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Goedemiddag,
Er is gebleken dat op sommige Cambridge Audio streaming producten (waaronder Minx XI,
Streammagic 6, CXN, 851N CXR120/200) de internetradiostream geen geluid meer geeft, zoals
bijvoorbeeld  bij de NPO radiostations, dit komt door dat deze radiostations zijn overgestapt naar
een andere beveiligde verbinding.
Cambridge Audio is hard aan het werk om dit op te lossen en zal dit zo spoedig mogelijk
 verhelpen met een firmware update..
Er is gelukkig een tijdelijke oplossing waarmee u uw klant kunt helpen: onderstaande stappen
kunt u ondernemen om de radiostations handmatig als preset toe te voegen.
Om deze preset toe te voegen moet u via een computer de adminpagina van de Streammagic
benaderen, dit doet u als volgt:
U voert eenvoudig het IP-adres van de speler in de adresbalk van uw browser in. Op deze pagina
kunt u presets, podcasts, streamingdiensten enz. instellen.
Het IP-adres van uw apparaat is te vinden op het voorpaneel (onder Instellingen> Netwerk>
Huidige configuratie en door de getoonde details), of vanuit de Cambridge Connect-app door de
de knop info (i) naast de naam van het StreamMagic-apparaat dat u wilt configureren aan te
raken.
U kunt de pagina van uw streamer vinden door het IP-adres voor uw apparaat in te voeren in
een webbrowser op hetzelfde netwerk.
Door naar het IP-adres van uw apparaat te navigeren, kunt u presets, podcasts en streaming-
services instellen, enz.
Op de onderstaande koppeling vind u alle internetradiostations van Nederland.
http://www.listenlive.eu/netherlands.html
Klik met de rechtermuisknop op de hoogste kwaliteit van het gekozen radiostation, "linkadres
kopiëren"
Nu kan de link geplakt wordt als preset ( rechter muisknop "plakken")
Zodra de "firmware update" beschikbaar is zullen wij  deze op onze website aankondigen en u
daarvan op de hoogte stellen. 
Onze excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groet,
André van den Berg

+31704042647
www.dimex.nl
avdb@dimex.nl
 

mailto:avdb@dimex.nl
mailto:avdb@dimex.nl
http://www.listenlive.eu/netherlands.html
http://www.dimex.nl/
mailto:avdb@dimex.nl


