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Lees alvorens dit toestel te gebruiken de “Veiligheidsbrochure” en de “Snelle start”.



LET OP: LEES HET VOLGENDE VOOR U DIT TOESTEL IN GEBRUIK NEEMT.
1 Om er zeker van te kunnen zijn dat u de optimale prestaties uit uw toestel haalt, dient u deze 

handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u er later 
nog eens iets in kunt opzoeken.

2 Installeer dit toestel op een goed geventileerde, koele, droge en schone plek — uit de buurt van 
direct zonlicht, warmtebronnen, trillingen, stof, vocht, en/of kou. Zorg, ten behoeve van voldoende 
ventilatie, minimaal voor de volgende vrije ruimte.
Boven: 5 cm
Achter: 5 cm
Zijkanten: 5 cm

3 Plaats dit toestel uit de buurt van andere elektrische apparatuur, motoren of transformatoren om 
storend gebrom te voorkomen.

4 Stel dit toestel niet bloot aan plotselinge temperatuurswisselingen van koud naar warm en plaats 
het toestel niet in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad (bijv. in een ruimte met een 
luchtbevochtiger) om te voorkomen dat zich binnenin het toestel condens vormt, wat zou kunnen 
leiden tot elektrische schokken, brand, schade aan dit toestel en/of persoonlijk letsel.

5 Vermijd plekken waar andere voorwerpen op het toestel kunnen vallen, of waar het toestel 
blootstaat aan druppelende of spattende vloeistoffen. Plaats de volgende dingen niet bovenop dit 

15 Wanneer u dit toestel voor langere tijd niet zult gebruiken (bijv. vakantie), dient u de stekker uit 
het stopcontact te halen.

16 Lees het hoofdstuk “PROBLEMEN OPLOSSEN” over veel voorkomende vergissingen bij de 
bediening voor u de conclusie trekt dat het toestel een storing of defect vertoont.

17 Voor u dit toestel verplaatst, dient u op A te drukken om het uit te schakelen en de stekker uit het 
stopcontact te halen.

18 Er zal zich condens vormen wanneer de omgevingstemperatuur plotseling verandert. Haal de 
stekker uit het stopcontact en laat het toestel met rust.

19 Wanneer het toestel langere tijd achter elkaar gebruikt wordt, kan het warm worden. Schakel het 
toestel uit en laat het afkoelen.

20 Installeer dit toestel in de buurt van een stopcontact op een plek waar u de stekker gemakkelijk 
kunt bereiken.

21 Gebruik de meegeleverde netadapter. Gebruik de meegeleverde netadapter niet voor andere 
apparaten. Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan dat leiden tot brand, brandwonden of 
storingen.

De stroomvoorziening van dit toestel is niet afgesloten zolang de stekker in het stopcontact 
zit, ook al is het toestel zelf uitgeschakeld met A. In deze toestand is het toestel ontworpen 
toestel:

– Andere componenten, daar deze schade kunnen veroorzaken en/of de afwerking van dit toestel 
kunnen doen verkleuren.

– Brandende voorwerpen (bijv. kaarsen), daar deze brand, schade aan dit toestel en/of 
persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

– Voorwerpen met vloeistoffen, daar deze elektrische schokken voor de gebruiker en/of schade 
aan dit toestel kunnen veroorzaken wanneer de vloeistof daaruit in het toestel terecht komt.

een zeer kleine hoeveelheid stroom te verbruiken.

WAARSCHUWING
OM DE RISICO’S VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE 
VERMINDEREN, MAG U DIT TOESTEL IN GEEN GEVAL BLOOTSTELLEN AAN 
VOCHT OF REGEN.
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6 Dek het toestel niet af met een krant, tafellaken, gordijn enz. zodat de koeling niet belemmerd 
wordt. Als de temperatuur binnenin het toestel te hoog wordt, kan dit leiden tot brand, schade aan 
het toestel en/of persoonlijk letsel.

7 Steek de stekker van dit toestel pas in het stopcontact als alle aansluitingen gemaakt zijn.
8 Gebruik het toestel niet wanneer het ondersteboven is geplaatst. Het kan hierdoor oververhit 

raken, wat kan leiden tot schade. 
9 Gebruik geen overdreven kracht op de schakelaars, knoppen en/of snoeren.
10 Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u aan de stekker zelf trekken, niet aan het 

snoer.
11 Maak dit toestel niet schoon met chemische oplosmiddelen; dit kan de afwerking beschadigen. 

Gebruik alleen een schone, droge doek.
12 Gebruik alleen het op dit toestel aangegeven voltage. Gebruik van dit toestel bij een hoger voltage 

dan aangegeven is gevaarlijk en kan leiden tot brand, schade aan het toestel en/of persoonlijk 
letsel. Yamaha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door gebruik van 
dit toestel met een ander voltage dan aangegeven staat.

13 Om schade door blikseminslag te voorkomen, dient u de stekker uit het stopcontact te halen 
wanneer het onweert. 

14 Probeer niet zelf wijzigingen in dit toestel aan te brengen of het te repareren. Neem contact op met 
erkend Yamaha servicepersoneel wanneer u vermoedt dat het toestel reparatie behoeft. Probeer in 
geen geval de behuizing open te maken.

• De luidsprekers in dit toestel bevatten magneten. Plaats er geen voorwerpen op of bij die 
gevoelig zijn voor magnetisme, zoals beeldbuis-tv’s, klokken, creditcards, 
computerdiskettes, etc.

• De kans bestaat dat wanneer dit apparaat te dicht bij een tv met beeldbuis (Braun-buis) 
geplaatst wordt, de kwaliteit van de kleuren nadelig beïnvloed zal worden. In dat geval zet 
u dit apparaat op wat grotere afstand van het tv-toestel.



Informatie over ophalen en weggooien van oude apparatuur
Dit symbool op de apparaten, verpakking en/of meegeleverde documenten 
betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparaten niet met het 
gewone huishoudelijke afval mogen worden gemengd.
Voor juist behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur brengt u 
deze naar de desbetreffende ophaalpunten in overeenstemming met de nationale 
wetgeving.

Door deze apparatuur op de juiste manier weg te gooien, helpt u waardevolle 
bronnen te sparen en mogelijk negatieve effecten op de gezondheid van de mens 
en op het milieu te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van niet-aangepaste 
afvalverwerking.

Voor meer informatie over ophalen en recyclen van oude apparatuur neemt u 
contact op met de lokale overheid, uw afvalophaalmaatschappij of het 
verkooppunt waar u de items hebt gekocht.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie:
Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neemt u voor 
meer informatie contact op met uw dealer of leverancier.

Informatie over weggooien in landen buiten de Europese Unie:
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt 

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaar ik, Yamaha Music Europe GmbH, dat het type radioapparatuur [ISX-18D] 
conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring 
kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

Het naamplaatje bevindt zich onderaan het toestel.
ii

weggooien, neemt u contact op met de lokale overheid of een lokale dealer en 
vraagt u om instructies voor het correct weggooien.

Mocht er enige kleurblokken of ruis voordoen wanneer in de buurt van een tv gebruikt, dient 
u deze eenheid van de tv weg te zetten als u deze gebruikt.

Gebruik deze eenheid niet binnen 22 cm van personen met een hartpacemakerimplantaat of 
defibrillatorimplantaat.

Radiogolven kunnen elektro-medische apparatuur beïnvloeden.
Gebruik dit toestel niet in de buurt van medische apparaten of in medische faciliteiten.

De gebruiker mag geen reverse engineering, decompilatie, wijzigingen, vertalingen of 
demontage uitvoeren op de software die, zij het als onderdeel of als geheel, in deze eenheid 
wordt gebruikt. Voor zakelijke gebruikers, werknemers van de onderneming zelf, evenals haar 
bedrijfspartners, moet de contractuele bannen die binnen deze clausule uiteen worden gezet, 
naleven. Als de punten van deze clausule en dit contract niet worden nageleefd, zal de 
gebruiker het gebruik van de software onmiddellijk stopzetten.
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Introductie

Controleer de inhoud van de verpakking en nuttige punten van deze handleiding.

Bijgeleverde accessoires
 Netadapter  Steun

 Gummipoten

 FM-antenne 
(ISX-18)

 DAB/FM-antenne 
(ISX-18D)

 Schroef

Als het toestel op een platte ondergrond 
wordt geplaatst, bevestig dan de meegeleverde 
Gummipoten aan de onderkant van de hoeken, 
zoals weergegeven. De kussens zorgen dat het 
toestel niet verschuift.

Als het toestel aan de wand wordt gehangen, 
bevestig dan de Gummipoten aan de twee 
hoeken van het achterpaneel om te voorkomen 
dat door het geluid veroorzaakte trillingen de 
muur bereiken.

 Snelle start

 VeiligheidsbrochureHoud de schroef uit de 
buurt van kinderen, zodat ze 
hem niet per ongeluk 
kunnen inslikken.
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Over deze handleiding
• iOS en Android mobiele toestellen worden in zijn 

algemeenheid “mobiele toestellen” genoemd. Indien 
nodig wordt het type mobiel toestel gespecificeerd in 
een opmerking.

• De term “iPhone” in deze handleiding kan ook 
betrekking hebben op “iPod” of “iPad”.

• Afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke 
afgebeelde item.

• Symbolen:

Wijst op voorzorgsmaatregelen bij het gebruik 
van het toestel en op functiebeperkingen.

