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Takk!
Takk for at du kjøpte Logitech® Squeezebox™ Radio, en trådløs musikkspiller som gir ren, fyldig lyd der du vil ha det.
Vi håper at du får like mye moro ut av å bruke Squeezebox som vi hadde da vi laget den.

Brukerveiledninger
Squeezebox Radio har to gratis brukerveiledninger:
 Hurtigstartveiledning for Squeezebox Radio: Veileder deg gjennom konfigureringen av maskinvaren,
og viser til trinnene på skjermen som fullfører Squeezebox-konfigureringen. Denne veiledningen inneholder også
grunnleggende feilsøkingshjelp.
 Funksjonsguide for Squeezebox Radio (dette dokumentet): En veiledning til alle funksjonene i Squeezebox
Radio. Inneholder detaljert informasjon som setter deg i stand til å få mest mulig ut av den nye Squeezeboxspilleren din.
Produkter og dokumentasjon oppgraderes med jevne mellomrom. Du kan besøke www.mysqueezebox.com > Støtte
for å se den siste utgaven av dokumentasjonen til Squeezebox.

Hjelperessurser
Nedenfor finner du flere kilder til informasjon om Squeezebox Radio, inkludert nettbaserte ressurser samt telefonnumre
og e-postadresser du kan bruke for å få hjelp.

Elektronisk hjelp
Du finner støtteverktøy og informasjon om Squeezebox Radio på www.mysqueezebox.com > Støtte. Fra denne siden
kan du vise produktdokumentasjon, kundeforum og andre støtteverktøy og opplysninger.

Kontakt oss
Du kan kontakte oss direkte via e-postadressene og telefonnumrene du finner på www.mysqueezebox.com > Støtte.
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Oversikt over Squeezebox Radio
Det er bare å kople til Squeezebox Radio og lytte til favorittmusikken din. Du bruker funksjonsknappen eller den valgfrie
fjernkontrollen til å bla gjennom og velge menyelementer på Squeezebox.

Spol tilbake
Forward
Spol fram
Pause/stopp
Spill av
Av/på
Ethernet
Forhåndsinnstillingsknapper
Hjem

Tilbake

Mer

Funksjonsknapp

Hodetelefoner

Av/på
3,5 mm
inngang

Volum
(trykk for å dempe lyden)

Luke for
oppladbart batteri

Alarm

Valgfri tilbehørspakke
(www.logitech.com)
Strømadapter med
avtagbart støpsel

Fjernkontroll

Oppladbare
batterier

3,5 mm lydledning – kan kobles
®
til iPod og mp3-spillere
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Knapper og funksjoner
Power

Volume

Home

Funksjonsknapp
Play

More

Forhåndsinnstillingsknapper
Alarm
Rewind

Pause

Forward
Back

Power-knappen brukes til å slå Squeezebox av og på.
Squeezebox kan settes i hvilemodus. Det vises da en klokke på skjermen.
 Trykk lett på Power-knappen for å sette Squeezebox i hvilemodus.
Du trykker på knappen på nytt når du vil fortsette der du slapp.
Slik slår du spilleren helt av og sparer strøm:
 Hold inne Power-knappen i to sekunder. Vent ti sekunder, og trykk lett på
Power-knappen for å slå Squeezebox på igjen.
Du vrir på Volume-knappen for å justere lydstyrken.
Du kan også trykke på den for å dempe lyden helt.
Dette ikonet vises i en popup-boks på skjermen når du justerer
lydstyrken. Det indikerer den gjeldende voluminnstillingen.
Du trykker lett på Home-knappen for å gå tilbake til hovedmenyen.
Hovedmenyen er alltid et godt utgangspunkt, og den inneholder de viktigste
menyelementene for Squeezebox Radio. Dette inkluderer følgende:
Internett-radio, Min musikk, Mine tjenester, Tjenesteliste og Favoritter.
Trykk lett på Home-knappen to ganger for å gå tilbake til Spilles nå.
Du vrir på funksjonsknappen for å navigere i menyer. Trykk på den for å velge
et element.
Du trykker lett på Play-knappen når du vil høre en sang du har valgt.
Det opprettes enten en ny Spilles nå-liste, eller så erstattes den eksisterende
listen.
Du bruker More-knappen til å vise mer informasjon om det du lytter til.
Du kan også bruke den til å kjøpe sanger, lagre et element som en favoritt,
legge noe til Spilles nå-listen og mye annet.
Når du merker en sang, radiostasjon, podkast eller et annet element
på Squeezebox, kan du trykke lett på More-knappen (+) i stedet for Play.
Da åpnes en hurtigmeny som viser alle tilleggsalternativene.
Slik viser du hurtigmenyen Mer (+):
1. Bla deg fram til en sang på Squeezebox.
2. Trykk lett på More-knappen (+), ikke Play-knappen.
Gir rask tilgang til opptil seks favorittsanger eller -radiostasjoner.
Du trykker lett på Alarm-knappen for å legge inn en alarm, velge en ny lyd for
alarmen, deaktivere alle alarmer mens du er på ferie, og mye annet.
Du trykker lett på Rewind-knappen for å starte en sang eller en stasjon på nytt.
Du kan også bruke den til å gå tilbake til forrige element på spillelisten,
ved å trykke på den i løpet av de første 30 sekundene av en låt.
Merk: Rewind-knappen kan fungere litt forskjellig, avhengig av hvilken tjeneste
du bruker.
Du trykker lett på Pause-knappen for å dempe lyden eller stoppe en sang
midlertidig. Trykk en gang til for å fortsette der du slapp. Hvis du vil stoppe
avspillingen helt, holder du pauseknappen inne.
Du trykker lett på Forward-knappen for å gå til neste element på spillelisten.
Du trykker lett på Back-knappen eller venstre pil hvis du vil gå tilbake til forrige
meny.
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Skjermen
Squeezebox-skjermen viser en tittellinje, menyalternativer eller grafikk, og en statuslinje.

