radio (Not for N15D)
Clear the bug that Now Play Screen doesn’t synchronize when using Airplay
Others (Micro-adjustment for overall system stabilization)

Specifiek voor N15D
•
•

CD-Ripping now possible using external USB-drive
ReplayGain function added

Korte introductie van de app in dit document (Engels)