Wijst op aanvullende uitleg voor een beter 
gebruik.

 Wijst op de overeenstemmende 
referentiepagina(’s).

Netadapter: DC 12 V, 2,5 A

Land Nummer

VS AY30AA-BF1202502-US/-01

Taiwan AY30AA-BF1202502-TW/-01

Europa, Azië AY30AA-BF1202502-EU/-01

Verenigd Koninkrijk AY30AA-BF1202502-UK/-01

Australië AY30AA-BF1202502-AU/-01



Thuisaudionetwerk met MusicCast
Makkelijke bediening met de app
MusicCast is een gloednieuwe draadloze muziekoplossing van Yamaha waarmee u muziek via verschillende apparaten in alle kamers in uw woning kunt afspelen. Met 
één gebruiksvriendelijke app kunt u overal in uw huis muziek beluisteren via uw smartphone, pc, NAS-schijf en dienst voor het streamen van muziek. Ga naar onze 
website voor meer informatie en een overzicht van producten die compatibel zijn met MusicCast.
http://www.yamaha.com/musiccast/

Systeemvereisten
- Zoek voor details in de App Store of op Google Play™ naar “MusicCast CONTROLLER”.
- De applicatie ondersteunt iPhone en Android mobiele apparaten.

Om het toestel te gebruiken, hebt u de app “MusicCast CONTROLLER” nodig.
Installeer de app MusicCast CONTROLLER op het mobiele apparaat.
4



Thuisaudionetwerk met MusicCast
Wat u kunt doen met dit toestel

* DAB is alleen compatibel met ISX-18D.

Deze handelingen op het toestel worden uitgevoerd met de app “MusicCast CONTROLLER”.  y geeft bedieningshandelingen aan die ook kunnen worden uitgevoerd op het toestel.

Basishandelingen
Inschakelen/wachtstand y

Volume aanpassen y

Mute

Bron omschakelen y

Klankkleur aanpassen

Equalizer (Laag/Midden/Hoog)

De klok/wekker gebruiken
Klok

Tijd instellen (handmatig/automatisch)

Weergave omschakelen (12-uurs/24-uurs)

Wekkerfunctie

Wekkerfunctie in- of uitschakelen y

Stop wekker

Wektijd instellen

Wekkergeluid instellen

Wekkervolume aanpassen

De sluimerfunctie gebruiken

Netwerk content afspelen
Naar muziek luisteren van een mobiel apparaat

Naar internetradio luisteren

Muziek afspelen van een pc of NAS

Muziek afspelen met AirPlay

Naar netwerkstreamingdiensten luisteren

Inhoud te registreren bij “Favorieten (PRESET)”

Inhoud registreren/verwijderen

Geregistreerde inhoud oproepen y

MusicCast-netwerk
Audio distribueren via MusicCast-netwerk

Link-distributie

Audio-uitgangsvolume aanpassen

Bluetooth-distributie

Bluetooth
Muziek afspelen met een Bluetooth-verbinding

Verbinding maken met Bluetooth-compatibel 
apparaten

Verbinding verbreken met Bluetooth-compatibel 
apparaten

y

Naar FM/DAB*-radio luisteren
Radiostations selecteren (handmatig/automatisch)

Stations registreren bij “Favorieten (PRESET)”

Handmatig radiostations registreren/verwijderen

FM-radiostations automatisch registreren

Geregistreerde radiostations oproepen y

Compatibel met Initial Scan/Tune Aid voor DAB

Toestelinstellingen specificeren
Een slaaptimer instellen

De helderheid van het display op het voorpaneel 
aanpassen (DIMMER)

Music Enhancer

Deze functie verbetert het geluid van gecomprimeerde 
digitale audio door muzikale elementen die tijdens 
compressie via een Bluetooth-verbinding verloren zijn 
gegaan opnieuw te genereren.
5



Namen van onderdelen
Bovenpaneel

Achterpaneel

a b c d fe g

a

c d g

c d fe

e

b
(ISX-18)

(ISX-18D)
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1 Wi-Fi-lampje ( P.12)

2 Bluetooth-lampje ( P.20)

3 A (aan/uit)/CONNECT ( P.11)
Schakelt het toestel in of schakelt het in de wachtstand.

4 SOURCE
Schakelt de afspeelbron om.

5 VOLUME–/+
Hiermee kunt u het volume regelen.

6 PRESET ( P.18, 23 )
Roept geregistreerde netwerkcontent of radiostations op.

7 ALARM ( P.27)
Schakelt de wekkerfunctie in/uit en stopt de wekker.

1 Schroefgat om de standaard te installeren ( P.8)

2 Gat om het toestel aan de wand te hangen 
( P.8)

3 NETWORK-aansluiting

4 DC-ingang ( P.10)

5 Service-aansluiting
Aansluiting voor service-onderhoud: sluit geen kabels 
aan en verwijder de bevestigde kap niet.

6 ANT FM jack (ISX-18) ( P.9)

7 ANT FM/DAB jack (ISX-18D) ( P.9)



Namen van onderdelen
Display op het 
voorpaneel

1 Bronlampje
Geeft de geselecteerde bron aan.
NET: Netwerkbronnen

: Bluetooth
FM: FM radio
DAB: DAB-radio (ISX-18D)

2 Afspeellampje
Geeft de afspeelmodus weer.

3 Lichtsensor
Detecteert het omgevingslicht. Dek deze sensor niet af.

4 Multifunctioneel lampje
Geeft allerlei informatie weer, waaronder de tijd op de 
klok of de volume-instellingen.

5 Slaaptimeraanduiding
Brandt wanneer de slaaptimer is ingesteld ( P.29).

6 Wekkerlampje
Licht op als het alarm is ingeschakeld ( P.27).

a

b

c

d

e
f

De klok in de display op het voorpaneel instellen

In de app “MusicCast CONTROLLER” kan de tijd van 
de klok worden ingesteld. Tik op  (Instellingen) 
in de display Room Select.

De klok kan automatisch worden gesynchroniseerd 
met de klok van uw smartphone door de app te 
gebruiken (auto-instelling).

De klok kan met de app worden ingesteld 
(handmatige instelling).

- De klok kan worden omgeschakeld tussen 12-
uurs- en 24-uursweergave.

- De instelling van de klok gaat verloren als u het 
netsnoer gedurende ongeveer een week uit het 
stopcontact laat. Stel de klok opnieuw in.

De helderheid van het display op het voorpaneel 
aanpassen

De helderheid van het display op het voorpaneel 
kan worden ingesteld in de app “MusicCast 
CONTROLLER”. Tik op  (Instellingen) in de 
display Room Select.

- Auto (Standaardinstelling): past de helderheid 
automatisch aan de omgeving aan.

- 0: donkerder

- 1: tussen 0 en 2

- 2: lichter

Als Auto is ingesteld wordt de helderheid van het 
voorpaneelscherm automatisch aangepast met de 
verlichtingssensor. Zorg ervoor dat de sensor niet 
afgedekt is.
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Voorbereidingen
Installatie
Zorg dat u tijdens montage een kruiskopschroevendraaier 
bij de hand heeft.

Maak de steun vast met de daarvoor 
bestemde schroef.

1 Draai een schroef in de muur.
• Houd een in de handel verkrijgbare zelftappende 

schroef beschikbaar (diameter 3,5 mm tot 4 mm).

2 Hang het wandmontagegat van het 
toestel over de schroef.

Bij een installatie op een plank

Opmerking
• Maak de steun vast met de daarvoor in de verpakking 

meegeleverde schroef.
• Draai de schroef goed vast, zodat het toestel niet wankel 

kan worden.
• Het toestel kan niet zelfstandig worden gebruikt. Zorg 

dat u de installatie voltooit.
• Plaats het toestel na installatie op een stabiel oppervlak 

en neem de volgende voorzorgsmaatregelen.
- Niet op een metalen plaat plaatsen.
- Dek het toestel niet af met doek.

Wanneer u het toestel aan de wand hangt

Opmerking
• Veilige installatie is de verantwoordelijkheid van de 

eigenaar. Yamaha is niet aansprakelijk voor incidenten 
veroorzaakt door onjuiste installatie. Als u niet zeker weet 
of de muur sterk genoeg is, raadpleeg dan een installateur.

1 2

Wand/
Verstevigingsmateriaal

20 mm
of meer

7 mm

Het toestel
1,1 kg

• Plaats vóór installatie een zachte doek of ander 
beschermend materiaal op de tafel.

• Houd de schroef uit de buurt van kinderen, zodat 
ze hem niet per ongeluk kunnen inslikken.

• Zorg dat de schroef goede grip heeft in het smalle 
deel van de opening.

• Bevestig het toestel niet aan dun gelaagd hout of 
aan een muur die bekleed is met zacht materiaal. 
Doet u dit wel, dan kunnen de schroeven loslaten 
en kan het toestel vallen, met schade aan het 
toestel of persoonlijk letsels als gevolg.

• Monteer het toestel niet aan de wand met spijkers, 
plakband of onstabiele onderdelen. Gebruik op de 
lange termijn die gepaard gaan met trillingen 
kunnen zorgen dat het toestel kan vallen.

• Om te voorkomen dat het toestel valt wordt 
geadviseerd een in de handel verkrijgbare 
veiligheidskabel te bevestigen. Bevestig de 
veiligheidskabel met de meegeleverde schroef 
aan het schroefgat om de steun te installeren.
8



Voorbereidingen

Aansluiten van de FM-
antenne (ISX-18) of 
DAB/FM-antenne 
(ISX-18D)

1 Sluit de meegeleverde antenne aan op 
het toestel.

(voor ISX-18)

Verwijder de beschermkap van de aansluiting.