Tittellinjen
Tittellinjen øverst på skjermen viser navnet på den åpne menyen.
Når du er på hovedmenyen, viser tittellinjen navnet på Squeezebox-spilleren.
Merk: Standardnavnet på Squeezebox-spilleren er Squeezebox Radio. Du endrer navnet ved å gå til Innstillinger >
Navn på Squeezebox og skrive inn det navnet du vil bruke.
Tittellinjen

Statuslinjen

Mens du spiller musikk, viser tittellinjen navnet på låten eller stasjonen du lytter til.

Tittellinjen

Statuslinjen
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Statuslinjen
Statuslinjen finner du nederst på skjermen. Den kan vise følgende ikoner:

Pause: Det vises et pauseikon når en sang er midlertidig stoppet. Hvis du trykker på
avspillingsknappen på spilleren eller på fjernkontrollen, endres dette ikonet til et avspillingsikon.
Avspilling: Avspillingsikonet vises når en sang eller en stasjon spilles av. Hvis du trykker
på pauseknappen, endres dette ikonet til et pauseikon.

Tilfeldige album/spillelister: Et ikon for tilfeldig rekkefølge vises når spilleren spiller av sanger
eller album fra spillelisten i tilfeldig rekkefølge. Du endrer innstillingene for tilfeldig avspilling ved
å gå til Innstillinger > Tilfeldig rekkefølge fra hovedmenyen på Squeezebox.

Gjenta sang/spilleliste: Det vises et gjentakelsesikon, som du kan bruke til å gjenta sanger
eller spillelister. Du endrer gjentakelsesinnstillingene ved å gå til Innstillinger > Gjenta fra
hovedmenyen på Squeezebox.

Trådløs: Trådløsikonet viser kvaliteten på den trådløse tilkoplingen Signalstyrken angis med
et antall stolper
 Hvis dette ikonet er rødt, finnes det ingen trådløs tilkopling.
 Hvis det er blått, finnes det ingen tilkopling til Squeezebox Server.

Batteri: Batteriikonet viser batterinivået, og indikerer om batteriet lades opp.

17.19

Klokkeslett: Du finner en klokke midt på statuslinjen.
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Nettportal
Du finner en nettportal for Squeezebox Radio på www.mysqueezebox.com Her ser du de viktigste funksjonene:
Min musikk
Tjenesteliste

Du kan laste ned Squeezebox Server fra Min musikk. Dette programmet setter
deg i stand til å spille av ditt eget musikkbibliotek.
Her kan du søke etter og laste ned tjenester. Velg en tjeneste du vil ha, installer og
konfigurer den, og opprett kontoer dersom det er nødvendig.
Merk: Du kan også søke etter og velge tjenester rett fra Squeezebox-spilleren. Dette gjør du fra
alternativet Tjenesteliste på hovedmenyen. Hvis du benytter dette alternativet, må du kun gå på nettet
dersom du ikke har brukt tjenesten før og den krever en konto.

Mine tjenester
Favoritter

Her kan du se gjennom og håndtere de tjenestene du har lastet ned og installert
på Squeezebox.
Her håndterer du favorittene dine. Du kan legge til, redigere eller slette favoritter
fra listen.
Merk: Du kan vise, spille av og redigere favorittene dine med Squeezebox, men mysqueezebox.com er en
enklere måte å vise og håndtere hele favorittlisten på.

Spillere
Fjernkontroll
Støtte
Kontoinnstillinger

Her ser du informasjon om de Squeezebox-spillerne som er tilknyttet kontoen din.
Du kan også endre navn på spillerne, og velge et annet språk og en annen tidssone.
Du kan styre Squeezebox Radio fra skrivebordet.
Her får du raskt tilgang til Squeezebox-forumene og kundestøtte.
Her ser du innstillingene for mysqueezebox.com-kontoen som du anga under
konfigureringen.

Spilles nå: Opprette og håndtere spillelister
Du kan opprette og håndtere Spilles nå-listen, og bla deg fram til andre eksisterende spillelister.

