Handleiding

Veiligheidsaanwijzingen
1. Lees deze handleiding zorgvuldig door. Alle veiligheids- en gebruiksaanwijzingen moeten gelezen worden voordat dit product in gebruik wordt
genomen.
2. Bewaar deze handleiding – De veiligheids- en gebruiksaanwijzingen moeten beschikbaar zijn voor toekomstig gebruik.
3. Neem alle waarschuwingen in acht – Alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding moeten in acht genomen worden.
4. Volg alle aanwijzingen op – Alle gebruiksaanwijzingen moeten opgevolgd worden.
5. Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
6. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
7. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren en kachels, en andere apparatuur (waaronder versterkers) die warmte
produceren.
8. Als de meegeleverde stekker niet in uw wandcontactdoos past, neemt u contact op met een elektricien om de verouderde wandcontactdoos te
vervangen.
9. Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn aangegeven.
10. Haal de stekker uit de wandcontactdoos tijdens onweer of als het apparaat gedurende langere tijd niet in gebruik is.
11. 	Neem voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te allen tijde contact op met de vakman. Onderhoud is vereist als het apparaat, de
voedingskabel of de stekker, op enigerlei wijze is beschadigd, niet normaal werkt, of als het is gevallen.
12. Plaats het apparaat niet in een kleine ruimte of een inbouwruimte, zoals een boekenkast of vergelijkbare unit. De ventilatie mag niet worden
belemmerd door de ventilatieopeningen met bijvoorbeeld een krant, tafelkleed of gordijn te blokkeren.
13. Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, mag u het plastic deksel of de schroeven niet verwijderen. In het toestel bevinden zich
geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Neem voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te allen tijde
contact op met de vakman.
14. Niet in water onderdompelen, onder een douche of in een badkamer gebruiken als de stekker in het stopcontact zit.
15. De afstand tussen de antenne van het product en personen moet ten minste 20 cm bedragen.
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Bedieningstoetsen een aansluitingen
Bovenpaneel

Standby
Tik om te schakelen
tussen aan en stand-by.

Volume lager

Volume hoger

Mute

Voorpaneel
Navigatieknoppen
Bladeren menu-opties.
Home
Indrukken hierop om
terug te keren naar
het beginscherm.

Contextgerichte tiptoetsen
De functie wordt op het
scherm boven de relevante
toets weergegeven en varieert
afhankelijk van het huidige scherm.

Vorige
Tik erop om
terug te keren.

Achterpaneel aansluitingen
20 VDC-ingang
Voor meegeleverde
netvoedingsadapter.
Video Out

20 V DC

Aux In
Ingang (3,5 mm)
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Aux In

Hoofdtelefoon
Uitgang voor
hoofdtelefoon
(3,5 mm)

Composite

Mini-USB-aansluiting
Voor productupgrades
of optionele PURE
ethernetadapter

Component
/S-Video

Composiet
Video-uitgang met
tulpstekker van een
iPod/iPhone in het dock.
Met een tv of monitor
verbinden

Component/S-video
3,5 mm video-uitgang
van een iPod/iPhone in
het dock. (Keuze van
afzonderlijk leverbare PURE
accessoirekabels.)

Afstandsbediening

Druk hierop om te schakelen
tussen de standby-modus en de
aanstand.

Mute
Sources	Indrukken om
audiobron kiezen

Sleep	
Indrukken en opnieuw
indrukken om een
slaaptimer in te stellen.
Alarm	
Indrukken en opnieuw
indrukken om de
wekkerstatus te zien.
Tone 	
Indrukken voor het
regelen van de lage en
hoge tonen.

Indrukken om uw lijst met favoriete stations te
zien. Daarna ingedrukt houden om het huidige
station op te slaan.
Options Indrukken op het optiemenu te zien om de
instellingen te veranderen.
De informatie op het scherm veranderen.
Bladeren menu-opties.

Contextgerichte
(match knoppen op het voorpaneel)
Links

[

]

Centrum [

]

Rechts

]

[

OK

Indrukken om confirm selectie.

Home. Indrukken hierop om terug te
keren naar het beginscherm.
Volume hoger
Volume lager
Vorige. Tik erop om terug te keren

Mediaspeler/iPod alleen
	
Shuffle
- De muziekstukken in
willekeurige volgorde afspelen.
Mediaspeler/ Podcasts/ Uitzending gemist/iPod
Afspelen/pauzeren van de huidige track.
Ga naar het begin van de huidige track 		
of ga naar de vorige of de volgende 		
track. Ingedrukt houden om snel vooruit of
achteruit te gaan

	
Repeat
– Omschakelen tussen
herhalen van huidig muziekstuk, alles
herhalen of niet herhalen.
Video O
 mschakelen tussen component/Svideo en composiet video-uitgang.
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Alarmen en timers instellen
De Contour heeft twee alarmen en twee timertypes (keuken en slaap). Om een alarm of een timer in
te stellen: tik op Options en selecteer Alarm or timer.

