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Stream 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kære kunde 
Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig 
forlængelse af denne filosofi. 
Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter – og sælge dem 
til forbrugeren med Value-for-Money som det primære mål. Og Argon Audio er et mærke, der 
fuldt ud lever op til disse værdier. Design, features og kvalitetsstandarder er alle specificeret i 
Danmark.  
Produktionen finder sted i Østen, hvor kvalitets producenter er meget konkurrencedygtige.  
Resultatet er enestående Value-for-Money produkter – til glæde for både os selv og vores 
kunder!   
 
Tillykke med din nye Stream2. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. 
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Stream 2 
1. Introduktion 

1.1 Sikkerhed 
Sikkerhedsinstruktioner 
Gem venligst denne manual for fremtidig brug. 
 

• Brug ikke dette produkt nær vand eller 
fugt.  

• Rengør kun med en tør klud. 
• Afbryd strømmen fra vægudtaget inden 

rengøring. 
• Placér enheden på et stabilt underlag 
• Må ikke placeres i en lukket bogreol eller 

et skab, som kan forhindre 
luftgennemstrøming  

• Må ikke placeres nær varmekilder 
såsom radiatorer, ovne og andre 
enheder, som producerer kraftig varme. 

• Beskyt strømledningen mod at blive trådt 
på eller gennembrudt, specielt ved 
stikudtag og hvor ledningen går ind i 
produktet. 

 

• Service er nødvendig hvis enheden 
bliver skadet. Prøv ikke selv at 
servicerer produktet. At åbne eller fjerne 
beskyttelsesplader vil kunne udsætte dig 
for farlige strømstyrker eller andre 
skadelige påvirkninger. Kontakt venligst 
producenten for at blive henvist til dit 
nærmeste serviceværksted. 

• For at forhindre brandfare og elektrisk 
chok, undlad at overbelaste strømudtag, 
forlængerledninger, stikdåser og andre 
integrerede strømenheder. 

• Lad ikke objekter eller væske komme ind 
i produktet. 

• Brug de korrekte strømkilder. Indsæt 
den korrekte strømkilde som beskrevet i 
manualen eller som markeret på selve 
produktet. 
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1.2 Features 
Denne manual beskriver hvordan Argon Stream2 
internet radio bruges. Et avanceret, men nemt 
betjent LAN/wi-fi forbundet audio system med 
følgende funktioner: 
• Internet Radio med adgang til over 17.000 
stationer, ”listen again” programmer og podcasts 
• Music Player som tillader nem navigering og 
afspilning gennem et netværks opkoblet 
musikbibliotek inklusive filer som AAC+, MP3, WMA, 
WAV, FLAC. 
• Media Player, “Play To” funktion tillader en PC 
med Windows 7 at sende media ud til Stream2 når 
denne kører i Digital Media Renderer (DMR) mode. 
• Spotify Connect play back og control. Via  
  Spotify app. 

Stream2 har også følgende funktioner: 
• Stort 2.7 “ farvedisplay med up til seks linjers 
tekst og status ikoner for nem betjening og klar 
information. 

 
• Wi-Fi Remote Control fra Apple iPhone, iPod 
touch og Android, ved brug af Argon Audio Wireless 
Device Remote Control applikation 
• Ur mulighed for auto opdatering og to  
  separate alarmer 
• Sleep/snooze 
• UPnP Music Player modes  
• Flere netværksprofiler for nem opsætning og 
fleksibilitet   
• Flere sprogmuligheder  
 
1.3 Indhold i emballagen;  
Vi anbefaler at du gemmer den originale emballage 
og pakningsmateriale for fremtidig transport. 
I emballagen finder du: 
• Argon Audio Stream2  
• DC5V strøm adapter  
• Quick Start guide, Remote Control, Analogt 
tilslutningskabel 
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1.4 Eksterne enheder 

For at betjene Stream2 skal følgende enheder være til stede: 
• Strømkilde (240 V adapter) 
• Et trådløst (wi-fi) netværk (tildelt gennem en router) med de nødvendige tilladelser 

og sikkerhedskoder (til Internet radio og netværk Music player mode) 
• Bredbånd internet adgang (til Internet radio mode og Internet Software 

opdatering) 
• Et musik-bibliotek i forbindelse med netværket (til Music player modes) 
• En Apple iPhone, iPad, iPod touch eller Android enhed (for brug af Wireless 

Device Remote Control applikation) 

1.5 Symboler brugt I denne manual 

 Button   (press) fysisk knap på tastaturet 

Option  (select) Menu funktion vist på displayet 

Name  Menu, skærm eller andet 
•  
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2. Betjening, forbindelser og display 

2.1 Primær betjening 
 
Stream2 er fuldt styret fra fjernbetjeningen.  
(Der er ingen betjeningsmuligheder på Stream2 selv). 
Betjeningen kan også foretages fra enten Spotify app. eller  
Argon Audio app.  
For grundlæggende set-up skal den medfølgende fjernbetjening anvendes.  

Bemærk, før brug:  
Husk at fjerne det lille plastik stykke fra bunden af fjernbetjeningen for at  
aktivere batterierne. 
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Drejekontrol Funktion 

Pil/Select Tryk for at rulle gennem menuer eller stations listen. Den valgte funktion er 
fremhævet i omvendt tekst (sorte karakterer på hvid baggrund). Tryk for at vælge. 

Volume +/- Tryk for at justerer volumen op eller ned 

  Knap Fun

Power 

ktion 

Standby: Tryk for at tænde eller sætte i standby mode (viser ur og dato) Annullerer 
sleep funktion. 

Sleep Sleep/Snooze: Sætte i standby efter bestemt spilletid. 
Når alarmen lyder, afbrydes alarmen i en bestemt tid ved at trykke på Snooze 
knappen. 