Opprette en Spilles nå-liste
Når du velger en sang, nettradiostasjon eller tjeneste, og deretter trykker på avspillingsknappen, blir det elementet du
har valgt, automatisk den nye Spilles nå-listen. Alternativet Spilles nå vises også på hovedmenyen.
Merk: Når du spiller av en sang som er en del av et album, plasseres hele albumet på Spilles nå-listen.
Hvis du allerede har en Spilles nå-liste, erstattes denne listen når du velger å spille av et nytt element,
med det valgte elementet.
Slik velger du et element, spiller det av, og erstatter den eksisterende Spilles nå-listen:
1. Bla deg fram til og merk ønsket element.
2. Trykk på avspillingsknappen.
Du kan legge til sanger på Spilles nå-listen uten å slette den eksisterende listen.
Slik legger du til et element på Spilles nå-listen, enten til sist på listen eller som neste spor:
1. Bla deg fram til og merk ønsket element.
2. Trykk lett på More-knappen (+), ikke Play-knappen, eller hold funksjonsknappen inne.
3. Du får se en hurtigmeny, der du kan velge å spille av sangen øyeblikkelig, legge den til nederst på Spilles nålisten eller legge den til som neste sang i avspillingsrekkefølgen. Velg Legg til på slutten eller Spill av neste.
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Se Spilles nå-listen
Når du går til Spilles nå-listen, får du se det elementet som spilles av for øyeblikket, eller det som sist ble spilt av,
etterfulgt av en liste med alle elementene på Spilles nå-listen.
Slik går du til Spilles nå:
 Velg Spilles nå fra hovedmenyen.
eller
 Hvis du ikke befinner deg på hovedmenyen, trykker du lett to ganger på Home-knappen for å åpne Spilles nå.
Slik viser du hele Spilles nå-listen:
1. Velg Spilles nå fra hovedmenyen. Du får se det elementet som spilles av for øyeblikket, eller det som sist ble
spilt av.
2. Velg dette elementet for å gå til neste skjermbilde, der du får se alle elementene på Spilles nå-listen.

Opprette en spilleliste
Slik oppretter du en spilleliste, som du kan vise og hente fram senere fra din egen musikksamling:
1. Bla deg fram til de elementene du vil ha på listen.
2. Trykk lett på More-knappen (+), ikke Play-knappen, eller hold funksjonsknappen inne.
3. Du får se en hurtigmeny som gir deg muligheten til å legge til sangen på spillelisten.
4. Gjenta de ovenstående trinnene helt til du har valgt alle elementene du vil ha på spillelisten.
5. Velg Spilles nå fra hovedmenyen.
6. Du får se det elementet som spilles av for øyeblikket, eller det som sist ble spilt av. Trykk på funksjonsknappen
for å vise alle elementene på Spilles nå-listen.
7. Velg Lagre spilleliste.

Lagre og hente fram spillelister
Du kan lage flere spillelister som kan hentes fram på et senere tidspunkt. Dette gjør du ved å lage mange Spilles nå-lister
og lagre dem.
Etter at du har laget en Spilles nå-liste, kan du lagre den, gi den et navn og finne den fram igjen senere fra Min musikk >
Spillelister. Denne funksjonen kan være spesielt nyttig hvis du skal ha en sosial sammenkomst. Ved å lagre spillelisten
før festen begynner, blir det enkelt å finne tilbake til den hvis en av gjestene tømmer den eller legger til musikk du ikke
liker.
Slik lagrer du Spilles nå-listen:
1. Velg Spilles nå fra hovedmenyen.
2. Velg det sist spilte elementet for å vise hele Spilles nå-listen.
3. Nederst på listen velger du alternativet Lagre spilleliste.
4. Gi spillelisten et navn.
Slik finner du fram en spilleliste:
 Gå til Min musikk > Spillelister fra hovedmenyen
Merk: Alle spillelister lagres under Min musikk, uavhengig av om de er satt sammen av sanger fra ditt eget
musikkbibliotek, nettradiostasjoner, tjenester eller en kombinasjon av disse.
Merk: Du har også tilgang til spillelister fra iTunes og andre tjenester fra Min musikk > Spillelister.

Slette en spilleliste
Slik sletter du en lagret spilleliste:
 Gå til Min musikk > Spillelister fra hovedmenyen, og velg en spilleliste.
Rull nedover til bunnen av spillelisten, og velg Slett spilleliste.
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Internett-radio: Finne og spille av nettradiostasjoner
Med Squeezebox Radio kan du bla gjennom, søke etter og velge blant et bredt utvalg nettradiostasjoner.
Squeezebox Radio inneholder kraftige verktøy for navigering og søk i nettradiostasjoner. Du kan bl.a. søke etter
utvalgte stasjoner, lokale stasjoner, prateprogrammer, sportssendinger og mye annet.
 Velg Internett-radio fra hovedmenyen.
Du kan også bla gjennom og søke etter radiostasjoner på www.mysqueezebox.com.
1. Gå til www.mysqueezebox.com > Tjenesteliste fra datamaskinen.
2. Velg kategorien Radionettverk.
Hvis du vil lytte til favorittstasjonen din (støtte for AM/FM/DAB), må du først finne ut om den sender over Internett.
1. Velg Internett-radio > Søk fra hovedmenyen.
2. Skriv inn radiostasjonsbokstavene, eller søk etter nøkkelord.
Hvis du ikke finner favorittstasjonen din, men vet hva nettadressen til den er:
1. Gå til www.mysqueezebox.com > Favoritter fra datamaskinen.
2. Skriv inn URL-adressen til radiostasjonen i tekstboksen.
Merk: Du kan ofte finne URL-adressen til en radiostasjon ved å høyreklikke og kopiere lyttelenken på nettstedet
til stasjonen.
Hvis du ikke finner nettadressen til en radiostasjon, kan du sende stasjonen en e-post og be om en direkteadresse du kan
bruke med Squeezebox Radio.