Alarm 1 On
07:00

DR

Last tuned
Daily (Mon-Sun) Edit

Huidige alarm-instellingen
scherm

Een wekker instellen
1. Selecteer Alarm 1 settings (Instellingen alarm 1) of Alarm 2 settings (Instellingen alarm 2). De
huidige instellingen voor dat alarm worden weergegeven.
2. Tik op Edit (Bewerken) om de alarminstellingen aan te passen.
3. 	Gebruik de navigatieknoppen om instellingen te veranderen. Tik op de pijlen aan de onderkant
van het scherm om vooruit of achteruit te gaan in de instellingen.
4. 	Om instellingen op te slaan of af te sluiten, tikt u op Save (Opslaan) (dit is handig als u maar één
instelling wilt veranderen, zoals de alarmtijd).

Stap voor stap een alarm instellen
1.	Selecteer On (Aan) om het alarm in te schakelen, of Off (Uit) om het alarm uit te schakelen. De
huidige status staat weergegeven aan de bovenkant van het scherm.
2. Stel het uur en de minuut van uw alarmtijd in met behulp van de navigatieknoppen.
3. 	Selecteer wanneer u het alarm wilt laten klinken: Once (Eenmalig), Daily (Dagelijks), Weekdays
(Weekdagen), Weekends (Weekends), Every Saturday (Elke zaterdag) of Every Sunday (Elke
zondag).
4. Kies ofwel Lounge station (Lounge station), Digital radio (Digitale radio), FM (FM-radio), iPod of
		 Tone (Toon): voor uw alarm:
		 Lounge station (Lounge station): Selecteer een station van uw Lounge favourites (Lounge
favorieten), of kies Last tuned (Laatst afgestemd) en het alarm zal afstemmen op het 		
meest recente Lounge station waar u naar luisterde.
		 Digital radio (Digitale radio): Selecteer een station of Last tuned (Laatst afgestemd) om af te
stemmen op het meest recente digitale station waar u naar luisterde.
		 FM (FM-radio): Stemt af op het laatste FM-station waarop de Contour was afgestemd.
		 iPod: Speelt de laatste track af waar u op uw iPod of iPhone naar luisterde. er klinkt een 		
toonalarm als geen iPod of iPhone is gedetecteerd.
		 Tone (toon): Het alarm geeft een pieptoon weer.
5.	Tik op Save (Opslaan) – uw alarm is nu ingesteld. Het pictogram ( ) wordt weergegeven als
een alarm is ingesteld. De alarmtijd(en) ziet u op het scherm weergegeven in de stand-bystand.
Een alarm klinkt maximaal een uur, waarna het automatisch stopt.
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Een geactiveerd alarm uitzetten

Sleep timer (hh:mm)

Clear

00:15
Save
OK

Druk op Standby

.

Een geactiveerd alarm opnieuw herhalen
Druk op Snooze om een geactiveerd alarm na de opgegeven tijd (standaard 9 minuten) opnieuw te
herhalen.

Menu

Slaaptimer instellen

De sluimertimer aanpassen
Selecteer Snooze time (Sluimertimer) vanuit het menu Alarm or timer (Alarm of timer). Gebruik de
navigatieknoppen om de sluimerduur in te stellen van 5 tot 15, daarna ofwel 20/25/30/40 minuten
of 1 uur.

De slaaptimer instellen

Kitchen timer: set mins

Clear

00:45
Save

Keukenwekker instellen

Hours

De slaaptimer schakelt de Contour in stand-by na de ingestelde tijdsduur. Selecteer Sleep timer
(Slaaptimer) vanuit het menu Alarm or timer (alarm of timer). Gebruik de navigatieknoppen om de
lengte van de slaaptimer in te stellen in stappen van 15 minuten van 15 minuten tot 1 uur en 30
minuten. Een ingestelde slaaptimer wordt aangegeven door
in de pictogrammenbalk.

