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HARTELIJK DANK VOOR HET 
AANSCHAFFEN VAN HEIMDALL

DE CLINT HI-FI STREAMER ADAPTOR

Welkom in de wereld van Clint Asgard™. Een elegant design, 
ontworpen door de Deense ontwerper Phillip Bodum.

Onze Asgard™ apparaten zijn allemaal draadloos, waardoor ze 
gebruikt kunnen worden met Wi-Fi of Bluetooth technologie.

Geniet van het fantastische geluid van ons Asgard™ 
assortiment. Wij hopen dat u hier jarenlang enthousiast over 
zult zijn.

Geniet ervan,
Brian Larsen
CEO, Clint Digital

Gebruikershandleiding Rev. 1.0.0 voor Clint HEIMDALL - Model: HEIMDALL
Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten. Specificaties kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd - Clint Digital 2016.
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Indien u meer wilt weten over: Vervolg

Wat er in de verpakking zit 
Hoe u HEIMDALL instelt
HEIMDALL aansluiten

Wi-Fi instellen

Music Direct

Clint App

Web Browser

De toetsen op HEIMDALL
Aan- en uitzetten 

Geluid harder / zachter

Play / Pauze

Dempen

WHA

Resetten

LED beschrijving
Afspelen

AirPlay

DLNA

MultiRoom (WHA

Music Direct

Hoofdtelefoon uitgang

Aux-uit Analoog & Digitaal
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IN DE VERPAKKING
Welke accessoires horen bij uw 

HEIMDALL aankoop?

65

1 x HEIMDALL | Deens design streaming adapter

1 x AUX kabel | Analoog

1 x Optische kabel met adapter | Digitaal

1 x AC/DC voeding | Met EU & UK stekkers

1 x HEIMDALL Gebruikershandleiding | Opsomming alle details



INSTELLEN

1. Sluit HEIMDALL aan op een spanningsbron met 
behulp van de bijgeleverde AC/DC adapter. 

2. HEIMDALL zal automatisch aan gaan wanneer hij is 
aangesloten. Indien dit niet het geval is, druk dan op 
de knop “PLAY/PAUSE”.

Beginnen: Aanzetten:

Let op: Indien er geen Wi-Fi verbinding gemaakt kan worden, zal de 
HEIMDALL aangeven: “No device connected” en daarna: “Please 
reconnect your device”. Let op: Gebruik alleen de bijgeleverde AC/DC adapter.

1. Druk op “PLAY/PAUSE“ en HEIMDALL zal inschakelen

2. Vier witte LED’s zullen snel knipperen, wat aangeeft dat 
de HEIMDALL aan het opstarten is.

Hoe te beginnen met HEIMDALL
INSTELLEN

Hoe te beginnen met HEIMDALL

87



HET NETWERK VERBINDEN
Er zijn een paar mogelijkheden om de 
HEIMDALL aan uw netwerk te verbinden 

Er zijn een paar mogelijkheden om de 
HEIMDALL aan uw netwerk te verbinden 

Veel moderne routers ondersteunen 
de Wi-Fi instelling. Indien uw router dit 
ook doet, zoek dan de Wi-Fi insteltoets 
en ga door met deze handleiding.

1. Begin met het indrukken van 
de “Wi-Fi setup toets aan de 
achterkant van de HEIMDALL. 
HEIMDALL zal aangeven: “Wachten 
op verbinding” en de paarse LED 
zal snel knipperen.

2. Druk snel op de Wi-Fi insteltoets 
(WPS) van uw router en wacht totdat 
HEIMDALL aangeeft: “Your device 
is now connected”. Alle vijf LED’s 
zullen nu langzaam knipperen.

Wi-Fi instelling (Druk op toets):

Achterkant van de HEIMDALL

Standaard Wi-Fi instelsymbolen

HET NETWERK VERBINDEN
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Let op: Indien u niet binnen 2 minuten op de Wi-Fi insteltoets drukt of indien de Wi-Fi 
verbinding niet gemaakt kan worden, zal de HEIMDALL terug gaan naar de vorige stand.