Min musikk: Spille av ditt eget musikkbibliotek
Squeezebox Radio kan spille av musikk fra nettbaserte kilder og fra musikkbiblioteket på datamaskinen.

Squeezebox Server
Hvis du vil lytte til ditt eget musikkbibliotek med Squeezebox Radio, må du laste ned og installere Squeezebox Server
fra mysqueezebox.com.
 Gå til mysqueezebox.com > Min musikk og velg Last ned Squeezebox Server på datamaskinen.
Etter at du har installert Squeezebox Server på datamaskinen og valgt Fullfør, søker programmet gjennom datamaskinen,
indekserer musikkfilene dine og gjør musikkbiblioteket tilgjengelig fra Squeezebox.
Slik får du tilgang til ditt eget musikkbibliotek fra Squeezebox:
 Velg Min musikk fra hovedmenyen.
Merk: Hvis du kun hører på musikk fra nettbaserte kilder, eller hvis du har lastet opp musikken din til en nettbasert
lagringsplass, trenger du ikke Squeezebox Server på datamaskinen.
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Bruke kontrollpanelet
Kontrollpanelet i Squeezebox Server gir enkel tilgang til mye brukte innstillinger fra datamaskinen.
Windows:
1. Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet.
2. Velg Åpne kontrollpanelet.
Mac:
1. Gå til Systempreferanser og velg Squeezebox Server.
Dette er kategoriene i kontrollpanelet:
Serverstatus
Musikkbibliotek
Kontoinnstillinger
Avansert

Diagnose
Informasjon

Start og stopp Squeezebox Server, eller søk gjennom musikkbiblioteket.
Gi musikkbiblioteket et navn, og pek til musikkmapper.
Angi kontoinformasjon for mysqueezebox.com
Her kan du utføre avanserte oppgaver som rydding i musikkbiblioteket,
visning av loggfiler og åpning av nettgrensesnittet til Squeezebox Server,
der du finner flere avanserte innstillinger.
Se diagnoseinformasjon som ip-adresse og funksjonsstatus for porter.
Her finner du serverinformasjon, statistikk relatert til musikkbiblioteket samt
mappeplasseringer for loggfiler, hurtigbuffermapper m.m.

Tips: Standardnavnet på musikkbiblioteket er navnet på datamaskinen. Hvis du ikke gir det et annet navn,
får du se navnet på datamaskinen, f.eks. Dell-maskin, når du går til Min musikk.
Slik endrer du navnet på musikkbiblioteket:
1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet.
Velg Åpne kontrollpanelet.
Mac: Gå til Systempreferanser og velg Squeezebox Server.
2. Velg kategorien Musikkbibliotek.
3. Skriv inn ønsket navn i feltet Navn på musikkbibliotek.

Få tilgang til musikkbiblioteket
Slik får du tilgang til ditt eget musikkbibliotek på Squeezebox Radio:
1. Velg Min musikk fra hovedmenyen.
2. Velg musikkilden du vil lytte til. Dette er enten navnet du ga musikkbiblioteket, eller standardnavnet,
som er navnet på datamaskinen (f.eks. Dell-maskin).
3. Velg Artist, Album, Sjanger eller et annet søkealternativ på menyen Musikkbibliotek.
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Tjenesteliste: Finne og spille av musikktjenester, podkaster,
nyhetsfeeder m.m.
Slik finner og installerer du tjenestene du vil ha:
 Velg Tjenesteliste fra hovedmenyen.
Du kan bla i tjenestelisten etter følgende kriterier:
 Anbefalte tjenester
 Personlig radio
 Musikk etter ønske
 Musikkbutikker
 Podkast-tjenester
 Fototjenester
 Radionettverk
 Sosiale nettverk
 Verktøy
Merk: Du kan lytte til noen av tjenestene bare ved å merke dem. Andre ber deg om å opprette en konto, eller inviterer deg
til å registrere deg for ekstrafunksjoner. Dette gjør du via www.mysqueezebox.com.
Gjør følgende hvis tjenesten du vil ha, ber deg opprette en konto:
1. Gå til www.mysqueezebox.com fra datamaskinen.
2. Klikk på Tjenesteliste, velg ønsket tjeneste og følg instruksjonene på skjermen.
Merk: Når du installerer en ny tjeneste, får du muligheten til å legge den til på hovedmenyen. Tjenesten legges automatisk
til på menyen Mine tjenester.

Bruke tjenestene
Når du har installert en tjeneste, kan du bruke den fra Squeezebox:
 Velg Mine tjenester fra hovedmenyen.

