
          TIC Audio Wifi Airplay2 installatie handleiding 
 

TIC Audio – WIFI Airplay2 installatie instructie v1.5        1 

 
 

 

 



          TIC Audio Wifi Airplay2 installatie handleiding 
 

TIC Audio – WIFI Airplay2 installatie instructie v1.5        2 

Deze handleiding is van toepassing op de TIC WIFI Airplay2 producten, inclusief o.a. de volgende compatibele modellen: 
- Wifi Airplay2 Versterkers:  AMP88; AMP99; AMP150; AMP200 ; AMP210 
- Wifi Airplay2 Ontvanger en Zender: WRB12 
- Wifi Airplay2 Luidsprekers:  WB3; WB6; WB16; WBP10; WBP11 
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1. Introductie 

- Wanneer u in de onderstaande paragrafen wordt gevraagd een specifieke toets op het apparaat in te drukken, kunt u óf de afstandsbediening op de 

luidspreker/versterker richten en de toets indrukken, óf de desbetreffende toets op de luidspreker/het apparaat zelf indrukken als deze toets 

beschikbaar is. 

- Niet iedere genoemde knop is beschikbaar op elk model luidspreker/apparaat. 

- Let bij het richten van de afstandsbediening op de positie van de IR-ontvanger op de luidspreker/het apparaat. Het bereik van de afstandsbediening 

kan afnemen indien de afstandsbediening niet rechtstreeks op het IR-ontvangstpunt wordt gericht of als sterk zonlicht het signaal verstoort. 

- Het bereik van de afstandsbediening is maximaal 10 meter. Verklein de afstand wanneer het signaal niet goed wordt ontvangen. 

- De afstandsbediening kan iedere compatibele TIC-luidspreker/apparaat bedienen. Richt de afstandsbediening zorgvuldig als er meerdere luidsprekers 

in de buurt staan. 

- Het volume kan individueel worden aangepast voor elke luidspreker via de afstandsbediening, via de muziek/video-applicatie (bijv. Spotify, Tune-in 

enz.) of op het apparaat zelf (als er een volumeknop beschikbaar is). 
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2. Wifi setup 

- stap1: Zoek in de Appstore de meest recente iOS of Android “WiiM Pod” app en download deze. 

- stap2: Schakel het TIC WIFI Airplay2 apparaat in. Houdt de WIFI knop op het apparaat of de afstandsbediening ingedrukt totdat de WIFI indicator op 
het apparaat gaat knipperen.  

- stap3: Open de “WiiM Pod” app.  

Klik 'Add Device' wanneer er nog geen TIC 

WIFI Airplay2 apparaat in uw omgeving is 

geïnstalleerd.  

Klik '+' wanneer er al 1 of meer TIC WIFI 

Airplay2 apparaten verbonden zijn met uw 

netwerk.  
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- step4:   

 

-  

1  Klik ‘Next’ wanneer de WIFI indicator op 

het apparaat knippert. Zo niet, houdt de 

WIFI knop ingedrukt totdat de indicator gaat 

knipperen and klik dan ‘Next’.  

2 Zoeken naar uw apparaat 3 Kies uw apparaat en klik ‘Setup this 

Device’.  

Opmerking: ieder apparaat heeft een unieke 

codenaam 
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4 Selecteer uw WIFI netwerk en over het 

wachtwoord van uw netwerk in. Vervolgens klik 

’Next' 

Opmerking: Wifi naam zal in uw omgeving anders zijn  

5 Verbindt het apparaat met uw netwerk 6 Verbonden met uw netwerk 
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7 Kies een naam voor uw apparaat uit de 

lijst of voer uw eigen keuze in 



          TIC Audio Wifi Airplay2 installatie handleiding 
 

TIC Audio – WIFI Airplay2 installatie instructie v1.5        7 

step5: Group or ungroup TIC airplay devices.  

             
            Opmerking: om te ontkoppelen, deselecteer de apparaten welke u wilt ontkoppelen uit de groep 

1 Klik  knop op het apparaat dat u wilt 

koppelen 

2 Selecteer alle samen te koppelen 

apparaten en Klik ‘Done’ 

3 Koppelen afgerond 
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3. Bluetooth input setup 

- U kunt optioneel Bluetooth gebruiken als ingang. Om een Bluetooth-apparaat in te stellen, drukt u op de BT-toets 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 vervolgens de "code" 

selecteren (Elk apparaat heeft een specifieke code) in het Bluetooth-menu van uw apparaat. Eenmaal verbonden zal de LED-indicator groen blijven 

branden. U kunt de BT-modus ook kiezen vanuit uw muziek/video-toepassing. 

