
VINTAGE AUDIO REPAIR

Handleiding





GEFELICITEERD
MET DE AANSCHAF VAN UW NUPRIME

OMNIA WR-1 STREAMER

Een streamer is geen platenspeler en vergt enige kennis om aan te sluiten.
Wij vinden het geweldig als klanten met een vintage setup de stap maken

naar de combinatie van vintage met moderne apparatuur. Dit kan nieuw zijn
en daarom voelen we ons verantwoordelijk om zo goed als mogelijk te helpen

bij de installatie. Om deze reden hebben we een nederlandse handleiding
ontworpen om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken.



Download de app 'Omnia
Receiver' met het blauwe logo in
de appstore. Deze kost ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leg de inloggegevens van de
streamingdienst klaar.
Bijvoorbeeld Spotify, Tidal of
Qobuz.
Zorg voor een goede
internetverbinding
Zorg dat het apparaat wat je wilt
verbinden (mobiel, tablet)
verbonden is met het juiste
netwerk
Doe de batterijen in de
afstandsbediening
Zorg dat je telefoon/tablet open
staat om hotspot verbindingen te
ontvangen

Benodigde onderdelen voor de installatie



AANSLUITEN
ONDERDELEN
Monteer de antennes, RCA interlink
en voedingsadapter op de
volgende manier -->



STAPPENPLAN
Sluit de adapter aan op het stopcontact, de streamer start nu vanzelf op.
De streamer zal nu zoeken naar een apparaat en de tekst 'waiting for
connection' verschijnt in het display van de streamer (foto 5 ).
Klik op de button 'apparaat toevoegen' (foto 1).
Volg de instructies en klik op de RESET knop aan de achterkant van de
streamer en klik op de 'volgende' button (foto 2)
In het display van de streamer verschijnt nu de tekst 'restore factory settings'
(foto 6)
Het apparaat in je handen zal nu de streamer proberen te zoeken (foto 3).
Zorg dat het apparaat met de juiste WIFI verbonden is.
Als deze het apparaat niet kan vinden (geen paniek, dit gebeurd vaker)
verschijnt er een nieuwe knop in beeld, namelijk 'Alternate way to set up'
(foto 4) Klik hier op.

VOORBEREIDING



1 432



5

6



Ga naar de wifi / netwerkinstellingen op de mobiel/tablet (foto 7)
Maak verbinding met de hotspotverbinding 'Omnia Receiver_XXX'
(foto 7)
Ga terug naar de NuPrime Omnia app. Deze zal automatisch een
ander scherm laten zien waar je je eigen thuisnetwerk selecteert
(foto 8 en 9)
Voer je eigen wifi wachtwoord in (foto 10)
De verbinding is gelukt (foto 11, 12 en 13) je kunt je streamer nu
een andere naam geven (foto 14, 15 en 16). Hier heet hij
bijvoorbeeld 'Family Room', maar je kunt ook zelf een naam
bedenken. Onder deze naam kun je de streamer vanaf nu vinden
op je mobiel/tablet.

STAPPENPLAN (VERVOLG)
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De app zal wellicht nog om een update vragen, klik op de button
'upgrade' (foto 17)
Als deze update meer dan 5 minuten op 0% blijft laden dan is de
update wel voltooid, klik de app dan helemaal weg.
Start de Omnia app opnieuw op
De Omnia app is nu de afstandsbediening en je kunt beginnen met
streamen
Bij sommige streamingdiensten is de eigen app de afstandsbediening,
bijvoorbeeld bij Spotify

STAPPENPLAN (VERVOLG)
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Internetradio luisteren? Ga naar het hoofdmenu (foto 20) en kies
voor Tuneln. Zoek de zender via het vergrootglas. Klik om het
hartje om de radiozender tussen je favorieten te zetten.
Spotify inloggen? Dat doe je zo:
Ga naar Spotify in het hoofdmenu (foto 20) en log in met je eigen
Spotify inlognaam en wachtwoord.
Als bent ingelogd zal de Spotify app openen. De Spotify app is nu
de afstandsbediening.
Klik links onderin op het knopje met de apparaten (foto 22) en kies
de naam die je de NuPrime Omnia hebt gegeven (in dit geval
Family Room - foto 23)

STAPPENPLAN (VERVOLG)
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Geen geluid via de streamer? Ga in je
mobiel/tablet naar de instellingen van Spotify en

geef toestemming bij Lokaal Netwerk.

23

Je kunt ook luisteren via Bluetooth, maar meestal
zit daar kwaliteitsverlies in ten opzichte van

streamen via wifi.



MEER NUPRIME OMNIA WR-1 INFORMATIE /
FEATURES / SETTINGS (ENGELS) :

HTTPS ://NUPRIMEAUDIO .COM/WP-
CONTENT/UPLOADS/SITES/4/OMNIA-WR-1-
MANUAL_V2019- 1 1 - 12 .PDF





FACEBOOK
https://www.facebook.com/vintageaudiorepair2017

EMAIL
info@vintageaudiorepair.nl

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/vintageaudiorepair/

Vind ons online



Music is the
movement of
sound to reach
the soul for the
education of its
virtue.
PLATO

AAI | Pro X