De keukenwekker instellen
De keukenwekker gaat na een ingestelde tijdsduur piepen.
Selecteer Kitchen timer (Keukentimer) vanuit het menu Alarm or timer (Alarm of timer) en gebruik
de navigatieknoppen om de lengte van de tijd in te stellen. Tik op mins (minuten) om te wisselen
tussen minuten en uren. Tik op Save (Opslaan) om uw keuze te bevestigen.
Een ingestelde keukentimer wordt aangegeven door
in de pictogrammenbalk.

Een afgaande timer uitzetten
Om een afgaande timer uit te zetten, tikt u op Standby (stand-by). Een afgaande timer stopt
automatisch na 1 uur.

De klok instellen
De klok stelt zich automatisch in door middel van uw digitale radiosignaal, FM-radiosignaal of uw
netwerk. Als er echter geen actueel tijdsignaal kan worden ontvangen, of als u het bericht ‘Time not
available’ ziet, kunt u de tijd en de datum met de hand instellen.
Tik op Set clock (Klok) instellen vanuit het menu Alarm or timer (Alarm of timer). Gebruik de
navigatieknoppen om de tijd en datum aan te passen. Tik op
of
om naar de vorige of de
volgende instelling te gaan.
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Een Pure mini usb-adapter gebruiken om verbinding te maken
met uw netwerk
De Pure mini usb-adapter zorgt voor een bedrade verbinding voor de Contour. Verbind een
Ethernetkabel (RJ45) tussen netwerkrouter en de ingang van de adapter en sluit de adapter aan op
de mini usb-poort aan de achterkant van de Contour.

Uw verbinding installeren

Als u bij het eerste opstarten (of na het terugzetten van de fabrieksinstellingen) van de Contour USB
Ethernet hebt geselecteerd als verbindingstype, moet u nu verbinding hebben met uw netwerk.
Als u het type verbinding met usb-ethernet wilt veranderen, ga dan als volgt te werk:
Vanuit de Lounge of Media Player, tikt u op Options (Opties) en navigeert u naar Network settings
(Netwerkinstellingen) > Selecteer Network type (Netwerktype selecteren). Selecteer USB Ethernet (Usbethernet). Contour past de nieuwe instellingen toe en maakt verbinding met uw netwerk.
De status van uw verbinding wordt aangegeven door het pictogram netwerkstatus op het scherm
van de Contour:
Actieve bedrade verbinding		
Bedrade verbinding niet actief/niet aangesloten

Statusleds van de adapter
100Mbps
LAN
USB		

Brandt als de adapter werkt op volle verbindingssnelheid (100 Megabits per seconde)
Flitst aan en uit om netwerkactiviteit aan te geven
Brandt indien correct verbonden met de usb-poort van de Contour
Statusleds
Brandt indien actief (zie hierboven)
RJ45-ingang
Sluit de kabel van uw
internetrouter hier op aan
Mini usb-ingang
Voor het aansluiten van de adapter
op de Contour

Problemen oplossen
•
•
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Als een van de statusleds niet brandt, controleer dan of alle verbindingskabels goed vastzitten
en of de Contour en uw internetverbinding correct werken.
Wij adviseren de fabrieksinstellingen terug te zetten op de Contour (houd Options (Opties)
ingedrukt tot u het bevestigingsscherm van Factory reset (Fabrieksinstellingen terugzetten) ziet).
Hierdoor worden de netwerkinstellingen van de Contour teruggezet naar de standaardwaarden
en kunt u Ethernet opnieuw selecteren als uw verbindingstype.

Pure Connect (The Lounge)

Pure Connect home page

Pure Connect (The Lounge) is een online mediaportaal dat u snel en eenvoudig toegang verschaft
tot duizenden internetradiostations, on-demand programma’s, podcasts en omgevingsgeluiden. U
kunt van al deze content genieten op uw Contour, op smartphones en tablets via de Pure
Connect-app, en via de Pure Connect-website. U kunt Pure Connect ook gebruiken om toegang
te krijgen tot Pure Music, een cloudgebaseerde, on-demand abonnementsdienst waarmee u direct
toegang krijgt tot miljoenen muziektracks.
Om gebruik te kunnen maken van Pure Connect op de Contour, moet u de Contour met uw
netwerk
verbinden. Zie hieronder voor meer informatie.
Nadat u de Contour met uw netwerk hebt verbonden, kunt u uw Contour registreren op de Pure
Connectwebsite.
Wij adviseren u uw Contour te registreren, omdat u hierdoor uw radio- en Pure Connect-favorieten
kunt beheren en toegang hebt tot abonnementsdiensten zoals Pure Music en Pure Tag.
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De Contour verbinden met Pure Connect (The Lounge)
1. Log in op Pure Connect, klik op Me en selecteer Devices (Apparaat). U krijgt uw registratiecode
te zien.
2. Selecteer in The Lounge settings op de Contour > Register with The Lounge (Registreren bij
The Lounge) om uw code in te voeren. Gebruik de navigatieknoppen om de tekens te markeren
en te selecteren; tik op Delete (Wissen) om tekens te wissen; en tik op Save (Opslaan) als u
klaar bent.
3. Gefeliciteerd! U hebt uw Contour geregistreerd op Pure Connect. De favorieten die u op Pure
Connect hebt aangemaakt zijn zichtbaar op uw Contour, en die welke u hebt aangemaakt
op de Contour verschijnen op Pure Connect.

