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Deze handleiding is van toepassing voor de TIC Wifi Airplay2 product familie, inclusief de volgende modellen: 

- Wifi Airplay2 Versterkers:  AMP88; AMP99; AMP150; AMP200 ; AMP210 
- Wifi Airplay2 Zender en ontvanger: WRB12 
- Wifi Airplay2 Luidsprekers:  WB3; WB6; WB16; WBP10; WBP11 
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1. Introductie 

- In de onderstaande secties kunt u, wanneer u wordt gevraagd om op een specifieke knop op het TIC-apparaat te drukken, de afstandsbediening op 

de luidspreker/versterker richten en op deze knop drukken óf op deze knop op de luidspreker/het apparaat zelf drukken als deze beschikbaar is. 

- Niet elke genoemde knop is beschikbaar op elke individuele luidspreker of apparaat 

- Let op de positie van het IR-ontvangstpunt op de luidspreker/het apparaat wanneer u de afstandsbediening richt. Het bereik van de afstandsbediening 

kan afnemen als de afstandsbediening niet rechtstreeks is gericht of als sterk zonlicht het signaal verstoort. 

- Het standaard bereik van de afstandsbediening is max 10 meter. Als het signaal niet goed wordt ontvangen, verklein dan de afstand. 

- Eén afstandsbediening kan elke compatibele TIC-luidspreker of apparaat bedienen. Richt de afstandsbediening zorgvuldig indien er meerdere 

luidsprekers dicht bij elkaar staan. 

- Volumeregeling kan voor elke luidspreker individueel worden aangepast via de afstandsbediening, via de muziek- /video-applicatie (bv. Spotify, Tune-

in etc.) of op het apparaat zelf (indien de volumeknop beschikbaar is). 
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2. Wifi setup 

- stap1: Zoek in de App store de nieuwste iOS- of Android-app: "WiiM Pod" en download de app. 

- stap2: Zet het TIC Wifi Airplay2 apparaat aan. Het start automatisch op in “Wifi mode” (blauw knipperend lampje). Zo niet druk dan op de “Wifi” 

knop op de afstandsbediening. 

- stap3: Open de “WiiM Pod” app en volg de instructies in de app om het TIC apparaat te verbinden met het Wifi netwerk. (blauw continue lampje). 

Opmerking: Ieder TIC apparaat heeft een unieke codenaam als standaard instelling. Verander deze codenaam desgewenst gedurende stap 3 in iedere in 

iedere gewenste naam of zone (bv. WB3, AMP150, Tuin, Zwembad etc.) 

 

3. Setup Bluetooth connectie 

Optioneel kan ook Bluetooth als input worden gebruikt. Druk op de BT-knop op de afstandsbediening om over te schakelen naar de Bluetooth-modus. 
Als er geen apparaat is aangesloten, knippert de BT-LED-indicator groen en kunt u 'de code' (elk apparaat heeft een specifieke code) selecteren in het 
Bluetooth-menu van uw apparaat. Eenmaal verbonden gaat de LED-indicator continu groen branden. U kunt ook de BT-modus kiezen vanuit uw app 
toepassing. Nadat de verbinding is gemaakt kunt u in het Bluetooth menu van uw telefoon/tablet de apparaat naam naar wens wijzigen. 

Opmerking: de luidspreker/het apparaat kan meerdere Bluetooth-apparaten onthouden. De luidspreker maakt automatisch opnieuw verbinding met het 
dichtstbijzijnde gekoppelde apparaat binnen bereik. Het Bluetooth-verbindingsbereik is tot 80 meter (buitenshuis met vrij zicht) voor Bluetooth 5 apparaten. 
 

4. Setup bedrade aansluitingen 

- Naast de draadloze wifi- of bluetooth-ingangen hebben de TIC AMP-serie en WBR12 nog 4 bekabelde ingangsopties (HDMI, cinch, digitaal optisch en 

USB) om eenvoudig niet-draadloze apparaten zoals tv, radio, USB-drive, enz. U kunt deze kiezen vanuit de afstandsbediening of de WiiM Pod app. 