Favoritter: Rask tilgang til favorittmusikken din
Squeezebox Radio gir deg det du vil høre, enten det er snakk om nettradiostasjoner, musikktjenester eller din egen
musikksamling. Du kan legge sanger, album, radiostasjoner og spillelister til som favoritter for å få enda raskere tilgang til
dem.
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Lagre favoritter
Slik legger du til en favoritt fra Squeezebox-spilleren:
1. Bla deg fram til elementet og trykk lett på More-knappen (+).
2. Velg Lagre i favoritter fra hurtigmenyen, og bekreft valget du har gjort.
Slik viser du, spiller av og håndterer favorittene:
1. Velg Favoritter fra hovedmenyen.
Slik sletter du en favoritt:
1. Velg Favoritter fra hovedmenyen.
2. Merk elementet og trykk lett på More-knappen (+).
3. Nederst på hurtigmenyen velger du Fjern favoritt.
Merk: Noen elementer kan ikke legges til som favoritter. Hvis du for eksempel lytter til en nettradiostasjon, kan du legge til
stasjonen som en favoritt, men ikke sangen som spilles på stasjonen for øyeblikket. Noen nettbaserte tjenester har også
begrensninger på hvilke elementer som kan legges til favoritter. Hvis du er usikker, kan du velge et element og se om den
neste menyen har alternativet Lagre i favoritter.

Konfigurere og bruke forhåndsinnstillingsknappene
Squeezebox Radio har seks forhåndsinnstillingsknapper på forsiden av spilleren. Du kan knytte disse knappene til
sanger, radiostasjoner osv. som du vil ha rask tilgang til. Når du knytter et element til en av forhåndsinnstillingsknappene,
legges elementet automatisk inn som favoritt også.
Hvis du kan bruke en bilradio, kan du også bruke disse forhåndsinnstillingsknappene.
Slik lagrer du et avspillbart menyelement som en forhåndsinnstilling:
1. Bla deg fram til sangen eller elementet du vil ha rask tilgang til, og hold inne én av de seks
forhåndsinnstillingsknappene for å tilordne elementet til knappen.
2. Når du vil høre på elementet, trykker du lett på forhåndsinnstillingsknappen.
Slik lagrer du elementet som spilles av for øyeblikket:
1. Hold inne en forhåndsinnstillingsknapp mens skjermbildet Spilles nå vises.
2. Når du vil høre på elementet, trykker du lett på forhåndsinnstillingsknappen.

Innstillinger: Flere alternativer for Squeezebox Radio
På hovedmenyen til Squeezebox-spilleren finner du Innstillinger-menyen, der du har mange alternativer for å tilpasse
Squeezebox Radio.

Tilfeldig rekkefølge og gjentakelse av låter
Du kan blande rekkefølgen på sangene, og gjenta en bestemt spilleliste eller låt.
Slik endrer du innstillingene for tilfeldig rekkefølge og gjentakelse:
 Gå til Innstillinger > Tilfeldig rekkefølge/gjenta fra hovedmenyen til Squeezebox.
Du kan blande rekkefølgen etter sang eller album, og du kan gjenta hele spillelisten eller en bestemt sang på den.
Innstillingene for tilfeldig rekkefølge og gjentakelse fungerer også med noen av abonnementstjenestene.
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Bildevisning
Hvis du bruker en tjeneste som tillater visning av bilder og andre illustrasjoner, finnes det noen innstillinger du kan
endre på.
 Velg Innstillinger > Bildevisning fra hovedmenyen.
Velg hvordan du vil at bildene skal vises, inkludert hvor langt tidsintervallet mellom hvert bilde skal være, om det skal
være noen overgangseffekter osv.

Konfigurere og bruke vekkerklokken og hvilemodus
Squeezebox Radio har en avansert vekkerklokke. Du kan konfigurere flere alarmer per dag, for ulike klokkeslett
og for ulike ukedager. Du kan bruke standardlyden, velge å bli vekket av et av favorittelementene dine, eller velge blant
de musikalske lydene, naturlydene og lydeffektene som følger med Squeezebox Radio.
Slik stiller du inn en alarm:
1. Gå til Innstillinger > Vekkerklokke fra hovedmenyen, eller trykk lett på Alarm-knappen på forsiden
av Squeezebox-spilleren.
2. Velg Legg til vekking.
3. Velg når du vil at alarmen skal lyde.
4. På Vekkerklokke-menyen velger du alarmen du akkurat anga.
5. Fullfør konfigureringen i den neste menyen.
Du kan aktivere, deaktivere eller slette alarmen. Du kan også endre klokkeslett, velge bestemte ukedager,
finne en alarmlyd og angi at alarmen skal gjentas, eller bare spilles av én gang. Fra Vekkerklokke-menyen kan du også
slå Alle vekkinger av/på, som er et nyttig alternativ hvis du skal reise bort.
Slik endrer du alarmlyden:
1. Velg Innstillinger > Vekkerklokke > <en alarm du vil endre lyd på> fra hovedmenyen.
2. Velg Vekkerklokkelyd.
Slik aktiverer du slumrefunksjonen:
 Trykk lett på funksjonsknappen når alarmen lyder.

Bruke hvilemodus
Med hvilemodus kan du angi et klokkeslett da Squeezebox Radio skal slå seg av automatisk, slik at du kan lytte til musikk
rett før du skal sove.
Slik stiller du inn innsovningsfunksjonen:
 Velg Innstillinger > Hvilemodus fra hovedmenyen.
Du kan velge at Squeezebox skal slå seg av når sangen du hører på, er ferdig, eller du kan velge at den skal slå seg
av om 15, 30, 45 eller 90 minutter.
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Lydinnstillinger
Her finner du mange ulike måter å justere lyden fra Squeezebox Radio på.