QPZKE
Enter registration code
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
sp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Del
1. De Contour als nieuw apparaat
toevoegen
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Save

More...

2. De code in de Contour invoeren

3. De Contour is verbonden
met Pure Connect

The Lounge-instellingen (Pure Connect-instellingen)
The Lounge settings
Clear favourites
View/change radio name
Register with the Lounge
Lounge (Pure Connect)
-instellingen scherm

Save

Clear favourites (Favorieten wissen)

Selecteer Clear favourites om alle stations/podcasts/Pure Sounds te wissen van uw favorietenlijst,
en van The Lounge als uw radio is verbonden.

View/change radio name (De naam van de Contour veranderen)

Jenny’s Room
Enter radio name
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
sp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Del

Tik op Options (Opties) vanuit The Lounge (Pure Connect) en selecteer Network settings
(Netwerkinstellingen) om de opties te zien voor uw Lounge-voorkeuren.

Aan uw Contour is een naam toegewezen. Deze naam wordt gebruikt om uw radio gemakkelijk te
kunnen vinden als u de Pure Connect-website gebruikt voor het beheer van uw muziek. Standaard
is deze naam My Contour, maar u kunt deze hier veranderen in een gemakkelijker te onthouden
naam. De naam van de Contour wijzigen:

Register with Pure Lounge (Pure Connect) (Registreren bij Pure Lounge)
Voer uw Pure Connect-registratiecode in als u dat nog niet hebt gedaan.

More...

De naam van de Contour veranderen
scherm

QPZKE
Enter registration code
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
sp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Del

Save

More...

Lounge (Pure Connect)
-registratiecode scherm
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Media player instellingen
Media player settings
Repeat
Shuffle
Media server
Media player instellingen scherm

Deze instellingen zijn alleen beschikbaar tijdens het luisteren naar de bron Media player. Tik op
Options (Opties) en selecteer daarna Media player settings (Instellingen media player).

Repeat (Herhalen)
Selecteer het herhalingstype.
Off (uit, standaard): Tracks worden tot het eind van het huidige album, of de huidige map
of afspeellijst of zoekresultaten afgespeeld.
All (alle): Herhaalt voortdurend het huidige album of de huidige map, afspeellijst of uw 		
zoekresultaten.
Track (muzieknummer): Herhaalt het huidige muzieknummer.

Shuffle (Door elkaar)
Selecteer de volgorde waarin muzieknummer in het huidige album, of de huidige map of afspeellijst
of zoekresultaten worden afgespeeld:
Off (uit, standaard): Muzieknummers spelen af in de volgorde waarop zij op het scherm
staan.
On (aan): Muzieknummers spelen af in willekeurige volgorde.
Wanneer Shuffle (Willekeurige volgorde) aan is, hoort u als u tikt op
nummer van het huidige album, map, speellijst of zoekresultaten.

of

een willekeurig

Media server (Mediaserverdetails)
Technische bijzonderheden over uw huidige mediaserver bekijken of opnieuw zoeken naar
alternatieve servers:
Current details (Huidige gegevens): Informatie te zien over de mediaserver, zoals de naam
van de mediaserver, de softwareversie, het IP-adres en het poortnummer.
Scan for servers (Scannen op servers): Scans voor alle beschikbare mediaservers.
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Netwerkinstellingen
Wi-Fi settings
Connection wizard
View details
Manual setup
Wi-Fi instellingen scherm

Tik in The Lounge of in de mediaspeler op Options (Opties) en selecteer vervolgens Network
settings (Netwerkinstellingen) om de opties voor het configureren van de netwerkverbinding weer te
geven.

Connection wizard (Verbinding installatieprogramma)
Zoeken naar draadloze netwerken om verbinding mee te maken.