Mode Gennemse de forskellige modes: Internet radio, Music player 

Alarm Adgang til alarm funktionen. Annuller alarmer (når alarmen lyder) og vælg imellem 
forskellige alarmer i standby. 
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Back Tilbage: Vender tilbage til foregående skærmbillede. I play mode bruges denne 

knap til at vende tilbage til foregående nummerliste eller stationsliste. 
Menu Menu: Viser menuen for den valgte funktion. Tryk igen for at komme tilbage til Now 

playing skærmbillede. 
Preset 1-6 Foretrukne: Tryk for den valgte recall/save menu; 

Mute Tryk for at afbryde lyden 

Nogle knapper har alternative funktioner, afhængigt af om de trykkes ind hurtigt eller holdes inde. 

 

 

 

 

 

  Info    Info: Se mere information om station eller igangværende nummer. Tryk igen for at  
   gennemse yderligere information og vende tilbage til normal skærm – Now  
   playing skærm. 
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2.2 Spotify Connect kontrol og afspilning 

Forbind din Stream2 og Spotify kontrol enhed til dit wi-fi netværk 
Alle enheder skal være forbundet til samme wi-fi netværk. 
 

Få Spotify app/Premium gratis prøveperiode 
Download Spotify app til din mobil eller tablet fra din app store, og vælg Premium gratis trial.  
Log ind på Spotify og start afspilning. 
 

Hør millioner af sange på din Stream2. 
Din mobiltelefon/tablet og Stream2 skal være på samme wi-fi-netværk.Tryk på “Now Playing” baren for at vise 
Spotify Connect funktionen og vælg “Højttaler ikonet”. Vælg Stream2 på listen og den vil påbegynde 
afspilning. Justér volumen på Volumen bjælken nederst på Connect skærmen.     
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2.3 Forbindelser 

 
Som vist nedenfor har Stream2 tilslutninger for følgende (fra venstre mod højre): 

• Power On/Off 
• Ethernet/LAN til Router forbindelse 
• Line out (til forbindelse for ekstern forstærker) 
• Spdiff/optical output 
• 12 volt trigger output til forbindelse for ekstern forstærker 
• DC power (5V) 
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Stream 2 
 

2.4 Skærm 
Skærmen viser varierende menuer, dialoger og displays som beskrevet nedenfor.  
Der er grundlæggende seks typer af skærmbilleder: 

• Standby (viser ur) 
• Splash (mode) 
• Now playing (spiller nu) 
• Dialog 
• Error/Information 
• Menu 

Når teksten er for lang til at være på skærmen, vises det først afkortet. Efter få sekunder, 
ruller teksten, så du kan læse det hele. 

 

Standby skærmen viser klokken, 
dato og eventuelle aktiverede 
alarmer. 
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Når du bevæger dig igennem de 
forskellige play modes ved hjælp af 
Mode , så viser Argon Stream2 et 
splash screen for hvert mode. 
Efter et sekund, går Argon Stream2 
ind i det valgte mode og forsøger at 
starte afspilning af det sidst 
afspillede nummer eller den sidst 
benyttede station. Hvis dette ikke er 
muligt, vil Argon Stream2 forsøge at 
skabe kontakt til den valgte kilde 
ved at scanne for stationer, netværk 
eller anmode om et bruger input. 

 

 
 

Now playing skærmen viser 
information om den valgte lydkilde 
og det aktuelle spillede nummer, 
hvis dette er muligt. 
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Dialog skærmen vises for at tillade 
brugeren at skifte indstillinger. 
Disse varierer i kompleksitet mellem 
simpel Yes/No tekst og op til det 
rullende tekstfelt til indtastning af 
netværks sikkerhedskode. 

Som i menuerne, er det valgte 
symbol vist med hvid baggrund. 

I dialog skærme er den nuværende 
indstilling vist med en stjerne (*). 

 

Error/information skærme giver 
specifikke meddelelser i få 
sekunder og skifter så automatisk til 
andet skærmbillede. 
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Menuer 

Argon Stream2 har grundlæggende tre typer af menuer. Brug  Select  knappen og pilene til at 
bevæge dig igennem og vælge de forskellige muligheder. En indikator viser i højre side, hvis der 
er flere punkter i menuen end det er muligt at vise på displayet 

 
Argon Stream2 har en Mode menu 
med funktioner dedikeret til det enkelte 
mode. F.eks. Internet Radio mode 
menu has to muligheder: Last listened 
og Station list. 

Herunder har hver enkelt mode menu 
to afsluttende funktioner:  
System settings > og Main menu >.  
‘>’ indikerer underliggende menu til 
den viste funktion.. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 w w w . a r g o n a u d i o . c o m                     16 

Stream 2 
System settings 
(systemindstillinger) menuen tillader 
adgang til system indstillinger og 
information om netværk, tid, sprog og 
softwareopgraderinger. 

Menuer med flere funktioner end der 
kan være på én skærm, vil have en 
indikator pil i højre side. 

 

Hovedmenuen tillader adgang til alle 
modes, samt sleep og timer funktioner. 
 

 

    

 

Nogle menuer, f.eks. systemindstillinger, har flere undermenuer. 
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3. Opstart/opsætning 

Selvom Argon Stream2 er avanceret, er den simpel at sætte op. 

I Music player mode behøver du et trådløst wi-fi netværk og en UpnP musik server (f.eks. en 
computer). 

For internet baserede modes som Internet radio, skal der også være adgang til en bredbånds 
internet forbindelse. 

For at komme i gang med Stream2: 
 
1. Placer Stream2 på en egnet hylde eller et bord. 
2. Forbind strømadapteren mellem Stream2 og dit strømstik 

 
Setup guiden begynder. 