U kunt de netwerkverbinding instellen 
voor HEIMDALL door Music Direct te 
gebruiken, ofwel met behulp van een 
web browser of met de Clint App.

1. Druk de ”Wi-Fi setup” toets aan de 
achterkant van de HEIMDALL in en 
houd deze 4 tot 5 seconden vast totdat 
de paarse LED snel gaat knipperen en 
de vier witte LED’s constant branden.

2. Zoek naar een Wi-Fi verbinding op het 
door u geselecteerde muziekapparaat 
(behalve iPhone of computer). 

3. Indien “Clint | HEIMDALL“ verschijnt, 
maakt u verbinding.

4. U hebt nu een directe verbinding 
gemaakt met uw HEIMDALL. Lees de 
volgende pagina’s om te leren over de 
twee methoden om de HEIMDALL aan 
uw thuisnetwerk te verbinden.

Verbinding mogelijk maken via 
Music Direct: 

Achterkant van de HEIMDALL



HET NETWERK VERBINDEN HET NETWERK VERBINDEN
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Via de Clint App (Music Direct)

Clint heeft ook een applicatie ontwikkeld, 
die kan worden gedownload vanaf de App 
Store of Google Play. Zoek naar ‘’Clint 
Asgard’. Download a.u.b. deze app voordat u 
onderstaande stappen doorloopt:

1. Zorg ervoor dat uw muziekapparaat en 
HEIMDALL verbonden zijn via Music 
Direct (zie pagina 10).

2. Open de Clint App en kies de “Speaker 
instellingen” optie.

3. Kies de “Netwerk instelling” optie voor uw 
HEIMDALL.

4. Kies uw Wi-Fi netwerk uit de lijst en voer 
het wachtwoord in (indien van toepassing).

5. HEIMDALL zal nu opnieuw opstarten en 
proberen verbinding te maken met uw Wi-
Fi netwerk.

Methode 1 - Clint App:

Let op: Indien Wi-Fi verbinding niet mogelijk is, zal 
HEIMDALL terug gaan naar de vorige stand.

Kies uw speaker 
instellingen hier.

Selecteer het icoon netwerk 
instellingen en druk dan op 
“Netwerk instellingen”. 

Via Clint App (Music Direct) – vervolg

2.

3.



AAN NETWERK VERBINDEN AAN NETWERK VERBINDEN
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1. Open de internet browser en typ 
192.168.1.1 in de adresbalk. Druk op 
“ENTER” om naar de web interface van 
HEIMDALL te gaan.

2. Hier kunt u de HEIMDALL verbinden aan 
uw Wi-Fi netwerk.

3. Kies uw netwerk (SSID) uit de lijst en voer 
uw wachtwoord in (indien van toepassing). 

4. Klik op Aanmelden om te accepteren. 
HEIMDALL zal nu opnieuw opstarten en 
proberen verbinding te maken met uw 
Wi-Fi netwerk.

5. HEIMDALL zal aangeven “Waiting for 
connection” en daarna “Your device is 
now connected”. Alle vijf LED’s zullen ter 
indicatie branden.

Methode 2 - Webbrowser:

Via Webbrowser (Music Direct)

Let op: Indien er geen Wi-Fi verbinding kan worden 
gemaakt, zal HEIMDALL terug gaan naar de vorige stand.

Kies uw Wi-Fi

Voer uw 
wachtwoord 
voor de Wi-Fi in. 

Via Clint App (Music Direct) – vervolg

4.

4.



TOETSEN OP DE HEIMDALL
Dit zijn de verschillende toetsen op 
de bovenkant van de HEIMDALL.

Afspelen / Pauze

Aan- / uitzetten

MultiRoom
(WHA)

Demp de 
muziek (Mute)

Volume lagerVolume hoger

Wi-Fi instellen

USB poort

Hoofdtelefoon 
uitgang

Stroom/DC-ingang

TOETSEN OP DE HEIMDALL
Dit zijn de verschillende toetsen op 

de achterkant van de HEIMDALL.
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AUX-uitgang 
Analoog en Digitaal



TOETSEN OP DE HEIMDALL
De functies 

TOETSEN OP DE HEIMDALL
Hun functies

Het is altijd mogelijk om de HEIMDALL te resetten indien er 
problemen voorkomen.