• Houd de beschermkap buiten bereik van 
kinderen, zodat ze deze niet per ongeluk 
kunnen inslikken.

1
(ISX-18)

(ISX-18D)
2 Installeer de antenne met punaises 
daar waar het toestel een goede 
ontvangst heeft.

• De antenne moet worden gespannen.

• Als de radio-ontvangst slecht is, wijzig dan de hoogte, 
richting of plaatsing van de antenne.

• Een in de handel verkrijgbare buitenantenne kan de 
ontvangst verbeteren.
9
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Voorbereidingen
De AC-adapter 
aansluiten 

Steek het netsnoer van het toestel pas in 
het stopcontact wanneer alle kabels zijn 
aangesloten.
• Plaats de kabel zo dat er geen handen of voeten in 

kunnen blijven haken.
naar 
AC-stopcontact
10



Voorbereidingen
Het toestel inschakelen
Steek het netsnoer in het stopcontact en 
druk op A (aan/uit)/CONNECT.
• Het toestel wordt ingeschakeld.

• Druk nogmaals op A (aan/uit)/CONNECT om uit te 
schakelen (wachtstand).

Dit toestel kan worden ingesteld om de klok of de netwerkverbindingsstatus weer te geven als het in 
wachtstand (netwerk stand-by) staat.
Als netwerk stand-by is uitgeschakeld kan het toestel het energieverbruik verminderen door de klok niet 
weer te geven (eco stand-by). Zie voor de details de tabel rechts.
Netwerk stand-by kan op de volgende manier worden in of uitgeschakeld.

1 Steek terwijl u ALARM op het toestel vasthoudt, het netsnoer in het stopcontact.

2 Houd ALARM ingedrukt.
• Het voorpaneelscherm geeft “ON” of “OFF” weer.

A (aan/uit)/CONNECT

Network Standby
11
Status in netwerk stand-by/eco stand-by

• Wanneer u het toestel na aankoop voor de eerste 
keer inschakelt, knippert het Wi-Fi-lampje en 
begint het toestel automatisch een iOS-toestel te 
zoeken ( P.14).

• Als het toestel is ingeschakeld brandt het 
bronlampje ( P.7).

Network 
Standby

Eco-
stand-by

Wekker in-/uitschakelen Ja Nee

Bediening via de app Ja Nee

Klokweergave Ja Nee

Netwerkverbinding Ja Nee

Bluetooth-verbinding Ja Nee

• Als de functie auto stand-by aan staat 
(standaardinstelling), gaat het toestel automatisch 
in wachtstand in onderstaande omstandigheden.

- Als het toestel geen geluid produceert bij 
audio-invoer en gedurende 20 minuten niet 
wordt bediend bij selectie van Bluetooth of NET 
als bron.

- Als het apparaat gedurende 8 uur FM/DAB-
ontvangst heeft uitgevoerd.



Voorbereidingen
Op het netwerk 
aansluiten

Als u het toestel met het netwerk verbindt, kunt u audio-
inhoud op het internet of muziekbestanden afspelen die 
op uw pc, mobiele apparaten, DLNA*-compatibel NAS zijn 
opgeslagen. U kunt het toestel ook bedienen met uw 
mobiele apparaat.

* Digital Living Network Alliance

1 Start de app en tik vervolgens op 
“Instellen”.
• Als u al een apparaat op het netwerk hebt 

aangesloten dat compatibel is met MusicCast, tikt 
u op  (Instellingen) in de display Room Select 
en voegt vervolgens het nieuwe apparaat toe.

2 Schakel het toestel in.

3 Houd A (aan/uit)/CONNECT op het 
toestel 5 seconden vast.
• Volg de richtlijnen in de app om de instellingen 

door te voeren.

4 Volg de instructies in de app MusicCast 
CONTROLLER om muziek af te spelen.
• Als het toestel is verbonden met een netwerk via 

een draadloze verbinding, brandt de Wi-Fi-lampje 
( P.6).

Verbinding maken met een netwerk via 
MusicCast CONTROLLER
• Meer informatie over internetverbinding vindt u in de gebruikershandleidingen van uw netwerkapparaten.

• Bepaalde beveiligingssoftware die op uw pc is geïnstalleerd of de firewallinstellingen van netwerkapparaten 
(bijvoorbeeld een router) kunnen de toegang van het toestel tot de netwerkapparaten of internet blokkeren. Wijzig in dit 
geval de instellingen van de beveiligingssoftware of netwerkapparaten.

• Als u het toestel met behulp van een netwerkkabel verbindt met een netwerk, gebruik hiervoor dan een in de handel 
verkrijgbare STP (Shielded Twisted Pair)-netwerkkabel (recht, CAT-5 of hoger).

• Voor een netwerkverbinding is “MusicCast CONTROLLER” vereist. Zorg dat er eerst verbinding is tussen het mobiele 
apparaat waar “MusicCast CONTROLLER” op is geïnstalleerd en de draadloze router (toegangspunt) die u gebruikt, 
alvorens de apparatuur te verbinden.

Dit toestel

Internet

Draadloze router
(toegangspunt)

Mobiel apparaat

PC

NAS

Netwerkkabel

Modem Netwerkkabel

Bekabeld of draadloos

Netwerkkabel
12



Voorbereidingen
De apparaten instellen 
en afspelen

Maak het volgende netwerk (MusicCast-netwerk) aan met 
de app MusicCast CONTROLLER.
• Als u een apparaat dat compatibel is met MusicCast wilt installeren op een locatie die buiten het bereik van de draadloze 
router ligt, sluit u een ander MusicCast-apparaat met behulp van een netwerkkabel aan op de router om het bereik te 
vergroten (Extend-modus).

• Afhankelijk van waar het MusicCast-compatibel apparaat wordt geplaatst, kunt u er mogelijk geen audiobron met hoge 
resolutie op afspelen. Sluit in dat geval het apparaat rechtstreeks met een netwerkkabel aan op de router.

Draadloze router 
(toegangspunt)

ISX-18/ISX-18D

ISX-18

Standaardmodus

Extend-modus

ISX-18
13



Voorbereidingen
Een verbinding maken met het netwerk door de iOS-
toestelinstellingen te delen

Wanneer u het toestel na aankoop of bij initialisatie van de netwerkinstellingen ( P.12) voor de eerste keer inschakelt, 
knippert het Wi-Fi-lampje en begint het toestel automatisch een iOS-toestel te zoeken (zoals een iPhone). U kunt eenvoudig 
een draadloze netwerkverbinding configureren door de netwerkinstellingen toe te passen op iOS-apparaten. 
Voordat u verder gaat, bevestigt u dat uw iOS-apparaat is verbonden met een draadloze router (toegangspunt). 
Deze instelling hoeft niet te worden opgegeven als het toestel is verbonden met een netwerk met “MusicCast 
CONTROLLER”.

Geef het Wi-Fi-setupscherm weer op het iOS-apparaat en selecteer het toestel in “SETUP A 
NEW AIRPLAY SPEAKER...”. 

• Volg de instructies die op het scherm van het iOS-apparaat worden weergegeven.

• Verbind het apparaat met een “MusicCast CONTROLLER”-netwerk ( P.12) om alle functies van het toestel ten volle 
te kunnen gebruiken.
14
 

• U hebt een iOS-apparaat met iOS 7.1 of hoger 
nodig. 

• De netwerkinstellingen op het iOS-apparaat 
kunnen niet op het toestel worden toegepast om 
een draadloze verbinding tot stand te brengen als 
uw draadloze router (toegangspunt) gebruik 
maakt van WEP-encryptie. 



Netwerkinhoud afspelen
Met dit toestel kunt u muziekbestanden weergeven zoals MP3-, WMA- of FLAC-bestanden (bestandsindeling voor verliesloze compressie van audiodata) die zijn 
opgeslagen op de computer (server) die met het netwerk of NAS is verbonden. U kunt via het internet ook naar radiozenders van over de hele wereld luisteren.
Luisteren naar nummers 
op de computer

Om met dit toestel muziekbestanden op uw computer 
weer te geven, moet u de instelling voor media delen 
tussen het toestel en de computer (Windows Media 
Player 11 of later) creëren.
In deze handleiding worden de instellingen voor Windows 
Media Player 12 in Windows 7 gebruikt als voorbeeld.

1 Start Windows Media Player 12 op uw 
pc.

2 Selecteer eerst “Streamen” en vervolgens 
“Mediastreaming inschakelen”.
• Het configuratiescherm van uw pc wordt 

weergegeven.

3 Klik op “Mediastreaming inschakelen”.

4 Selecteer “Toegestaan” in het 
vervolgkeuzemenu naast de naam van 
het type toestel.

5 Klik op “OK” om af te sluiten.

Het media delen van muziekbestanden 
instellen

ISX-18

2

3

4

• Meer informatie over de instellingen van media 
delen vindt u in de help van Windows Media 
Player.

Voor Windows Media Player 11

1 Start Windows Media Player 11 op uw pc.

2 Selecteer eerst “Mediabibliotheek” en 
vervolgens “Media delen”.

3 Vink het selectievakje “Mijn media delen met” 
aan, selecteer het pictogram “ISX-18” en klik op 
“Toegestaan”.

- De namen in de lijst zijn apparaatnamen 
(Ruimte Naam). U kunt de kamernamen 
instellen via  (Instellingen) in de display 
Room Select. Als de kamernaam niet is ingesteld 
is deze “ISX-18 ***”. (*** is een willekeurig getal).