. 
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3.1 Indstillingsguide 

Når Stream2 startes for første gang, 
guides du igennem opsætning for at 
konfigurere dato/klokkeslæt samt 
netværk. Når dette er færdiggjort, er 
systemet klar til brug i de fleste modes.  

Bemærk: For at ændre indstillinger 
senere, trykkes  Menu  > System 
settings >. For at køre 
opsætningsguide igen, vælges  Menu  
> System settings > Setup wizard. 

 

Vælg YES for at starte guiden. 

Hvis du vælger nej, bliver du på næste 
skærmbillede spurgt om du vil køre 
guiden næste gang, Stream2 startes. 
Systemet startes herefter, uden at der 
indstilles dato/klokkeslæt og 
netværksindstillinger og går direkte til 
hovedmenuen. 

Bemærk: Hvis strømmen afbrydes 
under opsætning, vil guiden 
automatisk starte forfra, næste gang 
Stream2 startes. 
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3.1.1 12/24 time display 

For at skifte mellem 12 og 24 timers display vælges SET 12/24 HOUR. Vælg her din præference. 

3.1.2 Ur/dato 
Uret og datoen kan opdateres manuelt eller automatisk. Med auto opdatering vil uret og dato automatisk blive 
synkroniseret med et eksternt ur fra Internet.               

Auto-opdatering 
Auto-opdatering virker med data 
sendt via Internet. Uret er kun 
opdateret, når der er forbindelse til 
den valgte Internettet,  

Netværket bruger et signal sendt 
fra Frontier Silicon’s Internet Radio 
Portal, så snart Stream2 er i en 
netværksbaseret tilstand. 

 

1. Vælg UPDATE UPDATE FROM NETWORK eller NO UPDATE. 

2. indstill din tidszone (Copenhagen, hvis du befinder dig i Danmark). 

3. Hvis dit land benytter sommertid, kan opdatering fra netværket være en time forkert. Når der 
benyttes forskudt tid, vælg da DAYLIGHT SAVINGS funktionen for at korrigere for dette.  

Stream2 vil auto opdatere fra den Internettet, så snart der er information til rådighed. 
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Manuel indstilling 

Hvis du vælger NO UPDATE, vil guiden nu bede dig indstille tid og dato manuelt. 

Dato og tid er vist som dd-mm-yyyy og hh.mm AM/PM 
med det først punkt dd aktivt (blinkende). 

Justér hver enkelt punkt med  Select  knappen. 
Efterhånden som hvert punkt er sat, skiftes der til næste 
punkt, og dette er nu aktivt (blinker). 
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3.1.3 Netværk 

Stream2 er kompatibel med alle gængse netværks protokoller og krypteringsmetoder inklusive Wi-Fi 
Protected Setup (WPS). 

For at forbinde Stream2 til dit netværk skal du bruge en wi-fi trådløs router sammen med en sikkerhedskode, 
hvis dette benyttes. 
 

Vælg WLAN region/country > Wi-Fi network  
(SSID), og vælg et netværk fra listen. 

 
 

 

Hvis netværket er åbent (ikke-krypteret), forbinder Stream2  
uden videre, se færdiggørelse nedenfor. 
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Standard krypteret netværk 

For at indtaste netværkskode (sikkerhedskode), brug 
Select  til at flytte cursoren gennem karaktererne og 
vælge.  
Efterhånden som karaktererne vælges bygges koden op i 
toppen af skærmen. 

Der er tre mulige funktioner ved at dreje Select  baglæns 
før de første karakterer (0123..) - 
– Backspace, OK og Cancel. 

WPS krypteret netværk 

WPS krypteret netværk er identificeret med ‘[WPS]’ i 
starten af netværksnavnet og har tre forbindelses 
metoder. Vælg en og følg de viste skærme: 
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• Push Button > 

Stream2 beder dig trykke på forbindelsesknappen  
på din router. Den scanner nu et ledigt PUSH Button  
netværk og forbinder. 
 
 
 
 
 
 

• Pin > (kode nummer) 
Stream2 genererer en 8 cifret kode, som du kan indtaste  
i en trådløs router, et Access point eksternt registrator  
(f.eks. avancerede version af Windows Vista) 

• Skip WPS > 
Vælger du SKIP, indtaster du bare netværkskoden  
som normalt. 

 

 
For mere information omkring opsætning af WPS netværk, se din WPS routers instruktionsmanual. 
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Færdiggørelse 

Stream2 forsøger at forbinde til et netværk. 
 

 

 

 

 

Hvis der opstår fejl under oprettelse af forbindelse  
vender Stream2 tilbage til det foregående og der kan  
forsøges igen. 
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Hvis forbindelsen mistes, vil Stream2 automatisk forsøge at forbinde igen. 
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3.2 Andre indstillinger 

3.2.1 Netværk 

Stream2 husker de sidste fire trådløse netværk, den har været forbundet til og forsøger 
automatisk at forbinde til de af dem, den kan finde. 

Listen af registrerede netværk fremgår ved at vælge Menu  > System settings >  Network >  
Network profile >. Her kan du slette uønskede netværk ved dreje og trykke på Select  og 
bekræfte ved at trykke på Yes. 
 
Der er også mulighed for at se og manuelt ændre netværks indstillinger via Menu  > System 
settings >  Network >  
 
Brugere med kendskab til netværksopsætning kan finde disse funktioner nyttige til at 
diagnosticere og korrigere netværksproblemer. 
3.2.2 Sprog 

Standard Menu sproget er engelsk. For at ændre sprog, vælg Menu  > System settings > 
Language > og vælg så det ønskede sprog. 
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3.3 Internet radio portal registrering 

Argon Stream2 bruger Frontier Silicon’s Internet Radio Portal website, der tillader brugeren at 
organisere sine favoritlister og desuden lytte til internet radio via en computer. 
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Stream 2 
 

For at registrere din Stream2 til portalen, skift til Internet radio  
mode som beskrevet i sektion 4, og find din radios unikke 
portal kode ved at vælge  Menu  > Station list > Help >  
Get access code >. 