1. Druk de volume “+” en “-“ knop tegelijk in en houd deze 
gedurende 3 tot 4 seconden ingedrukt om het systeem te 
resetten.

2. Wanneer de LED’s uit gaan kunt u de knoppen loslaten. Wacht 
totdat de HEIMDALL opnieuw is opgestart. HEIMDALL zal 
aangeven: “No device connected” en daarna “Please reconnect 
your device” (zie pagina 9 voor AAN NETWERK VERBINDEN).

Wanneer u de “     ” toets indrukt, zal de HEIMDALL wisselen 
tussen de enkele speaker modus en de MultiRoom (WHA) modus.

De eerste speaker staat ingesteld als MASTER (eerste optie) en 
de rest staat ingesteld als SLAVES (tweede optie)

Let op: Lees meer over de MultiRoom (WHA) op pagina 22.
1. Druk op de  “+” om het volume te verhogen.

2. Druk op de “-“ om het volume te verlagen.

Volume hoger / lager:

Resetten:

MultiRoom (WHA):

1. Druk op “      “ om de muziek te dempen.

2. Druk op “      “ om de het geluid weer aan te zetten.

Dempen:

1. Druk op “      “ om de HEIMDALL aan te zetten.

2. Druk op “      ” en houd deze ingedrukt om de HEIMDALL uit te schakelen. 

Aan-/uitzetten:

1. Druk op de ”      “ toets om de muziek te pauzeren.
 
2. Druk op “      “ om de muziek weer te laten spelen.

Afspelen / Pauze:
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Waarschuwing: Bij het uitvoeren van een reset, zullen alle 
HEIMDALL instellingen worden gewist en zal de HEIMDALL 
terug gaan naar de fabrieksinstellingen.



LED INDICATIE
HEIMDALL kent de volgende 
LED instellingen als indicaties:

HEIMDALL kent de volgende 
LED instellingen als indicaties:

LED INDICATIE

Afspelen DLNA/AirPlay: 
Indien DNLA en Airplay afspelen 
(Single Modus) van toepassing 
is, blijft de bovenste LED paars 
branden.

Afspelen met behulp van AUX-in:
De bovenste LED is uit en de vier 
witte LED’s blijven branden.

Afspelen in MultiRoom modus:
De bovenste LED zal constant 
blauw branden en de vier 
witte LEDs zullen ook constant 
branden.
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Zoeken:
Indien paarse LED snel knippert, 
is de HEIMDALL bezig met het 
opzetten van een nieuwe Wi-Fi 
verbinding.

Geen verbinding:
Indien de HEIMDALL geen Wi-Fi 
verbinding heeft, zullen de vier 
witte LED’s gedurende dubbel 
knipperen. 

Slaapstand (Single Modus):
Indien de paarse LED brandt, 
samen met de witte LED’s.

Slaapstand (MultiRoom):
Bovenste blauwe LED brandt, 
samen met de vier witte LED’s.

Uitgeschakeld:
Wanneer de HEIMDALL is 
uitgeschakeld, zijn alle LED’s 
ook uit.

Opstarten:
Wanneer de 4 witte LED’s snel 
knipperen, is de HEIMDALL aan 
het opstarten.



AFSPELEN OP HEIMDALL
Draadloos

Airplay is een Apple Inc. Software functie die wordt gebruikt om audio 
en video tussen apparaten die met een Wi-Fi netwerk zijn verbonden, 
te streamen. U kunt streamen vanuit iTunes op een Mac of PC. Of u 
kunt een iOS apparaat gebruiken: iPad, iPhone of iPod Touch.

1. Start het afspelen op het iOS apparaat en druk op het AirPlay 
icoon.    

2. Kies “Clint | HEIMDALL” als uitgang apparaat (speaker) 

Met een DNLA muziekapplicatie op uw Android / WP8 / Windows / 
iOS enz. apparaat kunt u ook muziek naar de HEIMDALL streamen. 
(Gebruik a.u.b. de Clint App voor iOS en Android).

Voor meer informatie met betrekking tot de Clint App kunt u onze 
website bezoeken: www.clintdigital.com.