Krysstoning
Du kan bruke krysstoning til å hindre lange opphold mellom sangene i musikkbiblioteket.
Slik aktiverer du krysstoning:
 Velg Innstillinger > Lydinnstillinger > Krysstoning fra hovedmenyen.
Du kan også senke volumet på sangen som avsluttes, øke volumet på sangen som startes, eller begge deler.
 Velg Innstillinger > Lydinnstillinger > Krysstoning > Tone inn, Tone ut eller Tone inn og ut.
Når en lyd øker i volum, senkes en annen lyd.

Justering av volum
Du kan jevne ut volumet på sangene i musikkbiblioteket. Squeezebox Server bruker automatisk informasjon
fra lydfilene dine til å justere volumet, slik at alle spor og album har samme lydstyrke. Du kan selvfølgelig også velge
volumjusteringen selv.
Slik angir du volumjustering fra sang til sang:
 Velg Innstillinger > Lydinnstillinger > Lydstyrkekontroll fra hovedmenyen.
Herfra kan du, såfremt låtene inneholder nødvendig data, velge Gain for spor. Denne funksjonen sørger for at alle spor
spilles av med samme volum. Album gain sørger for at alle album har samme lydstyrke, men at volumet varierer fra sang
til sang innad i albumet. Smart gain benytter seg av Album gain dersom sangene er fra samme album, og Gain for spor
med blandede spillelister.

Lydeffekter
Fra lydinnstillingsmenyen kan du angi om du vil høre lydeffekter. Du kan også bestemme volumet de skal spilles av i.
 Velg Innstillinger > Lydinnstillinger > Lydeffekter fra hovedmenyen.
Velg om du vil høre lyder når du navigerer, spiller av, ruller opp og ned osv.

Justere lysstyrken på skjermen
Slik justerer du lysstyrken på skjermen:
 Velg Innstillinger > Lysstyrke fra hovedmenyen.
Du kan også velge om lysstyrken på skjermen skal justeres automatisk, eller ut fra manuelle innstillinger:
 Gå til Innstillinger > Lysstyrkekontroll fra hovedmenyen.

Velge en spiller
Slik styrer du en annen Squeezebox-spiller fra Squeezebox Radio:
 Gå til Velg spiller > <navn på den andre spilleren> på Innstillinger-menyen.
Hvis du f.eks. har tre spillere (en på kjøkkenet, en på soverommet og en på badet), kan du velge å styre spilleren
på kjøkkenet med Squeezebox Radio på soverommet.
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Tilpasse hovedmenyen
Du kan tilpasse hovedmenyen slik at den inneholder de alternativene du bruker mest.
Slik tilpasser du hovedmenyen:
 Velg Innstillinger > Hovedmeny fra hovedmenyen, og utfør ønskede endringer.

Tilpasse skjermen
I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du tilpasser skjermen til Squeezebox Radio.

Velge format for dato og klokkeslett
Slik velger du format for dato, klokkeslett og kalender:
 Velg Innstillinger > Skjerm > Tid og dato fra hovedmenyen, og utfør ønskede endringer.
Du kan velge 12- eller 24-timers klokke, flere ulike datoformater og velge om kalenderukene skal starte på søndag
eller mandag.

Velge skjermsparer og bakgrunn
Blant de tilgjengelige skjermsparerne finner du bl.a. ulike klokkevisninger. Du kan også velge å ikke ha en skjermsparer,
eller laste ned bilder til bruk som skjermsparer. Visse tjenester inneholder tilleggsalternativer for skjermsparere.
Slik endrer du skjermsparerinnstillingene:
1. Velg Innstillinger > Skjerm > Skjermsparere fra hovedmenyen.
2. Velg en skjermsparer for mens en sang spilles av, når den stoppes og når spilleren er slått av.
a. Bla deg fram til ønsket skjermsparer, og velg den.
b. Trykk på høyre pil (avspillingsknappen) for å forhåndsvise skjermspareren.
3. Gå tilbake til Innstillinger > Skjerm > Skjermsparere. Bestem hvor lang forsinkelse du vil ha før
skjermspareren vises, og hvilken størrelse du vil ha på grafikken for Spilles nå.
Slik velger du en bakgrunn:
 Velg Innstillinger > Skjerm > Bakgrunn fra hovedmenyen.

Gi Squeezebox-spilleren et nytt navn
Standardnavnet på Squeezebox Radio er Squeezebox Radio.
Slik bytter du navn på Squeezebox-spilleren:
 Gå til Innstillinger > Navn på Squeezebox fra hovedmenyen.

Avanserte innstillinger
Squeezebox Radio har et bredt utvalg avanserte innstillinger.
Slik finner du de avanserte innstillingene:
 Gå til Innstillinger > Avansert fra hovedmenyen.

Diagnose: Finne versjonsnummer for programvare/fastvare,
MAC-adresse og ip-adresse
Slik finner du informasjon som er nyttig til feilsøking:
 Gå til Innstillinger > Avansert > Diagnose fra hovedmenyen.
Her ser du hvilken versjon av programvaren som kjører på Squeezebox, og hvilken MAC-adresse spilleren har.

17

Squeezebox Radio Feature Guide

10/14/2009

Endre språk
Slik bytter du språk på Squeezebox:
 Gå til Innstillinger > Avansert > Språk fra hovedmenyen, og utfør ønskede endringer.