Skriv din kode ned.  

 

 

 
 

Bemærk: Bland ikke koden sammen med koden til RADIO ID (findes under Menu  > System settings >Info.) 

Besøg portalens hjemmeside på www.wifiradio-frontier.com. Hvis det er dit første besøg på hjemmesiden, 
registrér for en ny konto, log ind på kontoen og indtast følgende information: 

• Adgangskode 
• Din e-mail adresse 
• Dit password 
• Radio model (Argon Stream2) 

Hvis du allerede har en konto og ønsker at tilføje en ekstra enhed, så log ind på din konto og vælg  
My preferences > Add another Wi-Fi radio. 

Så snart din Stream2 er registreret på portalen, kan du med det samme begynde at bruge internet radio 
favoritter og de tilhørende features. 

http://www.wifiradio-frontier.com/�
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3.4 Opsætning af musikserver 

For at kunne afspille musikfiler fra en computer på Stream2 skal computeren sættes op til at dele 
filer og media. 

UPnP media sharing tillader enheder som Stream2 at afspille musik fra et delt mediabibliotek og 
navigere gennem id-tag menuer som artist, album eller genre. Hvis du bruger et passende server 
system som f.eks. Windows Media Player 10 eller senere (WMP), og dit musikbibliotek er 
velorganiseret, kan det anbefales at bruge media sharing. Kun UPnP serveren skal sættes op. 
Bemærk: iTunes kan ikke på nuværende tidspunkt fungere som UPnP media server, men der 
findes tilføjelsesprogrammer, der benytter et iTunes musikbibliotek

3.5 Dele media med Windows Media Player (WMP) 

. 

Den mest benyttede UPnP server er Windows Media Player (10 eller senere). Alternativt kan 
andre UPnP platforme og servere benyttes. For at sætte WMP op til media sharing skal følgende 
trin følges: 

1. Vær sikker på, at din computer er forbundet til netværket. 

2. Vær sikker på, at Stream2 er tændt og forbundet til samme netværk. 

3. I WMP tilføjes de filer og mapper, du vil dele med Stream2 (Library > Add to 
Library…). 

4. I WMP tillades media sharing (Library > Media sharing…). 

Bemærk: Opsætning kan variere, alt efter hvilken version af WMP du har. 
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Bemærk: Den kan vise; Argon Stream2, Ukendt enhed, Frontier Silicon eller Jupiter logo’et som vist nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vær sikker på, at Stream2 har adgang til delt media ved at vælge og klikke på ”tillad”. Du kan også tildele et 
navn til dine delte media under indstillinger.....klik OK for at lukke dialog boksen.  
 
PC’en er nu klar til streame musik til Stream2. WMP UPnP service kører i baggrunden, så der er ingen grund 
til at starte selve programmet WMP. 
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3.6 Opsætning af Stream2 til “Play To” Windows 7 streaming funktion  

For at sætte Argon Stream2 op til at blive kontrolleret og for at streame musik via Windows Media Player 12 
(kun Windows 7), skal du følge disse trin: 

1. Vær sikker på, at din PC er forbundet til netværket. 

2. Vær sikker på, Stream2 er tændt og forbundet til samme netværk. 
Bemærk: Stream2 skal være i Internet Radio mode, for at den  
registreres i Windows 7 

3. Fra hovedskærmen i Windows 7 vælg  
Start > Devices and Printers.  

4. Vælg Add a device øverst til venstre I Devices and Printers  
vinduet, og følg instruktionerne I opsætningsguiden.                                
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I enheder og printere vinduet vil et ikon*) nu poppe op, og du er nu klar til at streame dine Windows Media 
Music filer til Stream2  
 
Bemærk: Du kan ændre netværksnavnet på din enhed. Højre klik på ikonet nedenfor, vælge UpnP-fanen, og klik på 
”device webpage”.  
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4. Internet radio mode 
Stream2 kan afspille tusindvis af radiostationer og podcasts  
fra hele verden via en bredbånds internetforbindelse. 
 
Når du vælger Internet radio mode, kontakter Stream2  
Frontier Silicon Internet Radio Portalen og trækker en liste  
af stationer, organiseret efter kategorier som lande, mest  
populære og genre. Når du har valgt en station, forbinder  
Stream2 sig direkte til stationen. 

Portalen giver også mulighed for flere lister af favoritstationer, som du kan personliggøre, f.eks. Peters 
stationer, Annes favoritter, Talkshows. For at benytte favoritfunktion registrér din Stream2 på portalens 
hjemmeside som beskrevet på side 27. Hvis du har flere Frontier Silion enheder, kan du registrere dem alle 
på den samme konto, så hver enkelt enhed har adgang til dine favoritlister. Det er muligt at tilføje 
favoritkanaler direkte via Stream2 eller via en computer med webbrowser. 

For at komme ind i Internet radio mode trykkes enten Mode  indtil displayet viser Internet radio, eller vælg 
Menu  > Main menu >  Internet Radio. 

 Bemærk: Stationslisten er tildelt Internet radio portalen, så den er kun tilgængelig, når Stream2 er forbundet til 
Internettet. Stationslisten og submenuer kan skifte lejlighedsvis. 
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Der er flere måder at vælge station på. 

