Software-informatie
Versienummer: 1.31.xxxx
_______________________________________________________________________________________
Voordelen:
1. U kunt meer internetradiozenders, waaronder Deense zenders, ontvangen.
2.

Er worden meer speciale tekens ondersteund voor WEP/WPA-sleutelcodering bij WiFi-verbindingen.

3.

De fabrieksinstellingen van de WACS7500 hoeven niet meer te worden hersteld wanneer wordt
overgeschakeld tussen een versleutelde en een niet-versleutelde verbinding met het WiFi-thuisnetwerk.

_______________________________________________________________________________________
Hoe kan ik zien wat de softwareversie van het apparaat is?

1. Druk in de actieve modus op de knop MENU van de afstandsbediening.
2. Druk op
aan selecteer Informatie en druk op OK.
3. Druk op
aan markeer Systeem en druk op OK. De softwareversie wordt aangeduid als FW
version x.xx.xxxx.

________________________________________________________________________________________
Hoe kan ik de software van het apparaat bijwerken?
Zorg ervoor dat de meegeleverde WADM-software op uw computer is geïnstalleerd voordat u de
software bijwerkt. Als dit niet het geval is, download de software dan vanaf deze website: ga naar het
gedeelte Software & drivers en klik op de downloadknop naast Device/Firmware Manager.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klik op de downloadknop om de nieuwste apparaatsoftware naar uw computer te downloaden.
Pak het gedownloade bestand uit om het softwarebestand te verkrijgen.
Let op: geef het bestand geen andere naam. Als u dat wel doet, kan het bijwerken van de software mislukken.

Schakel het draadloze microsysteem in en maak verbinding met uw thuisnetwerk.
Voer de WADM-software uit op uw computer en maak verbinding met uw apparaat.
Selecteer in het WADM-scherm Apparaatconfiguratie.
Selecteer in het scherm Apparaatconfiguratie Firmware-upgrade en klik op OK.
Klik op Bladeren om het uitgepakte softwarebestand op uw computer te selecteren.
Klik op Toepassen om de upgrade te starten.
Wanneer de software-update is voltooid, wordt er een pop-upbericht weergegeven: Firmwareupgrade voltooid. Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.

________________________________________________________________________________________
Geschiedenis van het upgraden van software
Versie 1.28.xxxx: Eerste versie
Versie 1.30.xxxx:
•
•
•

“UPnP”-modus wordt gestart bij het opstarten.
Verbeterde afspeelcompatibiliteit op USB-apparaat.
"Totale afspeeltijd" uit het afspeelscherm voor internetradio verwijderd.

________________________________________________________________________________________
Ga naar www.streamiumcafe.com als u vragen of opmerkingen hebt
1