View details (Details tonen)
Geeft de configuratiegegevens van het netwerk weer.
Network name (Netwerknaam): De netwernaam (SSID) wordt boven aan het scherm 		
weergegeven.
Encryption (Encryptiemethode): De encryptiemethode wordt weergegeven (WEP, WPA of 		
WPA2).
IP address (IP-adres): Het IP-adres van de radio.
Net mask (Netwerkmasker): Het geconfigureerde netwerkmasker.
DNS (IP-adres van de DNS): Het IP-adres van de DNS-server.
Router (IP-adres van de router): Het IP-adres van de gatewayrouter.
Radio Name (Radio naam): De naam van de radio (zie De naam van de radio wijzigen).
MAC address (MAC-adres): Het MAC-adres van de radio (een vastgesteld adres waarmee
uw hardware wordt geïdentificeerd).
Access point (Toegangspunt): Het MAC-adres van de draadloze router waarmee de radio
is ver bonden.
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Manual setup (Manual adjustment mode)
Met Manual setup kunt u uw draadloze netwerk handmatig configureren (alleen voor ervaren
gebruikers).
Retry connection (Verbinding herstellen): Hiermee wordt geprobeerd opnieuw 			
verbinding te maken met het geselecteerde netwerk.
Network name (Netwerknaam): Kies Scan for networks of Enter SSID manually om een 		
nieuwe SSID voor uw draadloze netwerk te specificeren.
Encryption mode (Encryptiemodus): Hiermee wijzigt u de encryptiemodus. U kunt uit
WEP, WPA (PSK), WPA2 (PSK) of None (Geen). De One Flow detecteert automatisch
de encryptiemodus voor uw netwerk. Wijzig deze instelling alleen als u denkt dat de
encryptiemodus niet correct is.
Key or password (Sleutel of wachtwoord): Hiermee voert u een nieuwe encryptiesleutel of
-wachtwoord in.
IP address (IP-adres): U kunt kiezen tussen DHCP (dynamisch) of Static (Statisch). Als u
Static selecteert, dan verschijnt een ander menu waarin u de instellingen van het IP-adres voor
de Contour moet opgeven.

Clear network settings (Netwerkinstellingen wissen)

De Contour zal alle eerdere Wifi-verbindingen, wachtwoorden en andere netwerkinstellingen
wissen. Als u de draadloze verbindingsmethode gebruikt, dan wordt er ook opnieuw gezocht naar
beschikbare netwerken.

Netwerktype selecteren

Kies tussen een WiFi- of een ethernet-verbinding (voor ethernetverbinding).
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Beschikbare opties met FM als bron
FM settings
FM tuning
FM stereo

Deze instellingen zijn alleen beschikbaar tijdens het luisteren naar FM-radio. Tik op Options (opties)
en selecteer daarna FM settings (FM-instellingen).

FM tuning
Omschakelen tussen Seek tune (Zender zoeken) en Manual tune (Handmatig afstemmen).
Seek tune: Stemt automatisch af op het volgende station met een sterk signaal.
Manual tune:	Stemt af in stappen van 0,5 MHz omhoog of omlaag.

FM stereo
Hiermee schakelt u tussen het ontvangen van FM-stations in Mono of in Stereo (standaard). Als u
luistert via de hoofdtelefoon kunt u deze instelling veranderen in stereo.

Beschikbare opties met DAB als bron
Deze instellingen zijn alleen beschikbaar tijdens het luisteren naar DAB-radio. Tik op Options
(opties) en selecteer daarna Digital radio settings (DAB-instellingen).