 
Direkte fra Stream2’s remote: 

• Sidst benyttede 
• Foretrukne 

•  

Fra portalen gennem Menu  > Station list > 
menu: 

• Favorit lister 
• Søge via land, genre, mest 

populære, nyeste 
• Ved hjælp af keywords 
• Mine tilføjede stationer 

 

Hvis du allerede lytter til Internet radio stationer, 
kan du trykke Back  i stedet for  Menu  for at vende hurtigt tilbage til den sidst besøgte gren af 
menuen. Hvis du f.eks lytter til New Orleans Radio via søgefunktion som beskrevet under punkt 4.4, 
vil et tryk på  Back  føre dig tilbage til Highlighted Blues Stations menu. Endnu et tryk  Back  vil føre 
dig til Blues menu osv. 
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4.1 Sidst benyttede 

Når Internet radio mode starter efter slukket tilstand, startes der automatisk med den sidst benyttede 
station. For at vælge en anden nyligt benyttet station, tryk Menu  > Last listened og vælg så en af 
de listede stationer. De senest benyttede står øverst i listen. 
 

4. 2 Foretrukne 

Foretrukne er gemt i Stream2 og kan ikke hentes fra andre enheder.For at gemme en Internet radio 
station, tryk og hold Preset  inde, indtil der står Save preset i skærmen. Vælg en af de 6 placeringer 
til foretrukne for at gemme den station, der aktuelt lyttes til. 

For at vælge en foretrukken station, tryk Preset  kortvarigt, og vælg så en af de listede stationer. Når 
en foretrukken station spilles, vises der et Presetnummer i bunden af skærmen Pn (P1, P2 osv.*). 
Bemærk *) Må ikke forveksles med Danmarks Radios kanaler P1, P2 osv. 

 
4.3 Favorites 

Favoritter er gemt på Internet radio portalen. Før du har sat din konto op på portalen fra web 
brugerfladen (www.wifiradio-frontier.com), er favoritter udelukkende tilknyttet til Stream2 hvorpå du 
benytter den. Efter du har sat din konto op, vil alle favorit listerne blive samlet i en kombineret favorit 
liste. Denne kombinerede liste er tilgængelig fra alle dine enheder.For at gemme en station som 
favorit, hold  Select  nede, indtil skærmen viser ”Favourite added”. Stationen vises nu i standard 
favorit listen Stations. 

For at vælge en favorit, vælg Menu  > Station list >  My favourites >  [Favourites list] > [Station]. 
 

http://www.wifiradio-frontier.com/�
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4. 4 Gennemsøge 

For at gennemsøge Internet udsendelser, vælg Menu  >  
Station list > derefter enten Stations >  eller Podcasts >.  
 
Gennemsøg menuen for at finde podcasts. 
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Bemærk:  F.eks. BBC ”listen again” programmer er tilgængelige gennem podcast menuen. F.eks  
Menu  > Podcasts > Location > Europe > United Kingdom > All shows > BBC Radio 4 > 
You and Yours > 20/10/2008 - October 2010. 
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4. 5 Søge 

Du kan også søge gennem internettet for stationer eller podcasts med bestemte søgeord i titlerne. 

For at søge vælg   Menu  > Station list > og enten  
Stations >  eller Podcasts > 

 

 

 

 

 

 

 
Indtast et søgeord ved at vælge karakterer, og afslut  
med OK. 

Søgeskærmen er i brug identisk med skærmen til  
indtastning af wi-fi adgangskoden. 
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Vælg en udsendelse fra listen. 

 

 

 

 

 

Ved podcasts kan det være muligt at vælge  
en specifik episode. 
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4.6 Mine tilføjede stationer  

Selvom Internet radio portalen indeholder tusinder af radio stationer, vil du måske gerne lytte til en station, der 
ikke er på listen. Du kan tilføje din egen station via portalen. Disse tilføjede stationer er tilgængelige fra 
Stream2 ved at vælge Menu  > Station list > My added stations > [Station]. 
 
4.7 Spiller nu - information 

Når der afspilles en stream (station eller fil) på Stream2, viser skærmen filens navn og beskrivelse. Hvis artist 
og nummerinfo er muligt, vises dette også. For at se yderligere information, vælg Info . 

Hver gang du trykker på Info , vil en række informationer blive løbende vist på skærmen. Informationen 
indeholder: 
 

• Artist og nummerinfo (hvis muligt) 
• Stations beskrivelse 
• Stations genre og lokation 
• Signalets kontinuitet 
• Codec og sampling frekvens 
• Buffer størrelse 
• Dato 
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5. Music Player mode (netværk) 

 
Music Player mode afspiller filer som MP3, AAC, WMA  
eller FLAC fra en computer på lokalnetværket. 

 

 

 

 

For at gå til Music Player mode, vælg  Mode  indtil skærmen viser Music Player, 
eller vælg  Menu  > Main menu >  Music player 

 

 

Når du først er i Music Player mode, tryk Menu , og vælg 
Shared media. 

 

 

Bemærk: Stream2 understøtter ikke USB playback som  
vist på billedet. 
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Hvis du allerede spiller en musik fil, kan du trykke Back  i stedet for  Menu  for hurtigere at vende tilbage til 
den sidst benyttede gren af menuen. F.eks. hvis du lytter til nummeret Heat med kunstneren 50 Cent 
igennem søgefunktionen som beskrevet under sektion 4, vil du nu ved at trykke  Back  vende tilbage til 
nummerlisten for albummet Get Rich or Die Trying. Trykker du  Back  igen, vil du få en liste med alle de 50 
Cent albums, der er tilgængelige. Tryk Back  én gang til, og du får nu listen med alle album artist osv. 

Du kan bruge <<  og  >>  til at skifte mellem numrene. Tryk og hold nede for at spole tilbage eller hurtigt 
fremad. Hurtigt tryk skifter til tidligere eller næste nummer. 
 
