
1

 AUPEO! AUPEO!
AUPEO! privé-radio voor het afspelen van gratis 
muziek die je echt leuk vindt. Je kunt naar keus je 
eigen internetradio samenstellen door tracks te 
waarderen of over te slaan.

Je kunt AUPEO! streamen via een aangesloten iPod 
touch/iPhone of Android-apparaat.
• Installeer de laatste versie van de AUPEO! app 

op je iPod touch/iPhone/Android en maak een 
account.

Voorbereiding
Verbind het apparaat en start daarna de AUPEO! app.

Voor Android

1 Koppel het Android-apparaat via 
Bluetooth. (Bladzijde  30  )

2 Kies het te gebruiken apparaat en de 
verbindingsmethode op het <Apps 
Settings> scherm. (Bladzijde  38  )

3 Kies “AUPEO!” als bron.
Met het <TOP MENU> scherm:

 

 De AUPEO! app wordt gestart.

Voor iPod touch/iPhone

1 Verbind de iPod touch/iPhone. 
(Bladzijde 16)

2 Kies de te gebruiken iPod touch/iPhone 
en verbindingsmethode op het <Apps 
Settings> scherm. (Bladzijde  38  )

3 Start de AUPEO! app op de verbonden iPod 
touch/iPhone.
Het “AUPEO!” bronregelscherm wordt getoond.

• Je kunt het “AUPEO!” bronregelscherm ook tonen 
door de iPod touch/iPhone met gebruik van de 
KCA-iP202 of KCA-HD100 te verbinden na het 
starten van de AUPEO! app.

Bediening voor weergave

Je kunt AUPEO! met gebruik van de 
afstandsbediening bedienen. Uitsluitend afspelen, 
pauzeren en overslaan kunnen worden gebruikt.

 ❏Aanduidingen en toetsen op het 
bronregelscherm
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Weergave-informatie
1 Beelddata
2 Informatie van track

• Door op [<] te drukken, gaat de tekst rollen 
indien deze nog niet in het geheel wordt 
getoond.

3 Weergavestatus

Bedieningstoetsen

[ ] Tonen van het scherm voor 
gemakkelijke bediening. (Bladzijde 8)

[ ] Tonen van het <Station Search> 
scherm.

[ ] Het huidige track “Leuk vinden” en als 
een favoriet registreren.

[IW] Starten/pauzeren van de weergave.
[T] Overslaan van het huidige track.

[ ] Het huidige track “Verbieden” en naar 
het volgende track verspringen.

[MENU] Tonen van het <TOP MENU> scherm.
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 AUPEO! AUPEO!
 ❏  Kiezen van een zender

1 Toon het <Station Search> scherm.

2 Kies de categorie en vervolgens de zender.

• Druk op [ ] om naar de vorige laag terug te 
keren.

Vereisten voor AUPEO!
iPhone of iPod touch
• Installeer de laatste versie van de AUPEO! app op 

je iPhone of iPod touch. (Zoek “AUPEO!” op in de 
Apple iTunes App Store om de laatste versie te 
vinden en te installeren.)

• Verbind de iPod touch/iPhone via een kabel of via 
Bluetooth met dit apparaat.

 – Voor het verbinden met een kabel: Gebruik 
de KCA-iP202, KCA-HD100, KCA-iP102 (los 
verkrijgbaar) of een USB 2.0 kabel (bijgeleverd 
bij de iPod/iPhone).

 – Voor het verbinden via Bluetooth moeten de 
volgende profielen worden ondersteund.

 – SPP (Serial Port Profile)
 – A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Android™
• Ga naar Google play en zoek AUPEO! op om te 

installeren.
• Bluetooth moet zijn ingebouwd en de volgende 

profielen moeten worden ondersteund.
 – SPP (Serial Port Profile)
 – A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

OPMERKING
• Controleer of je bent aangemeld in je 

smartphone-app. Als je nog geen AUPEO! account 
hebt, kan je deze gratis met je smartphone of bij 
www.aupeo.com maken.

• AUPEO! is een service van derden en de 
specificaties zijn derhalve zonder voorafgaande 
kennisgeving wijzigbaar. Het is tevens mogelijk 
dat de compatibiliteit niet optimaal is of sommige 
of alle services niet bruikbaar zijn.

• Bepaalde functies van AUPEO! kunnen niet vanaf 
dit toestel worden bediend.

• Raadpleeg AUPEO! op www.aupeo.com voor 
problemen met gebruik van de app.

• Maak een internetverbinding met gebruik van LTE, 
3G, EDGE of WiFi.

• “aupeo” is a trade mark of Aupeo Ltd. 
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