4 Klik op “OK” om af te sluiten.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw 
apparaat of software en configureer de instellingen 
voor het delen van media.

Voor een pc of een NAS waarop andere DLNA-
serversoftware is geïnstalleerd

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw 
apparaat of software en configureer de instellingen 
voor het delen van media.

• De namen in de lijst zijn apparaatnamen (Ruimte 
Naam). U kunt de kamernamen instellen via  
(Instellingen) in de display Room Select. Als de 
kamernaam niet is ingesteld is deze “ISX-18 ***”. 
(*** is een willekeurig getal).
15



Netwerkinhoud afspelen
1 Selecteer in de “MusicCast CONTROLLER”, “Server”.

2 Speel songs af door de instructies van “MusicCast CONTROLLER” te volgen.

Nummers op de pc weergeven
16
• U kunt uw favoriete nummers op voorhand 
opslaan ( P.18).



Netwerkinhoud afspelen
Naar internetradio luisteren
U kunt naar internetradiozenders van over de hele wereld luisteren. 
Zorg ervoor dat het toestel goed met het internet is verbonden ( P.12).

1 Selecteer in de “MusicCast CONTROLLER”, “Net Radio”.

2 Luister naar de radio door de instructies van “MusicCast CONTROLLER” te volgen.

Ondersteuning van streamingdiensten
U kunt muziek beluisteren via tal van streamingdiensten.
Zorg ervoor dat het toestel goed met het internet is verbonden ( P.12).

• Service is beperkt tot bepaalde gebieden.

• Deze dienst is wellicht niet beschikbaar voor toestellen die zijn aangeschaft in bepaalde regio’s.

• De dienst kan worden gewijzigd of beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving.
17
• U kunt uw favoriete zenders op voorhand opslaan 
( P.18).

• U kunt de geavanceerde functie van vTuner 
gebruiken (zoals een nieuw station aan de lijst 
toevoegen) door met uw webbrowser van uw 
computer naar de volgende website te gaan 
http://yradio.vtuner.com/

- Speel voordat u de internetradiozender 
registreert, een willekeurige internetradiozender 
af op dit toestel.

- Om een account te kunnen aanmaken hebt u 
de vTuner-ID van dit toestel en uw e-mailadres 
nodig. U kunt de vTuner ID controleren op 

(Instellingen) in de display Room Select.



Netwerkinhoud afspelen
Netwerkinhoud vooraf instellen
Er kunnen maximaal 40 contentonderdelen worden geregistreerd. Na het opslaan ervan kunt u de inhoud 
gemakkelijk afspelen.

Inhoud vooraf instellen

1 Gebruik “MusicCast CONTROLLER” om de inhoud af te spelen die u wilt opslaan. 

2 Registreer de contentonderdelen door de instructies te volgen in “MusicCast 
CONTROLLER”.

Vooraf ingestelde inhoud selecteren

1 Selecteer een geregistreerd contentonderdeel in “Favorieten” van “MusicCast 
CONTROLLER”.

Vooraf ingestelde inhoud selecteren

1 Druk op SOURCE om de netwerkbron 
te selecteren.

2 Druk op PRESET om de content te 
selecteren.

“MusicCast CONTROLLER” gebruiken

De knoppen op het toestel gebruiken

PRESETSOURCE
18



Naar muziek luisteren met AirPlay
Met de functie AirPlay kunt u draadloos iPhone/iTunes-muziek op het toestel via een netwerk afspelen.
Zorg dat het toestel en uw pc of iPhone zijn verbonden met dezelfde router ( P.12).
Songs afspelen met 
iPhone

1 Schakel het toestel in en ga naar het 
afspeelscherm op de iPhone.
• Als de iPhone het toestel herkent, wordt  op 

het scherm van de iPhone weergegeven.

2 Tik op  en selecteer de naam van 
het toestel.
• De bron schakelt automatisch over naar “AirPlay” 

(behalve in de ecostand-bymodus).

3 Selecteer een nummer en start het 
afspelen.

Nummers afspelen met 
iTunes

1 Schakel het toestel in en start iTunes.
• Als iTunes het toestel herkent, wordt  

getoond op het scherm van iTunes.

2 Klik op  en selecteer de naam van 
het toestel.
• De bron schakelt automatisch over naar “AirPlay” 

(behalve in de ecostand-bymodus).

3 Geef nummers weer met iTunes.

1

2

Voorbeeld

1

2

Voorbeeld

iPhone iOS9

ISX-18

ISX-18

iPhone

• Voor een iPhone waarop iOS7/iOS8/iOS9 is 
geïnstalleerd, wordt  weergegeven in het 
bedieningspaneel. Veeg met uw vinger omhoog 
over het scherm van de iPhone om het 
bedieningspaneel weer te geven.

AirPlay wissen

• Tik/klik  op het iPhone/iTunes-scherm en 
selecteer een ander apparaat dan het toestel in de 
lijst met luidsprekers. Of wijzig de bron naar iets 
anders dan AirPlay.
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Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding
U kunt draadloos muziek beluisteren dat op een Bluetooth-compatibel apparaat staat.
Een Bluetooth-
apparaat koppelen aan 
het toestel

1 Druk op SOURCE om de bron in te 
stellen op Bluetooth.

2 Schakel de Bluetooth-functie op uw 
apparaat in.

3 Selecteer in de Bluetooth-instelling 
van uw apparaat dit toestel 
(netwerknaam van het toestel).
• Nadat de koppeling is voltooid, licht het 
Bluetooth-lampje op ( P.6) wanneer er een 
Bluetooth-verbinding is gemaakt.

• Als het apparaat niet automatisch een verbinding 
maakt met dit toestel nadat de koppeling 
voltooid is, selecteert u het toestel (netwerknaam 
van dit toestel) opnieuw in de Bluetooth-
instellingen van uw apparaat.

• Raadpleeg voor meer informatie de 
gebruikershandleiding van uw Bluetooth-
apparaat.

4 Muziek afspelen op uw apparaat.

SOURCE

1

-------

De netwerknaam van het toestel wordt 
weergegeven op de plaats waar hierboven 
“-------” staat.

2, 3, 4

(Bluetooth-lampje)

Wanneer u een Bluetooth-apparaat voor het eerst 
verbindt met dit toestel, moet het eerst 
geregistreerd worden. Dit proces wordt “pairing” 
genoemd.

Vanaf het moment dat de koppeling voltooid is, kan 
er in enkele eenvoudige stappen een verbinding 
worden gemaakt.

• Als er al een ander apparaat verbonden is met dit 
toestel, houdt u SOURCE ingedrukt om de 
Bluetooth-verbinding te verbreken, en voert u 
vervolgens de koppeling uit met het nieuwe 
apparaat.

• Als de koppelingsinformatie van een apparaat 
gewist is, moet u de koppeling van het apparaat 
nogmaals uitvoeren om opnieuw verbinding met 
dit toestel te maken.

• U kunt de netwerknaam van dit toestel 
controleren of veranderen met “MusicCast 
CONTROLLER”.

• Als er een wachtwoord gevraagd wordt tijdens 
het koppelen, voert u “0000” in.

Een Bluetooth-
apparaat voor de 

eerste keer verbinden

Een koppeling uitvoeren 
en muziek afspelen 

Een Bluetooth-apparaat 
dat al eens een verbinding 

heeft gemaakt

Een verbinding maken 
via Bluetooth

 en muziek afspelen 
( P.21)
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Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbindingNaar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding
Een verbinding maken met een gekoppeld 
Bluetooth-apparaat en muziek afspelen

Als het toestel met een ander apparaat via Bluetooth verbonden is, verbreekt u die verbinding (zie “De Bluetooth-verbinding 
verbreken” aan de rechterkant) voordat u het andere apparaat verbindt.

1 Maak een Bluetooth-verbinding.
• Verbinding maken vanaf het toestel: 

Druk op SOURCE om de bron in te stellen op Bluetooth-ingangsbron.

• Een verbinding maken vanaf het Bluetooth-apparaat:
Schakel de Bluetooth-functie van het verbonden apparaat in en selecteer het toestel (netwerknaam van dit toestel) 
in de lijst met beschikbare toestellen.

• Het Bluetooth-lampje ( P.6) brandt wanneer er een Bluetooth-verbinding is gemaakt.

2 Speel de muziek af op het verbonden apparaat.
21
• Zet het volume op het toestel lager voordat u 
muziek begint af te spelen. Zo niet, kan het 
volume van de weergave te luid zijn.

• Als u een verbinding maakt vanaf het toestel, 
zoekt het toestel naar het Bluetooth-apparaat 
waarmee het de laatste keer verbinding heeft 
gemaakt. Zorg er in dit geval voor dat de 
Bluetooth-functie op het apparaat is ingeschakeld.

De Bluetooth-verbinding verbreken

U kunt de Bluetooth-verbinding op een van de 
onderstaande manieren verbreken.

• Druk op SOURCE om een andere ingangsbron in 
te stellen.

• Zet het toestel in de stand-bymodus.

• De Bluetooth-verbinding verbreken vanaf het 
verbonden apparaat.

• Als Bluetooth is geselecteerd als de ingangsbron, 
verbreek de verbinding dan door het indrukken en 
vasthouden van SOURCE.