5.1 Dele media (fra UPnP media server) 

Vælg  Menu  > Shared media > 

Hvis du har sat media sharing up (som beskrevet på side 29), burde du se et punkt bestående af 
computernavn><Shared media navn, f.eks. JB-laptop; Audio. Hvis du har mere end en computer, 
der deler filer, vil alternativerne være vist på skærmen. Vælg det delte media, du gerne vil afspille. 

Fra det punkt er menuerne genereret fra media  
serveren (typisk Windows Media Player). Den  
første menu viser listen af media typer, f.eks.  
musik, video, photo og playlists. Stream2 kan kun 
 afspille musik og playlister. 
 
Der er også en søgefunktion, der kan finde numre  
på samme måde som man søger i Internet radio 
stationer, som beskrevet på side 38. 
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.  

Fra” Music” menu punktet er der forskellige indgange til at 
vælge numre. Det inkluderer: 

• Genre 
• Artist 
• Album 
• Composer 
• Rating 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Når du har fundet et nummer, du gerne vil spille,  
vælg ”Select”. Et kort tryk afspiller nummeret, og et langt tryk tilføjer nummeret til playlisten.  
Du kan også tilføje hele albummet til playlisten. 

Stream2 spiller enten det valgte nummer eller hele playlisten. 



                                                                                                                                               

 w w w . a r g o n a u d i o . c o m                     44 

Stream 2 
5.1.1 Wake-on-LAN 

Hvis shared media er valgt, vil en liste af tilgængelige musik servere komme frem på skærmen. 
 
Hvis et spørgsmålstegn dukker op foran et servernavn, betyder det, at serveren er set før, og at 
den understøtter wake-on LAN funktionen, men at den pt. ikke er til rådighed på netværket. 
 
Hvis du vælger en server med et spørgsmålstegn foran, vil enheden forsøge at vække serveren 
og forbinde til den. I nogle tilfælde vil dette ikke være muligt, f.eks. hvis serveren ikke er på 
netværket mere eller slukket på kontakten. 
 

5.1.2 Prune servers 

Fra tid til anden vil det være nødvendigt at fjerne servere, der er indikeret med et spørgsmålstegn 
fra listen. F.eks. hvis en enhed er flyttet til et nyt netværk, eller hvis en wake-on LAN server er 
fjernet fra dit nuværende netværk. 

For at gøre dette, vælg Menu  > Prune servers > Yes 
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5.2 Playlister 

Stream2 kan indeholde en kø på op til 500 numre i en 
playliste. Playliste numre kan mixes fra forskellige 
UPnP servere. For at adminstrere playlister vælg, 
Menu  > My playlist. 

• For at se playlisten, scroll 
igennem den ved at 
dreje Select . UPnP 
numre vises med 
nummer navn. 

• For at afspille playlisten 
fra et bestemt nummer, 
tryk hurtigt på Select . 

• For at slette et nummer fra 
playlisten, tryk længere 
tid på Select  og bekræft 
med YES. 

 

Hvis du vælger et nummer/album/mappe for øjeblikkelig afspilning (uden at bruge playlisten), vil playlisten 
forblive gemt. Playlisten er også gemt under standby tilstand. 



                                                                                                                                               

 w w w . a r g o n a u d i o . c o m                     46 

Stream 2 
5.3 Gentage/shuffle 

Du kan gentage numre eller afspille dem i tilfældig rækkefølge ved at vælge Menu  > Repeat play 
eller  Menu  > Shuffle play. 
 

5.4 Spiller nu - information 

Når der afspilles et nummer, viser skærmen nummer og artist (UPnP). Der er/vises også en 
tidslinie med cifre for forløbet tid og tilbageværende tid. I bunden af skærmen viser et ikon for 
UPnP. For at se yderligere information, tryk på Info . 

Hver gang du trykker på Info , vil en række informationer fremkomme på skærmen: 
 

• UPnP: Tidslinie, album, codec/samplingsfrekvens, afspilningsbuffer, dato  
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6. “Play To” streaming funktionen i Windows 7  
En af de nye funktioner inkluderet i Windows 7 er en funktion kaldet “Play To” og med den lader det sig gøre 
at ”skubbe” media fra en computer med Windows 7 og ud til Stream2 og derved bruge computeren som 
universal remote for din medie samling. 

Stream2 understøtter industri standarden DLNA (Digital Living Network Alliance) 1.5 digital media renderer. 
Denne tillader dig at bruge ”Play to” til andre enheder i dit hjem og kombinerer media streaming og styring af 
media receiveren ved hjælp en Windows 7 PC på netværket. 

Før du kan benytte ”Play to” funktionen skal Stream2 sættes op for Windows 7 media streaming.  
 
6.1 Bruge “Play To” i Windows Media Player 

Windows Media Player gør det nemt at administrere dine media, finde filer som du gerne vil afspille og 
åbne med ”Play To”. For at vælge en fil, du vil afspille, skal du følge disse trin: 

1. Klik på Start knappen, klik ”Alle programmer”, og vælg så Windows Media Player. Hvis 
afspilleren allerede er åben, og du er i ”afspiller nu” tilstand, så klik på ”Skift til bibliotek” i 
det øverste højre hjørne. 

2. Hvis vinduet med afspilningslisten er lukket eller brænd/synkronisering er udfoldede, så 
klik på afspil knappen.  

3. Find den fil du gerne vil afspille, i afspillerens bibliotek, og træk den/de filer over i ruden med 
din afspilningsliste. 