Opplysninger om Squeezebox og mysqueezebox.com
Slik finner du avansert informasjon om Squeezebox-spilleren:
 Gå til Innstillinger > Avansert > Informasjon om Squeezebox fra hovedmenyen.
Her finner du fastvareversjon, opplysninger om verter og porter, statistikk relatert til musikkbiblioteket, plassering av
loggfiler, en liste med plugin-filer Squeezebox Radio benytter seg av m.m.
Du kan også se hvilken versjon av mysqueezebox.com du bruker, og påloggingsinformasjonen for kontoen din.

Logge på eksternt
Du kan bruke funksjonen Ekstern pålogging til å logge på Squeezebox eksternt via et trådløst nettverk.
Slik aktiverer du ekstern pålogging:
 Gå til Innstillinger > Avansert > Ekstern pålogging > Aktiver SSH fra hovedmenyen.
Du får se rotpassordet for Squeezebox-spilleren samt ip-adressen du må bruke for å kople til den.
Slik legger du til et eksternt bibliotek:
 Gå til Innstillinger > Avansert > Nettverk > Eksterne biblioteker fra hovedmenyen, og angi ip-adressen
til datamaskinen biblioteket befinner seg på.
Slik får du ekstern tilgang til musikken din:
 Gå til Min musikk > Eksternt bibliotek fra hovedmenyen.

Vise eller endre trådløse nettverk
Slik viser du tilgjengelige trådløse nettverk:
 Gå til Innstillinger > Avansert > Nettverk > Velg nettverk > Kople til trådløst nettverk fra hovedmenyen.

Oppdatere Squeezebox-programvaren
Programvaren Squeezebox Radio bruker, oppdateres med jevne mellomrom, og nye funksjoner legges til.
Når en programvareoppdatering gjøres tilgjengelig for Squeezebox-spilleren, får du opp en beskjed på skjermen som ber
deg laste ned programvaren. Når du trykker på funksjonsknappen og nedlastingen starter, vises en framdriftsindikator
som illustrerer status for nedlastingen. Når nedlastingen er fullført, starter Squeezebox på nytt, og du får opp
hovedmenyen.

Teste fabrikkinnstillinger eller tilbakestille spilleren
Du kan utføre en test av Squeezebox-funksjonene, inkludert lyssensoren, lydruting, skjermen m.m.
Slik finner du menyen for fabrikkinnstillingene:
 Gå til Innstillinger > Avansert > Test av fabrikkinnstillinger fra hovedmenyen.
Slik tilbakestiller du Squeezebox til fabrikkinnstillingene:
 Gå til Innstillinger > Avansert > Fabrikkinnstillinger fra hovedmenyen.
eller
1. Hold inne Power-knappen i 2 sekunder for å slå spilleren av.
2. Vent 10 sekunder, og hold deretter inne More-knappen (+) mens du trykker på Power-knappen.
3. Når du ser meldingen om at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slipper du More-knappen.
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Innganger og utganger for musikk
Squeezebox Radio har innganger for hodetelefoner, iPod og mp3-spillere.

Bruke hodetelefoner
Slik lytter du til musikk med hodetelefoner:
1. Kople hodetelefonene til hodetelefoninngangen på siden av Squeezebox-spilleren.
2. Bla deg fram til det du vil høre, og sett i gang avspillingen.

Kople til mp3-spillere
Du kan spille av musikk fra iPod og mp3-spillere via Squeezebox Radio.
Slik spiller du av musikk fra enheten:
1. Kople enheten til på baksiden av Squeezebox. Bruk ledningen som fulgte med.
2. Fra hovedmenyen velger du Lydinngang (dette alternativet vises kun i menyen når ledningen er koplet til).
Du justerer volumet enten på enheten eller på Squeezebox.
Du kan også kople datamaskinen til lydinngangen på Squeezebox Radio, og bruke Squeezebox-spilleren som høyttaler.
Bruk hodetelefoninngangen på datamaskinen og lydinngangen på Squeezebox Radio.

Bruke Squeezebox Radio som en del av et større anlegg
Squeezebox Radio er bare ett av medlemmene i en voksende familie med trådløse Squeezebox-spillere.
Disse produktene kan deles inn i tre kategorier:
1. Alt-i-ett-spillere har innebygde forsterkere og høyttalere, slik at du kan plassere dem hvor som helst innenfor
rekkevidden til nettverket, uten at du trenger å kople dem til et lydanlegg. Squeezebox Boom var vår første alt-iett nettverksmusikkspiller. Squeezebox Radio er produkt nummer to i denne serien.
2. Spillerne Squeezebox Duet, Squeezebox Classic, Squeezebox Touch og Squeezebox Transporter koples
til et lydanlegg. De passer bra når du vil legge nettverksmusikk til et hjemmestereoanlegg.
3. Kontrollerne styrer alle spillere på nettverket. Squeezebox Controller har f.eks. en fargeskjerm som er strålende
for å vise albumgrafikk. Squeezebox Controller koples trådløst til nettverket, i stedet for å bruke infrarød tilkopling,
slik at du kan styre Squeezebox Radio fra hvor som helst i hele huset.
Du kan ha en hvilken som helst slags kombinasjon av Squeezebox-spillere i huset. Fyll huset med Squeezebox Boomspillere, eller ha en Squeezebox Radio i stua og en Squeezebox Boom på soverommet.
Hver spiller fungerer uavhengig av de andre, slik at du kan spille forskjellig musikk på hver enkelt spiller, enten den står
i garasjen, på kjøkkenet, på soverommet eller i stua. Alle spillerne på nettverket kan spille av ulike musikkilder.
Du kan også synkronisere dem, slik at den samme musikken spilles samtidig i alle rom.
Du trenger bare én utgave av Squeezebox Server for å spille av din egen musikksamling på flere Squeezebox-spillere.
Selv en svært enkel datamaskin kan støtte mer enn et dusin Squeezebox-spillere.
Hvis du setter pris på den musikalske opplevelsen du får med Squeezebox Radio, og har lyst til å utvide anlegget
til å dekke hele huset, kan du gå til www.logitech.com for å se alle Squeezebox-produktene.