Naar muziek luisteren via een Bluetooth-verbindingNaar muziek luisteren via een Bluetooth-verbinding
Via een draadloze telefoon naar muziek luisteren
U kunt naar de door dit toestel afgespeelde audio 
luisteren via een Bluetooth-compatible hoofdtelefoon. De 
audio wordt verzonden naar de draadloze hoofdtelefoon 
met de op uw mobiele apparaat geïnstalleerde 
“MusicCast CONTROLLER”.

1 Stel de Bluetooth-verbinding voor het 
Bluetooth-apparaat (draadloze 
hoofdtelefoon, etc.) in op wachtstand.

2 Tik op  in de afspeeldisplay van 
“MusicCast CONTROLLER”.

3 Tik op “Bluetooth overdracht”.

4 Selecteer het Bluetooth-apparaat 
(draadloze hoofdtelefoon, etc.).
• Als de verbinding tot stand is gebracht, gaat de 
Bluetooth-lampje ( P.6) branden.

5 Tik op “Klaar”.
• Het geluid wordt weergegeven door het 

ontvangende Bluetooth-apparaat (draadloze 
hoofdtelefoon, etc.).

2

3

4

Bluetooth
luidsprekers/hoofdtelefoon

Tik op

Tik op

ISX-18/ISX-18D

• Gebruik Bluetooth-apparaten die compatible zijn 
met het A2DP-profiel.

• Audio van AirPlay op een Bluetooth-apparaat kan 
niet worden verzonden naar en worden 
weergegeven door een ander Bluetooth-apparaat.

• Het afspeelgeluid wordt ook weergegeven door 
het toestel

• De hier afgebeelde schermen van de app 
“MusicCast CONTROLLER” zijn van een iPhone.

• Raadpleeg voor meer informatie de 
gebruikershandleiding van het Bluetooth-
apparaat.
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FM-radiozenders beluisteren
Om naar FM-radiozenders te luisteren, sluit u de meegeleverde FM-antenne aan.
Raadpleeg “Aansluiten van de FM-antenne (ISX-18) of DAB/FM-antenne (ISX-18D)” (P.9) voor informatie over het aansluiten van de antenne op het toestel.
Op FM-zenders afstemmen
1 Selecteer in de “MusicCast CONTROLLER”, “Tuner”.

2 Selecteer een FM-station door de instructies te volgen in “MusicCast CONTROLLER”.

FM-zenders voorprogrammeren
Er kunnen maximaal 30 contentonderdelen worden geregistreerd.

Stations vooraf instellen

1 Stem af op een station dat u wilt registreren.

2 Registreer het station door de instructies te volgen in “MusicCast CONTROLLER”.

Voorkeuzestations selecteren

1 Selecteer een geregistreerd radiostation in “Favorieten” van “MusicCast CONTROLLER”.

Voorkeuzestations selecteren

1 Druk op SOURCE om “FM” te 
selecteren.

2 Druk op PRESET om het radiostation te 
selecteren.

“MusicCast CONTROLLER” gebruiken

De knoppen op het toestel gebruiken

PRESETSOURCE
23
• Vanuit het menu op het afspeelscherm kunt u ook 
automatisch alle mogelijke FM-stations registreren 
die kunnen worden ontvangen (autopreset-
functie).



Naar DAB-stations luisteren (ISX-18D)
DAB (Digital Audio Broadcasting) en DAB+ maken gebruik van digitale signalen voor een helderder geluid en stabielere ontvangst in vergelijking tot analoge 
signalen. DAB+ is gebaseerd op de oorspronkelijke DAB-standaard, maar gebruikt een efficiëntere audiocodec.
DAB en DAB+ wordt uitgezonden in datablokken die “ensembles” worden genoemd, waarin zich verschillende radiostations bevinden die tegelijkertijd uitzenden.
DAB en DAB+ kunnen ook een grote hoeveelheid tekstinformatie bevatten, waarmee een station op naam kan worden geselecteerd.
Andere informatie, zoals de naam van het ensemble of de status van het digitale signaal, kunnen worden weergegeven in de DAB-gegevensdisplay.
“DAB” in deze handleiding kan ook betrekking hebben op “DAB+”.
DAB-ontvangst voorbereiden
Alvorens af te stemmen op DAB-stations moet een eerste zoekactie worden uitgevoerd.

1 Selecteer in “MusicCast CONTROLLER”, “Tuner”.

2 Selecteer “DAB” door de instructies in “MusicCast CONTROLLER” op te volgen.

3 Tik  in de afspeeldisplay van “MusicCast CONTROLLER”.

4 Tik “Eerste Scan” en vervolgens ”Ja“ aan start de eerste zoekactie.

Afstemmen op DAB-stations
1 Selecteer in de “MusicCast CONTROLLER”, “Tuner”.

2 Selecteer een DAB-station-station door de instructies te volgen in “MusicCast 
CONTROLLER”.
24



Naar DAB-stations luisteren (ISX-18D)
DAB-stations als voorkeuze
Er kunnen maximaal 30 contentonderdelen worden geregistreerd.

Stations vooraf instellen

1 Stem af op een station dat u wilt registreren.

2 Registreer het station door de instructies te volgen in “MusicCast CONTROLLER”.

Voorkeuzestations selecteren

1 Selecteer een geregistreerd radiostation in “Favorieten” van “MusicCast CONTROLLER”.

Voorkeuzestations selecteren

1 Druk op SOURCE om “DAB” te 
selecteren.

2 Druk op PRESET om het radiostation te 
selecteren.

“MusicCast CONTROLLER” gebruiken

De knoppen op het toestel gebruiken

PRESETSOURCE
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• De functie Tune Aid kan ook worden gebruikt om 
de signaalkwaliteit te controleren.



De wekkerfunctie gebruiken
Het toestel bevat een wekkerfunctie (IntelliAlarm) dat muziekbronnen afspeelt of tegelijkertijd een reeks pieptonen (ingebouwde wekker) op verschillende 
manieren laat horen. Stel voordat u de wekkerfunctie gebruikt, de tijd van de klok in ( P.7). De wekkerfunctie heeft de volgende eigenschappen.
3 soorten wekkers
Gebruik “MusicCast CONTROLLER” om de instelling te maken. Selecteer uit 3 soorten 
wekkers waarbij muziek en piepgeluiden gecombineerd worden. Volg de instructies van 
“MusicCast CONTROLLER” om de instelling te maken.

Bron
De netwerkinhoud en radio kunnen geselecteerd worden. Afhankelijk van de audiobron 
kunnen de volgende zaken ook worden geselecteerd.

Sluimerfunctie 
Het alarmgeluid stopt en zal na 5 minuten weer verder gaan ( P.28).

Alleen bron
De geselecteerde audiobron wordt afgespeeld op de ingestelde 
wektijd. Het volume wordt geleidelijk aan luider tot aan het 
ingestelde volume.

Bron met piep

De geselecteerde audiobron en piepgeluid worden 
tegelijkertijd afgespeeld. Deze modus wordt aanbevolen voor 
het best mogelijke begin van de dag.
3 minuten vóór de ingestelde tijd: de bronmuziek begint stil te 
spelen en wordt geleidelijk aan luider afgespeeld naargelang 
men dichter komt bij de ingestelde wektijd.
Wektijd: er begint ook een piepgeluid af te spelen.

Geen
Als de piep is ingeschakeld ( P.27) wordt alleen het 
piepsignaal afgespeeld.

Bron Afspeelmethode Functie

Netwerkinhoud
Vooraf ingesteld Speelt de gespecificeerde netwerkinhoud af.

Hervatten Speelt de laatst afgespeelde netwerkinhoud af.

FM-radio

Vooraf ingesteld
Speelt de geselecteerde 
voorgeprogrammeerde radiozender af.

Hervatten
De radiozender waar u het laatst naar geluisterd 
hebt wordt afgespeeld.

DAB (ISX-18D)

Vooraf ingesteld 
Speelt het geselecteerde voorkeuze-DAB-
station af.

Hervatten
Het DAB-station waar u de laatste keer naar 
geluisterd hebt wordt afgespeeld.

• Apparaten die zijn verbonden via Bluetooth kunnen niet als muziekbron worden 
gebruikt.
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De wekkerfunctie gebruiken
De wektijd instellen
1 Tik op  (Instellingen) in de display Room Select van “MusicCast CONTROLLER”.

2 Volg de instructies in “MusicCast CONTROLLER” om instellingen te maken voor het 
volgende.
• Wektijd

• Herhaalfunctie ingeschakeld/uitgeschakeld

• Piep aan/uit

• Wekkervolume

3 Selecteer de afspeelbron.
• Afhankelijk van de omstandigheden van de geselecteerde bron, is het mogelijk dat het geluid niet wordt afgespeeld 

op de wektijd.

De wekker in-/uitschakelen
Druk op ALARM.

• Wanneer de wekker wordt ingeschakeld, licht  
op en wordt de wektijd een tijdje weergegeven. 
Wanneer  wordt uitgeschakeld door 
nogmaals op ALARM te drukken, wordt de 
wekker uitgeschakeld.

ALARM
27
• De -indicator en wektijdinstelling knipperen in 
de display op het voorpaneel als de wektijd wordt 
gewijzigd. Na voltooiing dooft de verlichting.

• De wekkerinstelling wordt opgeslagen, zelfs als de 
wekker wordt uitgeschakeld. Als de wekker weer 
wordt ingeschakeld door op ALARM te drukken, 
klinkt het weksignaal met de laatste 
wekkerinstelling.