Autotune (Automatisch afstemmen)
U kunt de functie Autotune voortijdig afbreken door te tikken op Cancel (Annuleren). Als het
automatisch afstemmen is voltooid, stemt uw radio af op de zender waarnaar u het laatst hebt
geluisterd.
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Weergaveopties
Pas de weergave-opties, zoals verlichtingsduur en de weergegeven informatie, aan als u naar een
bron luistert. Tik op Options (Opties) en daarna Display (Display) om het menu te openen.
Information (Informatie)
Voor elke audiobron kan verschillende informatie worden weergegeven:
Digital radio (Digitaal radio)
Scrolling text (Schuivende tekst): Tekstinformatie uitgezonden door het huidige station. Dit
kunnen titels van liedjes, programmadetails, nieuws, enz. zijn.
Broadcast info (Uitzendinformatie): De bij het station behorende multiplex en een
beschrijving van het genre (bijv. ‘Popmuziek’) van het station, de bitsnelheid (geluidskwaliteit)
van de uitzending in kbps en een stereo/mono-indicator.
Reception info (Ontvangstinformatie): Geeft de huidige frequentie en signaalsterkte weer.
Time and date (Tijd en datum): Geeft de huidige tijd en datum weer.
The Lounge (Pure Connect)
Description (Beschrijving): Uitgezonden door het huidige station. Kan titels van liedjes en
programmadetails bevatten. Als er naar een Pure-muzieknummer wordt geluisterd, wordt de
artiest en het album of nummer weergegeven.
Location and Genre (Locatie en genre): Informatie over het huidige station, bijv., US Rock.
Time offset (Tijdverschuiving): De meeste stations zijn live streams, anders wordt
weergegeven hoe ver het station in de uitzending is. Als er naar een Pure-muzieknummer
wordt geluisterd, wordt weergegeven hoe ver het nummer is gevorderd.
Wi-Fi signal strength (Wifi-signaalsterkte): Geeft met balkje de sterkte van het Wifi-signaal
op dit moment weer.
Station URL (Station-url): Geeft het URL-adres van het huidige station weer. Als er naar een
Puremuzieknummer wordt geluisterd, wordt de URL van het nummer weergegeven.
Time and date (Tijd en datum): Geeft de datum en de klok in een volledig scherm weer (net
als in de stand-bymodus).
FM radio
Scrolling text (Schuivende tekst): Tekstinformatie uitgezonden door het huidige station. 		
Dit kunnen titels van liedjes, programmadetails, nieuws, enz. zijn.
Reception info (Ontvangstinformatie): Geeft de huidige frequentie en signaalsterkte weer.
Er zijn geen informatie-opties voor de audiobronnen AUX of iPod.
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Actieve en stand-by verlichting
U kan de duur van de schermverlichting aanpassen instellen voor “Aan” en voor “Stand-by”.
Selecteer Active operation om de display-instellingen aan te passen die van toepassing zijn als
Contour is ingeschakeld. Of selecteer Standby operation om de display-instellingen aan te passen
die van toepassing zijn als Contour in stand-bymodus staat.
Screen duration (Verlichtingsduur): De duur van de verlichting nadat een knop is ingedrukt.
Selecteer Always on (Altijd aan) of Off after 7 seconds (Uit na 7 seconden).

17

Audio-instellingen

- Bass Bass & Treble
Treble -1
Bass
5

Druk op Tone (Toon) op uw afstandsbediening en gebruik de knoppen (
) om de Bass (Lage
tonen) en Treble (Hoge tonen) van uw Contour in te stellen tussen -5 (zwak) en 5 (sterk).
OK

Treble

Instellen audioniveaus

Extra instellingen
Upgrade (Upgraden)

Additional settings
Upgrade
Bind remote
Language
Extra instellingen menu

In de toekomst kunnen softwareupdates beschikbaar komen met nieuwe eigenschappen en
functies.

Handmatig upgraden via uw netwerk

1. T
 ik op Options (Opties) en selecteren Additional settings (Extra instellingen)> Upgrade
(Upgraden)> Network (Netwerk).
2. Contour gaat zoeken naar beschikbare updates. Als een upgrade beschikbaar is, verschijnt het
bericht ‘New version available: vX.X’ op het scherm (X.X is het versienummer, bijv. v2.1).
3. Tik op OK om de nieuwe software te downloaden en te installeren. Dit kan tot vijf minuten duren.

Upgrade met een usb-kabel (als geen netwerk beschikbaar is)

1. G
 a naar http://support.pure.com om te controleren of er een update beschikbaar is voor de
Contour.
2. Als er updates op de website staan aangegeven, download dan de meest recente update naar
uw computer.
3. Verbind de Contour met de usb-poort van uw pc met behulp van een usb-kabel (niet
meegeleverd). Voer het updateprogramma voor de software uit op uw computer en volg de
aanwijzingen op het scherm op.
Waarschuwing: Schakel de Contour niet uit tijdens het updaten.