- Belangrijk: voor USB weergave is geen specifieke knop beschikbaar op de afstandsbediening, druk hiervoor 2 seconden op de HDMI toets 

  

5. Equalizer / Lage en hoge tonen instellen 

- Met de EQ-knop op de afstandsbediening kunt u schakelen tussen de equalizer presets, zoals Rock/Pop/Classic/Flat/Jazz/enz. U kunt uw 

voorkeursmodus selecteren terwijl u luistert. Vertrouw voor de selectie op uw gehoor, er is geen display beschikbaar is om de geselecteerde modus 

te controleren. 

- Sommige modellen (bv. AMP150/AMP200/WB3) hebben naast de equalizer ook een optie om lage en hoge tonen meer in detail aan te passen. Druk 

hiervoor op de volumeknop, en de led verspringt naar “bass”. Regel vervolgens met de volumeknop de lage tonen naar wens in. Druk nogmaals op de 

volumeknop, en de led zal verspringen naar “treble”. Regel vervolgens met de volumeknop de hoge tonen naar wens in. Door nogmaals op de 

volumeknop te drukken springt de led weer naar “volume”, etc. 
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6. Streamen van muziek/multi-room setup 

A. iPhones of andere iOS-apparaten (compatibel met AirPlay 2) 

- stap 1: Gebruik de afstandsbediening en druk op de wifi knop. Bij eerste installatie gebruik de afstandsbediening en druk 3-5 seconden op “ WIFI” . 

Wacht op de melding "wifi setup mode" en verbindt het apparaat eenvoudig met wifi middels de volgende stappen. 

- stap 2: Voeg uw TIC-apparaat (en) toe aan de "WiiM Pod"-app als deze nog niet is verbonden met uw wifi netwerk. 

- stap3: Vanuit het menu van de WiiM app kunt u uw applicatie (Spotify, Tune-in, etc.) of ingang kiezen. Ook kunt u een muziek-/audiostreaming-app 

op uw iOS-apparaat openen en vervolgens het gewenste nummer, album of afspeellijst afspelen. U kunt kiezen of u de applicaties rechtstreeks afspeelt 

of via Airplay. In geval van Airplay: 

- Tik in het scherm (of iOS Control Center) op het AirPlay-audiopictogram. 

- Kies in het weergegeven AirPlay-venster de gewenste apparaten om in een mesh-netwerk te spelen. 

 

- B.   Android Phones/apparaten (en alternatieve methode voor iOS devices) 

- stap 1: Gebruik de afstandsbediening en kies de wifi-ingang voor alle compatibele TIC-apparaten. 

- stap 2: Voeg uw TIC-apparaat (en) toe aan de "WiiM Pod" -app indien deze nog niet is verbonden met het wifi-netwerk. 

- stap 3: Sleep de gewenste apparaten in het scherm Apparatenlijst in de "WiiM Pod" -app naar het "main" apparaat om een mesh-groep te maken. 

- stap 4: Gebruik de afstandsbediening en verander de ingang van het "main" apparaat in Bluetooth. Verbind uw Android-apparaat via Bluetooth met 

het "main" -apparaat. Bij het streamen vanaf een muziek-/audio-app spelen alle apparaten in de mesh-netwerkgroep samen. 

 

7. Belangrijk: 

- Voor meer AirPlay 2 uitleg check: https://support.apple.com/en-us/HT202809#ios 

- U kunt ook een andere ingang kiezen (HDMI, AUX, optisch en USB) in het "main" apparaat. Vervolgens spelen alle apparaten in de mesh-

netwerkgroep samen vanaf de geselecteerde ingang. 

- Voor iOS-apparaten (met compatibele iOS-versies) adviseren we om AirPlay 2 rechtstreeks te gebruiken in plaats van de muziek- / video-app voor 

de optimale multi-room-ervaring. 

- De “WiiM Pod” app is nodig om de TIC wifi-apparaten in eerste instantie in te stellen. Hierna is de app niet langer direct nodig voor standaard 

bediening en streaming. Behoudt de app wel om firmware bij te werken, apparaten te hernoemen, problemen op te lossen enz. 

- Zorg voor een sterke Wifi ontvangst (minimaal 80% sterkte). Bij een Wifi netwerk van mindere kwaliteit kunt u problemen ondervinden, met 

name bij multi-room toepassingen. 