Opmerking: De luidspreker kan meerdere Bluetooth-apparaten onthouden. De luidspreker zal standaard automatisch met het meest dichtbij gelegen 

apparaat verbinden telkens wanneer u het aanzet. Het bereik van de Bluetooth-verbinding is maximaal 60 meter (bij duidelijke zichtlijn) voor Bluetooth 

5.0-apparaten. 

 

4. Bedrade inputs/aansluitingen 

- Naast draadloze Wifi- of Bluetooth-ingangen hebben de TIC AMP-serie en WBR12 4 extra bedrade ingangsopties (HDMI, RCA, Optisch en USB) om 

eenvoudig niet-draadloze apparaten zoals TV, radio, home-theater-ontvanger, USB-stick, enz. te verbinden. U kunt de afstandsbediening of de WiiM 

Pod-app gebruiken om een van deze bedrade invoermodi te selecteren.  

- Belangrijk: voor USB is er geen specifieke knop beschikbaar, om USB te selecteren drukt u 2 seconden op de HDMI-knop.  

 

5. Equalizer / tone control 

- Met de EQ-knop op de afstandsbediening kunt u schakelen tussen de equalizer voorinstellingen, zoals Rock/Pop/Klassiek/Flat/Jazz/etc. U kunt de 

modus van uw voorkeur selecteren terwijl u luistert. Er is geen display beschikbaar om de geselecteerde modus te controleren, dus u dient op uw 

oren te vertrouwen.  

- Sommige modellen (b.v. AMP150/AMP200/WB3) hebben ook een bass en treble optie om de toonregeling meer in detail aan te passen. Voor toegang 

tot de bass/treble control drukt u op de "volume" knop op het apparaat, de volume led zal overschakelen naar "bass". U kunt de lage tonen aanpassen 

met de volumeknop. Druk nogmaals op de knop om de led op "treble" te zetten, en pas deze aan met de volumeknop. Bij nogmaals indrukken schakelt 

de led weer naar volume, enz. 
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6. Muziek streamen/multi-room setup 

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

- stap 1: Gebruik de afstandsbediening om de wifi-ingang te kiezen voor alle compatibele TIC-apparaten. Als u niet met wifi kunt verbinden, gebruik 

dan de afstandsbediening en druk gedurende 3-5 seconden op WIFI. U hoort "wifi setup mode" en u kunt u uw apparaat eenvoudig  met wifi verbinden. 

- stap2: Voeg uw TIC-apparaat(ken) toe in de app "WiiM Pod" indien het nog niet verbonden is met uw wifi-netwerk. 

- stap3: Open een muziek/audio streaming app op uw iOS apparaat en kies een nummer, album of afspeellijst om af te spelen. 

- Tik in het scherm Now Playing (of het iOS Control Center) op het AirPlay audio icoon. 

- In het getoonde AirPlay-venster kiest u de gewenste apparaten om af te spelen in een mesh-netwerk.  

 

- B.   Android Phones/Devices (alternatieve methode for iOS devices) 

- stap1: Gebruik de afstandsbediening om de wifi ingang te kiezen voor alle compatibele TIC-apparaten. 

- stap2: Voeg uw TIC apparaat toe in de “WiiM Pod” app indien het nog niet is verbonden met uw netwerk 

- stap 3: Vanuit de lijst in de "WiiM Pod" app sleept u de gewenste apparaten naar het "hoofd"-apparaat om een mesh-netwerkgroep te creëren. 

- stap4: Gebruik de afstandsbediening om de ingang van het "hoofd"-apparaat te veranderen in Bluetooth. Verbind uw Android-apparaat met het 

"hoofd"-apparaat via Bluetooth. Bij het streamen vanuit een muziek/audio-app zullen alle apparaten in de mesh-netwerkgroep samen spelen. 

 

- Belangrijke opmerkingen: 

- Voor meer support over AirPlay 2 kunt u terecht op: https://support.apple.com/en-us/HT202809#ios 

- U kunt een andere ingang (HDMI/AUX/optisch/USB) kiezen in het "hoofd"-apparaat en alle aangesloten apparaten in de netwerkgroep zullen deze 

geselecteerde ingang afspelen. 

- Voor iOS-apparaten (met compatibele iOS-versies) raden wij u aan AirPlay 2 rechtstreeks te gebruiken in plaats van de muziek/video-app voor de 

optimale multi-room ervaring.  

- U gebruikt de app om de TIC wifi-apparaten in eerste instantie in te stellen. Nadat de apparaten met uw netwerk zijn verbonden, is de app niet 

nodig voor standaardbediening en streaming. Bewaar de app om firmware bij te werken, apparaten te hernoemen, problemenoplossing, enz. 

- Zorg voor een sterk Wifi-netwerk (minimaal 80% sterkte). Dit voorkomt problemen met het afspelen van multi-room Airplay etc. 

 