Language (Taal)
De taal van het display kan worden ingesteld op Engels, Frans, Duits of Italiaans.
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Help en advies
Ik heb een probleem met het verbinding maken met mijn netwerk
•
•

•
•
•

Uw radio kan geen verbinding maken met draadloze netwerken met toegangscontrole, zoals kantoornetwerken, zonder een WEP-, WPA- of WPA2-sleutel of wachtwoord.
Uw radio moet in een positie binnen het bereik van uw draadloze netwerk zijn. De signaalsterkte wordt nadelig beïnvloed als er muren tussen uw router en de radio zijn. Hoewel
de Contour draadloze netwerken heel goed kan oppikken, zal de sterkte van het Wifi-signaal afhangen van uw router en uw omgeving. Als de Contour uw draadloze netwerk
niet kan detecteren, of als het signaal steeds wegvalt, plaats de radio dan dichter bij de router.
Tenzij uw draadloze netwerk ‘open’ is (dit wordt meestal niet aangeraden vanwege het risico op ongewenste toegang), moet u zorgen dat u uw WEP-, WPA- of WPA2-sleutel
bij de hand hebt.
Zorg ervoor dat u de correcte WEP-, WPA- of WPA2-sleutel of wachtwoord van uw netwerk hebt ingevoerd.
Als u een probleem hebt bij het verbinden met uw netwerk via de ethernetadapter, controleer dan uw internetverbinding met een computer. Als deze in orde is probeer dan uw
router of modem te herstarten.

Scherm toont ‘Station not available’
•

Ga voor ondersteuning naar http://support.pure.com als een station niet wordt afgespeeld.

Mediaspeler werkt niet
•
•
•
•

Om uw muziekbestanden te kunnen delen met uw radio moet u FlowServer downloaden en installeren vanaf connect.pure.com (gratis download als u lid bent van Pure Connect).
Controleer of uw computer is ingeschakeld.
Uw radio kan geen bestanden afspelen die beperkt zijn door middel van DRM-technologie (beheer van digitale rechten).
Controleer of uw muziekbestanden in een ondersteunde bestandsindeling zijn opgeslagen: MP2, MP3, WMA4, WMA7, WMA8, WMA9, of AAC (inclusief .m4a).

Video speelt niet af
•

	
Controleer
of u op uw tv of monitor naar de correcte bron kijkt. U kunt deze meestal veranderen met behulp van de afstandsbediening van uw tv of het instelscherm van uw
monitor.

•

Controleer of de Contour het correct signaal levert. Gebruik de video-knopop uw afstandsbediening om te schakelen tussen component/S-video en composiet video-uitgang.

Video heeft storingen
•

Zorg ervoor dat de videokabel goed is aangesloten. Als u de kabel van PURE voor component of S-video gebruikt, hoort u een klik als deze correct is aangesloten.

•

Wij adviseren altijd maar één videokabel aan te sluiten, omdat ongebruikte kabels het signaal kunnen verstoren.