De wekkerfunctie gebruiken
De wekker voor een korte periode stoppen (sluimeren)
Druk op SOURCE of PRESET wanneer de 
wekker wordt afgespeeld.

• Stop de wekker en ga over 5 minuten verder.

De wekker uitschakelen
Druk op ALARM of A (aan/uit)/CONNECT 
tijdens het afspelen van weksignaal.

PRESETSOURCE

• Als de bron en piep zijn ingesteld, druk dan 
eenmaal op SOURCE of PRESET om het 
piepsignaal te stoppen en twee keer om de 
audiobron te stoppen. 4 minuten nadat de 
audiobron gestopt werd begint het geleidelijk aan 
terug af te spelen en een minuut later begint ook 
de pieptoon opnieuw te luiden.

• De -indicator knippert op de display op het 
voorpaneel als de sluimermodus actief is.

A (aan/uit)/CONNECT ALARM

• De wekker stopt automatisch na 60 minuten, 
tenzij u de wekker zelf eerder stopt.

• De wekkerinstelling wordt opgeslagen, zelfs als de 
wekker wordt uitgeschakeld. Als de wekker weer 
wordt ingeschakeld door op ALARM te drukken, 
klinkt het weksignaal met de laatste 
wekkerinstelling.
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De slaaptimer gebruiken
U kunt de tijd instellen die moet verstrijken voordat het toestel automatisch in wachtstand gaat.
1 Tik  in de afspeeldisplay van “MusicCast CONTROLLER”.

2 Volg de instructies in “MusicCast CONTROLLER” om de tijd in te stellen.
• Voor de tijd kan worden gekozen uit 120/90/60/30 min., of Uit.

•  brandt nadat de tijd is geselecteerd en sluimerklok is ingesteld.

• Om de sluimerklok te annuleren stelt u deze in op “Uit” in “MusicCast CONTROLLER”.
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De firmware bijwerken
Wanneer er nieuwe firmware gedetecteerd wordt via het netwerk, verschijnt er “UP” op de display op het voorpaneel (druk op een willekeurige knop om de “UP”-
melding te verwijderen van de display op het voorpaneel).
Er bestaan twee manieren om de firmware te updaten.
Updaten met een “MusicCast CONTROLLER”
U kunt “MusicCast CONTROLLER” gebruiken om de firmware te updaten. Volg de instructies van “MusicCast CONTROLLER” 
om de firmware te updaten.

Updaten met het toestel
1 Druk op A (aan/uit)/CONNECT om 

het toestel uit te schakelen.

2 Trek de stekker uit het stopcontact.

3 Steek de stekker van het netsnoer in 
het stopcontact terwijl u PRESET 
indrukt.
• “UP”-Aanduidingen knipperen op het toestel.

4 Druk op PRESET.
• Het toestel begint met 

bijwerken van de firmware. 
Na voltooiing knippert de 
display zoals in de 
afbeelding weergegeven.

5 Druk op A (aan/uit)CONNECT om te 
controleren of de normale display 
weer terugkomt.

A (aan/uit)/CONNECT PRESET
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• Gebruik het toestel niet en koppel het netsnoer 
niet los tijdens de update.

• Wanneer de internetsnelheid onvoldoende is kan 
een netwerkupdate mogelijk niet worden 
uitgevoerd, afhankelijk van de kwaliteit van de 
draadloze verbinding. Als de firmware-update 
mislukt is knippert de melding “Er” op de display. 
Probeer in dat geval de update na een tijdje 
opnieuw.



Andere functies
De Wi-Fi-functie uitschakelen
1 Druk op A (aan/uit)/CONNECT om het toestel in wachtstand te zetten.

2 Houd SOURCE en PRESET 5 seconden vast. 
• De NET- en (Bluetooth)-indicators knipperen om en om op de display op het voorpaneel.

3 Houd binnen 10 seconden VOLUME – 2 seconden ingedrukt.
• Als u de Wi-Fi-functie uitschakelt wordt “OFF” op de display op het voorpaneel weergegeven.

• Volg om de Wi-Fi-functie in te schakelen de handelingen in “Verbinding maken met het netwerk” ( P.12) en breng 
weer een verbinding met het netwerk tot stand.

• Wanneer de bron wordt overgeschakeld naar de netwerkinhoud terwijl de Wi-Fi-functie uitgeschakeld is en er geen 
netwerkkabel is aangesloten, verschijnt er “OFF” op de display op het voorpaneel.

De Bluetooth-functie uitschakelen
1 Druk op A (aan/uit)/CONNECT om het toestel in wachtstand te zetten.

2 Houd SOURCE en PRESET 5 seconden vast. 
• De NET- en (Bluetooth)-indicators knipperen om en om op de display op het voorpaneel.

3 Houd binnen 10 seconden VOLUME + 2 seconden ingedrukt.
• Elke keer als de procedure wordt herhaald, schakelt deze functie tussen inschakelen/uitschakelen en wordt “ON”/

“OFF” weergegeven op de display op het voorpaneel.

• Als de bron op Bluetooth is geschakeld terwijl de Bluetooth-functie is uitgeschakeld, wordt “OFF” op de display op 
het voorpaneel weergegeven.
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• Stel de netwerk stand-by-instelling ( P.11) in op 
“ON”.

• De draadloze functie wordt ingeschakeld wanneer 
u een verbinding maakt met het netwerk of 
wanneer de netwerkinstelling geïnitialiseerd 
wordt.



Andere functies
Het netwerk instellen
1 Druk op A (aan/uit)/CONNECT om 

het toestel in wachtstand te zetten.

2 Trek de stekker uit het stopcontact.

3 Steek de stekker van het netsnoer in 
het stopcontact terwijl u A (aan/uit)/
CONNECT ingedrukt houdt.
• Nadat het bronlampje (NET en ) gedurende 

meerdere seconden heeft geknipperd, schakelt 
het scherm over op klokweergave.

De auto stand-by-functie (automatische 
wachtstand) instellen

Als het toestel aan staat en er gedurende ongeveer 20 minuten geen muziek wordt afgespeeld of handelingen worden 
uitgevoerd, schakelt het automatisch over op wachtstand.
U kunt de instellingen voor de automatische wachtstandinstelling wijzigen in de app “MusicCast CONTROLLER”. Tik op  
(Instellingen) in de display Room Select en wijzig de instelling.
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Problemen oplossen
Raadpleeg de tabel hieronder wanneer het toestel niet naar behoren functioneert. Als het probleem hieronder niet vermeld staat, of als de aanwijzing het 
probleem niet verhelpt, schakel het toestel dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dichtstbijzijnde dealer of servicecentrum van 
Yamaha.
Controleer eerst of de stekkers van elke kabel stevig in de aansluitingen op elk apparaat zitten.

Algemeen

Probleem Oorzaak Oplossing

Het toestel schakelt over naar de 
wachtstand kort nadat de stroom is 
ingeschakeld.
Het toestel werkt niet naar behoren.

Het netsnoer is niet goed aangesloten. Sluit het netsnoer op de juiste manier aan.

Het toestel kreeg een elektrische schok door een externe bron, bijvoorbeeld 
blikseminslag of ontlading van statische elektriciteit.

Haal het netsnoer uit het stopcontact en steek het er na ongeveer 30 
seconden opnieuw in.

Geen geluid.

Er is geen geschikte bron geselecteerd. Selecteer een geschikte bron met SOURCE op het toestel.

Het volume staat op het minimum of is gedempt. Verhoog het volume.

Het toestel is uitgeschakeld.
Schakel het toestel in en speel de muziek opnieuw af.

De auto stand-byfunctie is geactiveerd.

Het geluid klinkt krakerig/vervormd of er is 
abnormaal veel ruis.

Het volume van de invoerbron is te hoog. Of het volume van het toestel 
staat op een te hoog niveau.

Volume aanpassen met VOLUME.

Het toestel wordt plotseling uitgeschakeld.
De slaaptimer is mogelijk ingeschakeld ( P.29).

Schakel het toestel in en speel de signaalbron opnieuw af.
De auto stand-byfunctie is geactiveerd ( P.32).

De geselecteerde bron wordt niet 
afgespeeld op de ingestelde wektijd.

De wekkerbron is ingesteld op “Geen”.
Volg de instructies van “MusicCast CONTROLLER” om een andere 
wekkerbron in te stellen.

De geselecteerde inhoud is niet beschikbaar.
Er kan een netwerkprobleem zijn of de service kan zijn gestopt. Selecteer een 
andere inhoud.

De geselecteerde inhoud wordt stil afgespeeld.
Sommige inhoud wordt op bepaalde tijdstippen van de dag stil afgespeeld. 
In dat geval wordt er geen geluid weergegeven, zelfs wanneer er inhoud 
ontvangen wordt. Selecteer een andere inhoud.
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Problemen oplossen
Netwerk

De klokweergave verschijnt niet in de 
wachtstand.

Het toestel is ingesteld op eco-stand-by-modus. Stel de wachtstand in op netwerk-stand-by ( P.11).

De display van het voorpaneel wordt 
gedimd.

De instelling van de display op het voorpaneel staat op Auto.
Stel de helderheid van het display van het voorpaneel in op een andere 
stand dan Auto. Of bedek de lichtsensor niet.

De instelling van de klok is gewist.
Het netsnoer van het toestel werd uit het stopcontact gehaald. Of er is een 
stroomuitval.