DNLA apps van andere bedrijven werken mogelijk ook, maar Clint 
neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik en/of functioneren 
van deze apps. Wij verwijzen naar de handleiding van de specifieke 
app voor meer informatie. Denk eraan dat u de “Clint | HEIMDALL” 
kiest als uitgang apparaat (speaker).

AirPlay:

DLNA:
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AFSPELEN OP HEIMDALL
Draadloos / MultiRoom (WHA)

Indien u meerdere MultiRoom (WHA) 
combineerbare Clint Asgard™ apparaten hebt 
aangeschaft, kunt u de MultiRoom (WHA) functie 
optimaal benutten. Lees verder.

Let op: MultiRoom (WHA) afspelen is niet 
mogelijk met gebruik van Airplay.

1. Om een MultiRoom (WHA) apparaat in te 
stellen, drukt u op de MultiRoom (WHA) knop 
(bovenzijde) van de HEIMDALL of in de Clint 
App.

2. Het eerst geselecteerde apparaat zal fungeren 
als MASTER (eerste optie). De bovenste LED 
aan de voorkant zal van kleur veranderen van 
paars naar blauw.

3. De volgende apparaten die gekozen worden, 
zullen fungeren als SLAVES (tweede optie). 
De bovenste LED aan de voorkant zal van 
kleur veranderen van paars naar blauw.

MultiRoom mode (WHA):
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AFSPELEN OP HEIMDALL
Draadloos / MultiRoom (WHA)

4. Alle afgespeelde muziek (bij gebruik van MultiRoom, WHA) op 
het MASTER apparaat zal worden teruggeleid naar de SLAVE 
apparaten.

5. Om de MultiRoom (WHA) modus uit te schakelen, drukt u op 
de MultiRoom (WHA) knop op de HEIMDALL of in de Clint 
App. De bovenste LED aan de voorkant zal paars worden om 
de single modus aan te geven.

6. MultiRoom (WHA) modus zal ook worden uitgeschakeld indien 
een muziek stream van een ander apparaat voorrang krijgt. 

7. Het gebruik van AirPlay zal automatisch de MultiRoom (WHA) 
modus voor het betreffende apparaat uitschakelen. Indien 
het apparaat een MASTER is, zullen alle SLAVES ook worden 
uitgeschakeld en wordt teruggekeerd naar de single modus.
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AFSPELEN OP HEIMDALL
Music Direct (Draadloos)

Uw muziekapparatuur kan ook aangesloten worden op de 
HEIMDALL met behulp van Music Direct. Dit kan handig zijn 
indien de HEIMDALL zich bevindt op een plek waar geen Wi-Fi is, 
maar waar draadloos afspelen wel gewenst is.

1. Druk de “Wi-Fi setup” toets op de HEIMDALL in en houd deze 
gedurende 4 tot 5 seconden vast, totdat de bovenste LED aan 
de voorkant snel paars knippert en de vier witte LED’s branden.

2. Zoek naar beschikbare Wi-Fi netwerken op uw apparaat (wij 
verwijzen naar de gebruikershandleiding voor het specifieke 
apparaat). 

3. Selecteer “Clint | HEIMDALL” in de lijst en maak er verbinding 
mee.

4. Kies de HEIMDALL als output apparaat.

5. Nu kunt u muziek direct afspelen vanaf uw apparaat op de 
HEIMDALL.

Music Direct (Draadloos):
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Let op: Volume bediening in MultiRoom (WHA) modus zal alleen 
het volume op de MASTER beïnvloeden. Het volume van de 
SLAVES dient handmatig te worden afgesteld of via de Clint App.
Let op: SLAVES zullen teruggaan naar single modus zodra een 
MASTER wordt “verwijderd/vermist”. Zij kunnen niet als SLAVE 
fungeren zonder MASTER.

Let op: Om de Music Direct Mode op de HEIMDALL uit te 
schakelen, drukt u eenmaal op de “Wi-Fi setup” knop. De 
HEIMDALL gaat dan terug naar de vorige stand.