Fabrieksinstellingen terugzetten
•

Als het bovenstaande geen oplossing biedt voor het probleem, dan kunt u de Contour terugzetten naar de standaardinstellingen. Dit is vooral zinvol als er een netwerkprobleem
is. Als u de Contour wilt resetten: Houd Options (Opties) ingedrukt tot u het bevestigingsscherm van Factory reset (Fabrieksinstellingen terugzetten) ziet. Tik op Yes (Ja) om het
terugzetten te bevestigen. De Contour start nu opnieuw op met de standaardinstellingen.
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Technische specificaties
Radio				
Digitaal, FM en internet (via Wifi- or Ethernet verbinding).
Netwerk				Wi-Fi: 802.11b en 802.11g ondersteund door WEP- en WPA/WPA2-encryptie.
				Ethernet (vereist optionele adapter): 10/100 Mbps.
				Aanbevolen breedbandsnelheid: 0,5 MB.
Dockingstationcompatibiliteit	Ondersteunt de meeste iPod-, iPhone- en iPad-modellen. Voor de allernieuwste informatie kijkt u naar de
compatibiliteitstabel op onze website: www.pure.com/products/ipod-compatibility.
Mediastreaming
		Ondersteunde audio codecs zijn WMA (standaard V9), AAC, MP3, MP2. Media streamen vereist UPnP-server of pc/
MAC met UPnP-serversoftware (leverbaar na registratie op connect.pure.com).
Luidsprekers		
		2 luidsprekers van 3½" met volledig bereik.
Audio-uitgang				
2 x 18W @ <1% THD+N, twin neerwaartse vuren bass havens.
Ingangen				20 VDC voedingsadapteringang. iPod/iPhone connector met adapters. 3,5 mm Aux-ingang voor hulpapparaten. USB
(type mini-B) voor ﬁrmware-upgrades en Ethernet-adapter (Software-updates ook beschikbaar via Wi-Fi of Ethernet.)
Uitgangen				
Stereo-aansluiting van 3,5 mm voor hoofdtelefoon.
Composiet video-uitgang		
Composiet RCA*.
Component video-uitgang		
3.5mm 4-pole TRRS connector* (Keuze van afzonderlijk leverbare PURE accessoirekabels.)
S-Video-uitgang			
3.5mm 4-pole TRRS connector* (Keuze van afzonderlijk leverbare PURE accessoirekabels.)
Bedieningsknoppen			
Bedieningsknoppen Tiptoetsen, waaronder 3 contextgerichte toetsen, een terugtoets, een home-knop, een selectie			
knop, eenomhoog / omlaag-knop,volume omhoog / omlaag / mute knop en een stand-by-knop.
128 x 64 pixel automatisch dimmend LCD-scherm, grote klok en functiepictogrammen, lichtsensor
LCD-scherm				
Infrarood-afstandsbediening. 2 x AAA (LR03) batterij inbegrepen.
Afstandsbediening
100 - 240 V, 50/60 Hz 5,5 V DC externe voedingsadapter met verwisselbare pinnen.
Netvoeding
370 mm breed x 220 mm hoog x 180 mm diep.
Afmetingen				
Gevoelige telescoopantenne en interne Wifi-antenne
Antenne				
CE-gecertificeerd. PURE verklaart hierbij dat deze band II LPD-apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere
Certificaten				
relevante voorzieningen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op: http://
www.pure.com/about/rtte-doc/
Voldoet aan ETSI EN 300 401.
Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety.
* Video-uitgang is afhankelijk van het bronbestand kwaliteit. iPod-en iPhone-video-uitgang resolutie varieert, zie de specificaties van uw model bij http://support.apple.com/specs.
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Handelsmerken
Contour, het Contour-logo, Pure, het Pure -logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies-logo zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle overige productnamen zijn
handelsmerken van hun respectieve bedrijven
iPad, iPod , iPod touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” en “Made for iPad” houdt in dat een elektronische accessoire is ontworpen
om specifiek te worden aangesloten op respectievelijk een iPod, iPhone of iPad, en dat deze door de ontwerper is
gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van
dit apparaat of de naleving van gereglementeerde en veiligheidsnormen van dit apparaat. Let wel dat het gebruik van
deze accessoire met een iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties kan beïnvloeden.
Alle overige productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven. Versie 2 2015.
Copyright
Copyright 2011 - Imagination Technologies Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie
mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedistribueerd, overgebracht, overgeschreven, opgeslagen in
een terugzoeksysteem of vertaald in een willekeurige menselijke of computertaal, zij het elektronisch, mechanisch,
magnetisch, handmatig of op andere wijze, of aan derden worden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Imagination Technologies Limited.
Garantie-informatie
Imagination Technologies Limited garandeert de eindgebruiker dat dit product voor een periode van twee jaar na
aankoopdatum vrij van defecten in materiaal en werk is bij normaal gebruik. Deze garantie dekt mankementen die
worden veroorzaakt door fouten in de productie of het ontwerp; deze is niet van toepassing voor schade door
ongelukken, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, voor slijtage en schade door nalatigheid, en voor aanpassingen,
wijzigingen of reparaties die niet door ons zijn goedgekeurd.
Ga naar www.pure.com/register om het product bij ons te registreren. Mocht u problemen met het apparaat
ondervinden, neem dan contact op met de leverancier of met Pure Support via het adres dat op de achterzijde van
deze handleiding staat vermeld.
Vrijwaring
Imagination Technologies Limited geeft geen enkele garantie wat betreft de inhoud van deze documentatie en wijst
specifiek elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel af. Daarnaast behoudt
Imagination Technologies Limited zich het recht voor deze publicatie van tijd tot tijd te herzien en aan te passen zonder
dat Imagination Technologies Limited verplicht is een individu of organisatie van dergelijke herzieningen of wijzigingen
op de hoogte te stellen.
Bevestiging van licentieovereenkomsten
Delen van de in de Contour gebruikte code zijn onderworpen aan GPL, LPGL, BSD en andere open source licenties.
Raadpleeg voor meer bijzonderheden: http://www.pure.com/licensing
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United Kingdom
Pure (headquarters)
Imagination Technologies Limited
Home Park Estate,
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
www.pure.com
http://support.pure.com

Schweiz
Pure - Vertrieb über:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland
www.telanor.ch
info@telanor.ch

Deutschland
Pure
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
2-14
64589 Stockstadt am Rhein
sales_gmbh@pure.com
http://support.pure.com/de

Australasia
Pure Australasia Pty Ltd
PO Box 5049
Wonga Park
Victoria 3115
Australia
sales.au@pure.com
http://support.pure.com/au
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