Sluit het netsnoer aan en stel de klok opnieuw in ( P.7).

U ondervindt storing van digitale of 
hoogfrequente apparatuur.

Het toestel staat te dicht bij digitale of hoogfrequente apparatuur. Plaats het toestel verder van dergelijke apparatuur vandaan.

Probleem Oorzaak Oplossing

Probleem Oorzaak Oplossing

De netwerkfunctie werkt niet. De netwerkparameters (IP-adres enz.) zijn niet correct verkregen.
Activeer de DHCP-serverfunctie van de router. Contacteer de fabrikant van 
de router voor meer informatie over hoe u de router moet instellen.

De weergave stopt (nummers kunnen niet 
onophoudelijk worden weergegeven).

Er bevinden zich niet-ondersteunde bestanden op de server.
Verwijder in de map die wordt weergegeven de bestanden (inclusief 
afbeeldingen of verborgen bestanden) die niet door het toestel worden 
ondersteund.

Het toestel detecteert de pc niet.

De instelling voor het delen van media op de pc is onjuist.
Configureer de instelling van de pc voor delen van media en selecteer het 
toestel als een apparaat waarmee muziekinhoud wordt gedeeld ( P.15).

Bepaalde beveiligingssoftware op uw pc blokkeert de toegang van het 
toestel tot de pc.

Controleer de instelling van de beveiligingssoftware op uw pc.

Het toestel en de pc bevinden zich niet in hetzelfde netwerk.
Controleer de netwerkverbindingen en de instellingen van uw router en 
verbind vervolgens het toestel en de pc met hetzelfde netwerk.

De bestanden op de pc kunnen niet 
weergegeven of geopend worden.

De bestanden worden niet ondersteund door het toestel of de mediaserver.
Gebruik de bestandsindeling die door zowel het toestel als de mediaserver 
wordt ondersteund ( P.39).
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Problemen oplossen
De internetradio kan niet worden 
afgespeeld.

De geselecteerde internetradiozender is tijdelijk niet beschikbaar.
De radiozender kan een netwerkprobleem hebben of de service kan zijn 
gestopt. Probeer de zender later opnieuw of selecteer een andere zender.

De geselecteerde internetradiozender zendt momenteel stilte uit.

Sommige internetradiozenders zenden stilte uit op bepaalde tijdstippen. In 
dit geval wordt er geen geluid weergegeven, zelfs niet als er radiogolven 
worden ontvangen. Probeer de zender later opnieuw of selecteer een 
andere zender.

De toegang tot het netwerk wordt verhinderd door de firewallinstellingen 
van uw netwerkapparaten (zoals de router).

Controleer de firewallinstellingen van de netwerkapparaten. De 
internetradio kan alleen worden afgespeeld als het de poort passeert waarop 
het is aangewezen door elke radiozender. Het poortnummer varieert 
afhankelijk van de radiozender.

De “MusicCast CONTROLLER” app 
detecteert het apparaat niet.

Het toestel en de mobiele apparaten bevinden zich niet in hetzelfde 
netwerk.

Controleer de netwerkverbindingen en de instellingen van uw router en 
verbind vervolgens het toestel en de pc met hetzelfde netwerk.

Het updaten van de firmware is mislukt. De netwerkverbinding is niet stabiel. Probeer de update na een tijdje opnieuw.

Het toestel kan geen verbinding maken 
met het internet via een draadloze router 
(toegangspunt).

Het toestel is te ver verwijderd van de draadloze router (toegangspunt). Plaats het toestel dichter bij de draadloze router (toegangspunt).

Er bevindt zich een obstakel tussen het toestel en de draadloze router 
(toegangspunt).

Verwijder het obstakel tussen het toestel en de draadloze router 
(toegangspunt).

Het draadloos netwerk wordt niet 
gevonden.

De draadloze communicatie is onderbroken door de elektromagnetische 
golven van een magnetron of van andere draadloze apparaten.

Wanneer u het toestel met een draadloze verbinding gebruikt, moet u het 
ver uit de buurt van elektromagnetische golven plaatsen.

De toegang tot het netwerk wordt verhinderd door de firewallinstellingen 
van uw draadloze router (toegangspunt).

Controleer de firewallinstelling van de draadloze router (toegangspunt).

De iPhone herkent het toestel niet bij 
gebruik van AirPlay.

Er wordt een multi-SSID ondersteunde router gebruikt.
Het is mogelijk dat de netwerkscheidingsfunctie van de router voorkomt dat 
de iPhone een verbinding maakt met het toestel. Gebruik een SSID dat 
toegang kan krijgen tot het toestel wanneer u een iPhone gebruikt.

Probleem Oorzaak Oplossing
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Problemen oplossen
Bluetooth

Probleem Oorzaak Oplossing

Het toestel kan een Bluetooth-apparaat niet 
koppelen.

Het toestel is uitgeschakeld. Schakel het toestel aan en voer de koppeling uit ( P.20).

Er is al een verbinding met een ander Bluetooth-apparaat.
Verbreek de verbinding van het Bluetooth-apparaat en voer de koppeling 
met het nieuwe apparaat uit.

Dit toestel en het apparaat zijn te ver van elkaar verwijderd. Koppel het toestel en het apparaat binnen een afstand van 10 m.

Er is een apparaat (magnetron, draadloos netwerk enz.) in de buurt dat 
signalen verzendt op de 2,4 GHz-frequentieband.

Verwijder dit toestel uit de buurt van het apparaat dat 
radiofrequentiesignalen uitzendt.

De Bluetooth-adapter die u met dit toestel wilt koppelen heeft een ander 
wachtwoord dan “0000”.

Gebruik een toestel dat het wachtwoord “0000” gebruikt.

Het Bluetooth-apparaat ondersteunt A2DP niet. Voer een koppeling uit met een apparaat dat A2DP ondersteunt.

Kan geen Bluetooth-verbinding maken.

Het toestel is uitgeschakeld. Schakel dit toestel in.

Er is al een verbinding met een ander Bluetooth-apparaat.
Verbreek de huidige verbinding en maak vervolgens een verbinding met uw 
apparaat.

De Bluetooth-functie van uw apparaat is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw apparaat in.

De koppelingsinformatie werd gewist.
Verwijder de koppelingsgeschiedenis voor dit toestel uit het Bluetooth-
apparaat en voer de koppeling opnieuw uit ( P.20).

Dit toestel komt niet voor in de Bluetooth-verbindingslijst van het apparaat. Voer de koppeling opnieuw uit ( P.20).
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Problemen oplossen
FM-ontvangst

Er wordt geen geluid afgespeeld, of het 
geluid wordt tijdens het afspelen 
onderbroken.

Het volume van het verbonden apparaat staat te laag. Zet het volumeniveau van het verbonden apparaat hoger.

Het verbonden apparaat is niet ingesteld om Bluetooth-audiosignalen te 
versturen naar het toestel.

Schakel de uitvoer in van Bluetooth-audiosignalen naar het verbonden 
toestel.

De Bluetooth-verbinding tussen het apparaat en het toestel is verbroken. Voer opnieuw Bluetooth-koppelingsbewerkingen uit ( P.21).

Er is een apparaat (magnetron, draadloos netwerk enz.) in de buurt dat 
signalen verzendt op de 2,4 GHz-frequentieband.

Verwijder dit toestel uit de buurt van het apparaat dat 
radiofrequentiesignalen uitzendt.

Dit toestel en het verbonden apparaat zijn te ver van elkaar verwijderd. Plaats het te verbinden apparaat binnen een bereik van 10 m van het toestel.

De Bluetooth-functie van uw apparaat is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw apparaat in.

Het verbonden apparaat is niet ingesteld om Bluetooth-audiosignalen te 
versturen naar dit toestel.

Controleer of de Bluetooth-functie van het verbonden apparaat correct is 
ingesteld.

Probleem Oorzaak Oplossing

Probleem Oorzaak Oplossing

De FM-stereo-ontvangst bevat ruis.

De antenne is niet correct aangesloten.
Zorg ervoor dat de antenne correct is aangesloten en wijzig de positie van 
de antenne ( P.9).

De radiozender die u selecteerde bevindt zich mogelijk te ver weg of het 
ontvangstsignaal dat via de antenne binnenkomt is niet sterk genoeg.

Gebruik een in de handel verkrijgbare buitenantenne. Meer informatie krijgt 
u in een speciaalzaak.

Automatisch afstemmen werkt niet.
De radiozender die u selecteerde bevindt zich mogelijk te ver weg of het 
ontvangstsignaal dat via de antenne binnenkomt is niet sterk genoeg.

Gebruik een in de handel verkrijgbare buitenantenne. Meer informatie krijgt 
u in een speciaalzaak.

Gebruik de handmatige afstemmingsmethode ( P.23).

Kan een voorgeprogrammeerde 
radiozender niet selecteren.

De voorgeprogrammeerde zender (of het geheugen) is mogelijk gewist. Programmeer de radiozenders opnieuw ( P.23).

Er zijn storingen en een zuivere ontvangst 
is niet mogelijk, zelfs niet met een goede 
FM-antenne of een buitenantenne.

Er treedt mogelijk meerwegontvangst op of er is andere radiostoring. Verander de hoogte, richting of plaats van de antenne.
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Problemen oplossen
DAB-ontvangst (ISX-18D)

Probleem Oorzaak Oplossing

Kan niet afstemmen op DAB-stations.