4. Klik på Afspil knappen i toppen af afspilningslisten, og klik på den afspiller, der skal 
modtage dataen. 
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5. I ”Play to” dialog boksen bruges afspilningsknapperne til at afspille, pause eller stoppe 

afspilningen af filen eller til at skifte til næste eller forrige emne på listen. 
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6.2 Bruge “Play To” andre steder i Windows 7 
 

Udenfor Windows Media Player kan du streame media til Stream2 med ”Play To” ved at højreklikke på 
musikfiler. For at vælge musikfiler og streame dem til Stream2, følg disse trin: 
 

1. Klik på filen, som du gerne vil streame til Stream2 

2. Højreklik på den valgte fil, peg på ”Play To”, og klik så på den enhed, der skal modtage 
datastrømmen. 

3. I Play To dialog boksen bruges afspilningsknapperne til at afspille, pause eller stoppe 
afspilningen samt vælge næste eller forrige emne på listen. 
 

6.3 Now playing information 

Når der afspilles et nummer, viser skærmen navnet 
på nummeret (UPnP). Der også en tidslinje for 
forløbet og tilbageværende tid. I bunden af  
skærmen er der et ikon, der indikerer UPnp. 
For at se yderligere information, tryk på Info .  
Hver gang du trykker på Info , fremkommer en  
række forskellige informationer: 

• Artist, album, codec/samplingsfrekvens, afspilningsbuffer 
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7. Alarms og sleep 
Som på Ur/kalender er der to alsidige alarmfunktioner med  
en snooze facilitet og en sleep funktion, så systemet slukker 
efter en given periode. Hver alarm kan sættes til at starte i  
en bestemt mode. For at sætte Ur/Kalender se side 19. 

 
7.1 Alarmer 

For at indstille en alarm, tryk enten  Alarm  eller vælg  Menu  > Main menu > Alarms. 

Vælg alarmnummeret (1 eller 2), og konfigurer så 
følgende parametre: 

• Enable: On/off 
• Frequency: Dagligt, én gang, 

weekender, eller ugedage 
• Tidspunkt 
• Mode: Buzzer, Internet Radio 
• Preset: Sidst benyttede eller 1-6  
• Volume: 0 – max 

 
For at aktivere de nye indstillinger, rul ned og vælg Save. 

Skærmen viser den aktive alarm med et ikon i nederste venstre hjørne. 
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På det ønskede tidspunkt lyder alarmen. For 
midlertidigt at afbryde den, tryk på  Snooze . 
Du kan ændre snooze tiden ved at trykke 
Select  hvis du skulle ønske det. Stream2 går 
tilbage til standby med den afbrudte alarm 
blinkende på skærmen. 

7.2 Sleep 

For at indstille sleep funktionen, vælg Menu  > Main menu > Sleep og vælg så det ønskede 
Sleep OFF, 15 MINS, 30 MINS, 45 MINS eller 60 MINS. 

Når du vælger en Sleep periode, returnerer systemet til hovedmenuen. Tryk  Menu  for at vende 
tilbage til Now playing skærmen. 
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8. UNDOK wifi remote 

UNDOK Argon Audio Wireless Device Remote kontrol er en applikation til iPhone, iPod touch, 
iPad og Android enheder, som giver brugeren mulighed for at kontrollere Argon Audio radioer fra 
disse enheder. Ved at bruge Wireless Device Remote Control applikationen kan du navigere 
mellem radioens Modes samt gennemsøge og afspille indhold via fjernbetjening. 

UNDOK Wireless Device Remote kontrollen virker på alle iPhone, iPod touch, iPad enheder der 
kører iOS 3.1.3 eller senere, samt Android enheder, der kører 2.2 eller senere. Den er kompatibel 
med IR2.2 software, der benyttes på Argons Venice 6.2 modul. Samt på alle Venice 6.5 moduler. 
UNDOK Wireless Device Remote kontrol er ikke kompatible med Argon Audio iNet1. 

Bemærk: For overskuelighedens skyld betyder ”Telefon” både iPhone, iPod touch, iPad og Android. 
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8.1 Hente og installere UNDOK Wireless Device Remote Kontrol applikationen. 

For at installere UNDOK Wireless Device Remote kontrollen på telefon: 

1. I telefonens hovedmenuen, åben App store ved at trykke på App store ikonet: 

 

App Store icon 
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2. I App/Play store, søg efter UNDOK 

3. Vælg UNDOK– wireless device remote control. 
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4. Tryk på UNDOK – Wireless Device Remote Control. 

Applikationens detaljeskærm åbnes     
5. Tryk på Install (Installer) 
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8.2 Sætte forbindelse op til Stream2 

Når du har downloadet og installeret UNDOK applikationen skal forbindelsen sættes op mellem din 
telefon og din Stream2. For at gøre det, følg disse trin: 

1. På Stream2 navigér til Menu  > Main menu > System settings > Network > Keep 
network connected, og vælg YES. 
Netværksforbindelsen forbliver nu tilknyttet Stream2 i standby tilstand. Denne indstilling 
bevares i Stream2’s hukommelse, efter den er blevet slukket og tændt igen. 

2. Sæt telefonen til at bruge det samme netværkspunkt som Stream2 ved at gøre følgende: 
a. Vælg Settings > Wi-fi. 
b. Vælg samme netværk som Stream2 er på, fra listen. 
c. PIN code er standard 1234 

Bemærk: funktionen ”set up audio system” i UNDOK app’en gælder kun for enheder der er uden display. 
Stream2 har et display så al opsætning gøres direkte på Stream2 

 
9. Inactive standby 
Ud af kassen kommer Stream2 med en automatisk standby function aktiveret. 
Hvis Stream2 ikke betjenes indenfor to timer vil den automatisk gå I standby tilstand. 
Dette vil også ske selvom der afspilles musik via Stream2. 
Denne “funktion” er et resultat af et lovgivningsmæssigt krav fra EU, der trådte I kraft 1 januar 2014.   
 
