
                                                                
 
 
 
Gracenote voor metadata en albumcovers voor CD weergave. 
 
Voorheen gebruikte cocktailAudio om metadata (o.a. titelinformatie) en albumafbeeldingen 
te tonen gebruik van de ‘Free dB’ database die op de hardeschijf werd geïnstalleerd. Free 
DB ondersteunt de door haar aangeboden diensten niet meer en is in feite gestopt. 
 
Als vervanger biedt cocktailAudio nu de onlinedienst ‘Gracenote” aan. Deze dienst is veel 
uitgebreider en up to date.  
 
Wat betekent dit voor u? 
 

A. Gebruikers van de oudere generatie modellen (X12, X30 en X40) 
 
Gebruikers van de eerste generatie cocktailAudio apparaten kunnen een Gracenote 
licentie aanschaffen, die steeds een (1) jaar geldig is. 
 
Onderstaand leggen we uit hoe u een licentie kunt kopen. Zorg voor een stabiele (liefst 
bedrade) internetverbinding. 
 
Om een Gracenote licentie te kunnen kopen zijn er de volgende betalingsmogelijkheden: 
 

• met een creditcard 
• met een Paypal account 
• met een Amazon Pay account 
• via vooruitbetaling 
• via internetbankieren (Sofort Banking) 

 deze wijze van betalen is alleen mogelijk in: DE, AT, NL, CH, IT, ES, BE, PL. 
 
Om een licentie te kopen heeft u de apparaat-code van uw Cocktail Audio apparaat nodig. 
In het Set-up menu van uw cocktailAudio apparaat vindt u de optie ‘Licentie‘ via 
onderstaande procedure: 
 
Homescreen > Setup > OK > Licentie > OK > apparaat-code 
 
De code bestaat uit 4 “blokken” van 5 tekens. 
(Advies: schrijf de code op, bij kleinere schermen kan de code van rechts naar links 
schuiven). 
 
N.B.  Is het veld “geldig tot” leeg dan moet u een Gracenote licentie aankopen, staat er 
een datum ingevuld dan is dat het teken dat Gracenote actief is tot die datum. 
 
 
 
 
 



Ga naar https://license.cocktailaudio.eu/ en maak uw keuze: 
 
1 CD Erkennung is voor de metadata zoals artiest, album, titels. etc., kosten zijn 5 € 

voor 1 jaar. 
  
2 Cover Art is voor de albumafbeeldingen en ander grafisch materiaal (deze moet 

gebruikt worden samen met CD Erkennung en kan dus niet zelfstandig gebruikt 
worden), kosten zijn 5 € voor 1 jaar. 

 
Vul uw gegevens in, vergeet de apparaat-code niet en rond de betaling af. 
 
Uw Gracenote toegang is na ongeveer 15 minuten actief, let op: dit is sterk afhankelijk van 
de manier van betalen en de verwerking van uw betaling. (Kan bij grote drukte oplopen tot 
2 uur). 
 
Schakel uw Cocktail Audio apparaat uit, wacht minimaal 15 minuten en schakel het 
apparaat weer in. Gracenote is nu geactiveerd. 
 
 

B. Gebruikers van de huidige modellen N15D, N25, X14, X35, 
X45(PRO) en de X50(D en PRO) en toekomstige modellen. 

 
De huidige generatie cocktailAudio apparaten kunnen gebruikmaken van een licentie, die 
door cocktailAudio voor twee jaar is betaald. Deze licentie dient wel geactiveerd te 
worden. 
 
Meestal wordt ervoor gekozen om zowel Gracenote CD (metadata) en Gracenote Cover 
(albumafbeeldingen) te activeren. 
 
Volg voor de activatie onderstaande procedure: 
 
Homescreen > Setup > OK > Licentie > OK > Selecteer Gracenote versie > OK > 
Activeren > OK 
 
Herhaal dit voor elke service die u wilt activeren. 
 
Na de eerste twee gratis jaren kunt u de licentie zelf verlengen/aankopen voor € 5,- per 
jaar, per dienst. Volg de instructies op het apparaat en de omschrijvingen onder punt A. 
 
 
 
 
 
 
 