De eerste zoekactie is niet uitgevoerd. Voer de eerste zoekactie uit ( P.24 ).

Er is geen DAB-dekking in uw regio.
Neem contact op met uw dealer of WorldDMB Online op 
“http://www.worlddab.org” voor een lijst van de DAB-dekking in uw regio.

Het DAB-signaal is te zwak.
Verander de hoogte, richting of plaats van de antenne.

De eerste zoekactie is niet succesvol.

Het DAB-signaal is te zwak.

Er is geen DAB-dekking in uw regio.
Neem contact op met uw dealer of WorldDMB Online op 
“http://www.worlddab.org” voor een lijst van de DAB-dekking in uw regio.

De ontvangst van het DAB-station is zwak. Het DAB-signaal is te zwak.

Verander de hoogte, richting of plaats van de antenne.Er zijn stoorgeluiden te horen (bijv. ruis, 
gekraak of fluctuering).

De antenne moet opnieuw worden gepositioneerd.

Het DAB-signaal is te zwak.

De DAB-stationsinformatie verschijnt niet 
of is onjuist.

Het DAB-station kan tijdelijk buiten dienst zijn, of de DAB-stationsinformatie 
wordt niet door de DAB-omroep verstrekt.

Neem contact op met de DAB-omroep.
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Ondersteunde apparaten/media en bestandsindelingen
Ondersteunde 
apparaten/media

Pc met Windows Media Player 11 of Windows Media 
Player 12 Geïnstalleerd.

NAS compatibel met DLNA versie 1.5.

Ondersteunt iOS 7 of hoger voor configuratie met 
Wireless Accessory Configuration.
AirPlay werkt met iPhone, iPad en iPod touch met iOS 
4.3.3 of later, Mac met OS X Mountain Lion of later, en pc 
met iTunes 10.2.2 of later.
(vanaf juli 2016)

Bestandsindeling
Het toestel ondersteunt de volgende bestandsindelingen.

• Het toestel ondersteunt afspelen van bestanden in de 
indelingen WAV (alleen PCM-indeling), MP3, WMA, 
MPEG-4 AAC , FLAC, ALAC, AIFF (alleen 1- of 2-kanaals 
audio).

• Dit toestel is compatibel met samplingrates tot 
maximaal 192 kHz/24 bit voor WAV-, FLAC-, AIFF-
bestanden, 96 kHz/24 bit voor ALAC-bestanden en 
48 kHz/320 kbps voor andere bestanden.

• Als u FLAC-bestanden wilt weergeven, moet u 
serversoftware op uw pc installeren die het delen van 
FLAC-bestanden via DLNA ondersteunt, of een NAS 
gebruiken die FLAC-bestanden ondersteunt.

• DRM-inhoud (Digital Rights Management) kan niet 
worden weergegeven.

Pc’s

NAS

AirPlay

DLNA
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Technische gegevens

FM Tuner

FM-radiobereik
(Model voor de VS) 87,5 tot 107,9 MHz
(andere modellen) 87,5 tot 108,0 MHz

DAB-tuner (ISX-18D)

Ontvangstfrequentieband 174 tot 240 MHz (Band III)

Compatibiliteit DAB/DAB+

Ondersteunde audio-indeling MPEG 1 Layer II/MPEG-4 HE-AAC v2

Netwerk

Bluetooth

Bluetooth-versie Ver. 2.1+EDR

Ondersteund profiel A2DP, AVRCP

Radiofrequentie (bruikbare frequentie) 2402 MHz tot 2480 MHz

Maximum uitgangsvermogen (EIRP) 4,0 dBm (2,5 mW)

Compatibele codecs SBC, AAC

Draadloze uitvoer Bluetooth klasse 2

Maximaal verbindingsbereik 10 m (zonder obstructies)
Ethernet-interface 100 Base-TX/10 Base-T

Verbindingsmethode Wi-Fi-verbinding

Radiofrequentieband 2,4 GHz

Draadloze netwerkstandaards IEEE802.11 b/g/n

Versterker

Maximaal uitgangsvermogen
Woofer 10 W (100Hz, 10% THD)
Tweeter 10 W (10kHz, 10% THD)

Algemeen
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Beschikbare beveiligingsmethode WEP, WPA2-PSK (AES), Mixed Mode

PC Client-functie DLNA ver.1.5 (DMR-functie) wordt ondersteund

Internetradio vTuner ondersteund

AirPlay AirPlay ondersteund

Wi-Fi

Radiofrequentie (bruikbare frequentie) 2412 MHz tot 2472 MHz

Maximum uitgangsvermogen (EIRP) 19,0 dBm (79,8 mW)

Voedingsvoltage/frequentie
(Model voor de VS) AC120 V, 60 Hz
(Model voor Taiwan) AC110 tot 120 V, 60 Hz
(Andere modellen) AC100 tot 240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik 10 W

Stroomverbruik in wachtstand
(Netwerk stand-by uit)

0,2 W

Stroomverbruik in wachtstand
(Netwerk stand-by aan)

Bedraad (Ethernet):1,9 W
Draadloos (Wi-Fi/Wireless Direct/Bluetooth): 
1,9 W/1,9 W/1,7 W

Gewicht 1,1 kg



Afmetingen

De inhoud van deze handleiding heeft betrekking op de nieuwste specificaties vanaf de 
publicatiedatum. 
Ga naar de Yamaha-website om de nieuwste handleiding te downloaden.

Bluetooth
• Bluetooth is een technologie voor draadloze communicatie tussen apparaten binnen een straal 

van ongeveer 10 meter, die gebruik maakt van de 2,4 GHz frequentieband. Dit is een band die 
zonder licentie kan worden gebruikt.

Gebruik van Bluetooth-communicatie
• De 2,4-GHz-band die gebruikt wordt door Bluetooth-compatibel apparaten is een radioband 

die door veel verschillende soorten apparaten wordt gebruikt. Bluetooth-compatibel 
apparaten gebruiken echter een technologie om de invloed van andere componenten die 
dezelfde radioband gebruiken te minimaliseren, zoals invloed op de communicatiesnelheid of 
-afstand en in sommige gevallen het verbreken van de communicatie.

• De snelheid van de signaaloverdracht en de afstand waarin de communicatie mogelijk is, 
verschilt afhankelijk van de afstand tussen de communicerende apparaten, de aanwezigheid 
van obstakels en de aanwezigheid van andere radiogolven van andere toestellen.

• Yamaha garandeert niet altijd een draadloze verbinding tussen dit toestel en een apparaat dat 
compatibel is met de Bluetooth-functie. 
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Handelsmerken
AirPlay, iPad, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken 
van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

iPad Air en iPad mini zijn handelsmerken van Apple Inc.

App Store is een dienstmerk van Apple Inc.

DLNA™ en DLNA CERTIFIED™ zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van Digital Living Network 
Alliance. Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd 
gebruik is streng verboden.

Het logo Wi-Fi CERTIFIED is een keurmerk van Wi-Fi Alliance.

Het Bluetooth® woordmerk en logo’s zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan 
door Yamaha Corporation geschiedt onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de 
betreffende eigenaren.

Bluetooth protocol stack (Blue SDK)

Copyright 1999-2014 OpenSynergy GmbH

Alle rechten voorbehouden. Alle ongepubliceerde rechten 
voorbehouden.

Windows™

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft 
Corporation in de V.S. en andere landen.

Internet Explorer, Windows Media Audio en Windows Media 
Player zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken 
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of 
andere landen.

Android™ Google Play ™

Android en Google Play zijn handelsmerken van Google, Inc.

Dit toestel ondersteunt DAB/DAB+ afstemmen.

MusicCast is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk 
van Yamaha Corporation.

Uitleg over GPL

Dit product gebruikt in sommige delen GPL/LGPL open-
source software. U hebt alleen het recht om de open-
source code te verkrijgen, te vermenigvuldigen, te wijzigen 
en te herverdelen. Voor meer informatie over GPL/LGPL 
open-source software en hoe het te verkrijgen en over de 
GPL/LGPL-licentie raadpleegt u de website van Yamaha 
Corporation: 
(http://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/).
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Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* 
und der Schweiz

 

Deutsch

Remarque importante: informations de garantie pour les clients 
de l’EEE et la Suisse

 

Français

Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz Svenska

Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den 
Pan-EWR*- und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene 
Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden 
Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb. *EWR: Europäischer Wirtschaftsraum

Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de 
garantie applicable dans l’ensemble de l’EEE ainsi qu’en Suisse, consultez notre site Web à 
l’adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez 
directement Yamaha dans votre pays de résidence. * EEE : Espace Economique Européen

Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de 
EER* en Zwitserland

Nederlands

Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes 
del EEE* y Suiza

Español

Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti 
residenti nell’EEA* e in Svizzera

Italiano

Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel 
de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbaar bestand 
op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land. 
* EER: Europese Economische Ruimte

Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía 
en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la version del 
archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el 
representante de Yamaha en su país. * EEE: Espacio Económico Europeo

Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l’assistenza in 
garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare  il sito Web all’indirizzo riportato di 
seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare l’ufficio di rappresentanza 
locale della Yamaha. * EEA: Area Economica Europea

För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området* 
och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns 
på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet

Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* 
and Switzerland

For detailed guarantee information about  this Yamaha product, and Pan-EEA* and 
Switzerland  warranty service, please either visit the website address below (Printable file is 
available at our website)  or contact the Yamaha representative office for your country.   
* EEA: European Economic Area

English
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© 2016 Yamaha Corporation
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