UITGANGEN OP DE HEIMDALL
Verbind de HEIMDALL met de hoofdtelefoon 
op uw bestaande Hi-Fi installatie.

Aan deze uitgang kan een hooftelefoon met 3,5 mm jack plug 
verbonden worden. Sluit gewoon uw eigen hoofdtelefoon aan 
en geniet van uw muziek met HEIMDALL.

Met behulp van deze uitgang kunt u de HEIMDALL aansluiten 
op uw aanwezige Hi-Fi installatie.

Het werkt als combi uitgang voor analoge of optische uitgang. 
Sluit simpelweg aan op de ingang van uw Hi-Fi muziekinstallatie 
om te genieten van het geluid van de HEIMDALL. 

*Bijgeleverde adapter dient te worden gebruikt.

Hoofdtelefoon uit (kabel):

AUX-uit Analoog & Digitaal (Kabel):
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UITGANGEN OP DE HEIMDALL
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Hoofdtelefoon 
uitgang

Sluit de HEIMDALL aan op de hoofdtelefoon 
of uw aanwezige Hi-Fi installatie.

AUX-uit Analoog 
& Digitaal
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SAFETY INFORMATION SAFETY INFORMATION

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warning.
4. Follow all instructions
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with 

manufacturer’s instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, 

stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type 

plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. 
A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. 
The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the 
provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for 
replacement of the obsolete outlet. 

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly 
at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from 
the apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracked, or table specified by 

the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use 
caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury 
from tip-over.  

13. Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long 
periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required 
when the apparatus has been damaged in any way, such as power-
supply cold or plug is damaged, liquid has been spilled or object have 
fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or 
moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNING:

To reduced the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus 
to rain or moisture.
The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no 
objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



APPENDIX

AirPlay, iPad, iPhone and iPod Touch are trademarks of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries. iPad Air and iPad Mini are trademarks of Apple Inc.
 
AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X 
Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic 
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, 
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance 
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance 
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with 
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Made for:
• iPhone 6S Plus

• iPhone 6S

• iPhone 6 Plus

• iPhone 6

• iPhone 5S

• iPhone 5C

• iPad Mini 4

• iPad Air 2

• iPad Mini 3

• iPad Air

• iPad Mini 2

• iPad (4th generation)

• iPod Touch (6th generation)

• iPod Touch (5th generation)
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GARANTIE EN HOOFDSPECIFICATIES

Garantie:

HEIMDALL Hoofdspecificaties:

Vanzelfsprekend valt ons Clint HEIMDALL product onder garantie, 
maar deze kan per land verschillen. Raadpleeg uw leverancier voor 
meer informatie of kijk op de Clint website.

• Draadloze Wi-Fi adapter voor opwaardering van de bestaande Hi-
Fi installatie voor draadloze audio streaming

• Gewicht: 0,3 kg. Afmetingen: hoogte 71,5 mm x diameter 100 mm 
• Hoofdtelefoon uitgang en één AUX combi uitgang voor zowel 

analoge als digitale aansluiting.
• Draadloze technologie ondersteund door: Apple AirPlay, DLNA en 

Spotify Connect.
• USB poort gaat tot 5V / 2,4A uitgangsvermogen voor opladen
• Eco behoud functie – HEIMDALL springt automatisch op stand-by 

wanneer hij gedurende 20 minuten niet wordt gebruikt.



Nogmaals hartelijk dank voor 
uw HEIMDALL aankoop.

Wij hopen dat u een geweldige 
muziekervaring zult beleven.

Uw Clint Team

www.clintdigital.com
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INFORMATIE OVER ENERGIE BESPAREN

Indien er 20 minuten lang geen activiteit is, gaat uw HEIMDALL volledig op 
stand-by modus.

• Het energieverbruik van de HEIMDALL is 0,12W in de volledige stand-
by modus.

De Wi-Fi functie van de HEIMDALL kan handmatig worden uitgeschakeld 
(of ingeschakeld) door het gelijktijdig indrukken van de knoppen “Volume 
lager”, “MultiRoom” en “Dempen” gedurende 3 tot 4 seconden.

Beschrijving van de automatische 
energiebesparingsfunctie.