For at deaktivere denne “funktion” gør følgende:  

- Vælg  “Menu”  
- Gå til “System settings” 
- Scroll ned til “inactive standby” og tryk select på fjernbetjeningen 
-        Vælg den indstilling du ønsker og tryk select på fjernbetjeningen 
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10. Software opgradering og reset 
 
10.1 Software opgradering 

Fra tid til anden kan Argon lave software opgraderinger og gøre disse tilgængelige for at rette 
 fejl eller tilføje nye muligheder og funktioner. Du kan enten tjekke dette manuelt eller sætte 
Stream2 til at tjekke periodisk efter opdateringer (automatisk er valgt som standard). Hvis 
Stream2 finder en nyere software, vil den straks spørge, om du ønsker at fortsætte med at 
opdatere. Hvis du bekræfter, vil den nye software blive downloadet og installeret. Alle bruger 
indstillinger beholdes under en opdatering. 
 

VIGTIGT: Før en opgradering påbegyndes, skal Stream2’s strømstik være 
forbundet til en STABIL strømforbindelse. Hvis strømmen afbrydes 
under opgraderinger kan Stream2 blive permanent beskadiget.  

For at sætte automatisk søgning til on/off, vælg Menu  > System settings >  Software update >  
Auto-check setting. 
 

10.2 Reset 
En fabriks reset nulstiller alle bruger indstillinger til standard, så ur/dato, netværks konfiguration og 
foretrukne stationer er tabt. Stream2’s software er dog bibeholdt, og ligeledes er registrering ved 
Internet portalen. Internet favorit stationer beholdes derfor, indtil du registrerer din Stream2 med 
anden konto på portalens hjemmeside. 

For at lave en fabriks reset, vælg  Menu  > System settings >  Factory reset Proceed > Yes. 
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11. Fejlfinding og fejlmeddelser 
 
11.1 Fejlmeddelser 

Besked Beskrivelse Eksempel 
Failed to connect Korrekt password indtastet 

men router vil ikke acceptere 
MAC filtering aktiveret på router 

Format error Kan ikke genkende fil format 
– uafhængigt af netværk 

Modtager .wma, men streamen er ikke 
.wma når den dekodes 

Network error Problem udenfor  routeren – 
ukorrekt  data modtages fra 
netværket 

Data fra server er ikke læselig. 

Network not ready Problem med  forbindelse til 
router 

Router slukket 

Network timeout Problem udenfor routeren - no 
respons modtaget fra 
netværket 

Streaming IR station og pludselig 
bliver stationen utilgængelig 

No UPnP media found Ingen UPnP servers fundet   
Unauthorised Tilgang ikke tillade af UPnP 

server 
 Tillad adgang for Stream2 i UPnP 
server indstillingerne 

Update failed Software opdatering fejlet   
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11.2 Fejlfinding 

Problem Årsag Løsning 

Kan ikke forbinde til netværk Network nede Tjek at netværket virker mellem en 
computer og routeren 

Routeren har MAC adresse 
begrænsninger (kan ske med 
bla. Stofa i Danmark) 

Hent Stream2 MAC adresse fra  
 Menu  > System settings > 
Network > View settings og tilføj 
denne til router listen. 

Dårlig wi-fi signal styrke Tjek distancen til routeren; tjek om en 
PC kan forbinde til netværket fra 
samme lokation som iNet6+ 

Ukendt krypteringstype Skift krypteringstype på routeren. 
Stream2 understøtter WEP, WPA og 
WPA2 

Usædvanlig netværks 
konfiguration 

Sæt netværket op manuelt gennem 
 Menu  > System settings > 
Network > Manual settings 

Firewall forhindrer forbindelse Tjek at følgende porte er åbne på 
routeren: UDP og TCP porte 80 og 
123; 
DNS port 53. 
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Stream 2 
Problem Årsag Løsning 

Windows shares: ports 135 – 139 
and 445. 

Windows Media Player: varies – non-
Microsoft firewalls kan kræve 
konfiguration for UPnP. 

Kan ikke forbinde til Internet Internet forbindelsen er nede Tjek med en PC på samme netværk, 
at der ER Internet forbindelse i det 
hele taget.  

Firewall forhindrer adgang Tjek at følgende porte er åbne: UDP 
og TCP ports 80 og 123; 
DNS port 53. Nogle Internet radio 
stationer kan kræve, at yderlige porte 
er åbne. 

Kan ikke afspille specifikke 
Internet radio stationer 

Stationen sender ikke, 
stationen er overbelastet (med 
brugere), eller der er 
utilstrækkelig båndbredde på 
stationen.Stationen sender i 
ukendt lyd codec Stations 
Internet link er udløbet.  

Prøv andre stationer. Prøv at lytte til 
den via en PC via Internet Radio 
portalen, eller prøv senere. 
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Stream 2 
Stikord 
MSC (USB) Mass Storage Class (device) 

UI User Interface (Brugerfladen) 

UPnP Universal Plug and Play 

USB Universal Serial Bus 

WLAN Wireless Local Area Network 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Specifikationer: 
Type: Spotify Connect, Internet Radio  
and UpnP Streaming Media Player   
Indgange: Ethernet/Wi-Fi, 5V DC power via Mini 
USB 
Udgange: : RCA stereo, Spdif Optical  
and 3,5mm 12Volt trigger. 
Strøm: 220-240V, 50/60Hz 
Udgangsfølsomhed: 2000mV (RCA) analogue 
Optical output max.24bit/192Khz 
Seperation: >50dB 
D/A konvertering: Cirrus Logic CS4344 max. 
24bit/192Khz. (Bemærk FLAC support max. 16 bit) 
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