Utviklerressurser
Squeezebox Server (tidligere kalt SqueezeCenter) fra Logitech har åpen kildekode. Hvis du vil bli en av utviklerne
i Squeezebox-fellesskapet, kan du besøke www.mysqueezebox.com > Støtte. Her finner du et område for utviklere
på de aktive forumene, samt en wiki-side med nyttige utviklerverktøy og hendig informasjon.
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Feilsøking ved konfigurering
Hvis du har problemer med å fullføre konfigureringen av Squeezebox Radio, kan du se hjelpeavsnittet
i hurtigstartveiledningen for Squeezebox Radio. Hvis problemet ikke blir løst, finner du mer detaljert informasjon her.

Squeezebox Radio reagerer ikke
Slik starter du Squeezebox Radio på nytt:
1. Hold inne Power-knappen i 2 sekunder for å slå spilleren av.
2. Trykk lett på Power-knappen for å slå spilleren på igjen.
Hvis dette ikke løser problemet, kan du tilbakestille Squeezebox Radio til fabrikkinnstillingene:
4. Hold inne Power-knappen i 2 sekunder for å slå spilleren av.
5. Vent 10 sekunder, og hold deretter inne More-knappen (+) mens du trykker på Power-knappen.
6. Når du ser meldingen om at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slipper du More-knappen.

Gjenta deler av Squeezebox Radio-konfigureringen
Hvis du får problemer under konfigureringen, kan du gå tilbake til et tidligere trinn, eller starte prosessen på nytt.
Slik går du tilbake til forrige konfigureringstrinn:
 Trykk lett på Back-knappen.
eller
Du starter konfigureringen på nytt igjen ved å tilbakestille Squeezebox til fabrikkinnstillingene:
1. Hold inne Power-knappen i 2 sekunder for å slå spilleren av.
2. Hold deretter inne More-knappen (+) mens du trykker på Power-knappen.
3. Når du ser meldingen om at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet, slipper du More-knappen.
Alternativt kan du, fra hovedmenyen, gå til Innstillinger > Avansert > Fabrikkinnstillinger > Fortsett.
Først vises Logitech-logoen, deretter meldingen om at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet. Herfra kan du starte
konfigureringen på nytt.

Jeg har ikke navnet og passordet til det trådløse nettverket
Du trenger navnet og passordet som ble tildelt det trådløse nettverket da det ble installert, for å kunne fullføre
konfigureringen. Nettverksnavn kalles ofte SSID, og passord omtales ofte som en nettverksnøkkel eller sikkerhetsnøkkel.
Merk: Hvis nettverket ikke er sikret, eller hvis du har et Ethernet-nettverk, har det ikke noe passord. Du fullfører
konfigureringen ved å følge instruksjonene på Squeezebox-skjermen.
Hvis datamaskinen er koplet til et trådløst nettverk, finner du nettverksnavnet på maskinen.
 Windows: Klikk på ikonet for trådløs nettverkstilkopling på oppgavelinjen.

 Windows XP: Dobbeltklikk på ikonet for nettverkstilkopling på oppgavelinjen.

 Mac: Klikk én gang på wi-fi-ikonet øverst til høyre på skjermen. Nettverksnavnet har en hake ved seg.
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Hvis du ikke har passordet til det trådløse nettverket:
 Sjekk om du har skrevet det ned et sted.
 Spør noen hjemme om de vet hva passordet er.
 Ta kontakt med personen som konfigurerte hjemmenettverket.
 Se i bruksanvisningen til ruteren.
 Ta kontakt med ruterforhandleren eller Internett-leverandøren for hjelp.
Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer ruteren slik at den fungerer med Squeezebox, kan du se den relevante
kunnskapsbaseartikkelen på www.mysqueezebox.com > Støtte. Søk etter rutermodellen din under Feilsøking.

Nettverket mitt er ikke oppført
Squeezebox Radio er laget for å finne alle trådløse nettverk som er innenfor rekkevidde, og viser dem med
nettverksnavn (SSID). Hvis du ikke kan velge nettverket ditt under konfigureringen fordi det ikke står oppført på listen
under Velg nettverk på Squeezebox, kan du prøve følgende:






Kontroller at Squeezebox Radio er innenfor rekkevidden til det trådløse nettverket, og at det ikke finnes kilder
til potensielle forstyrrelser, som trådløse telefoner. Du kan teste Squeezebox ved å flytte den nærmere ruteren,
tilbakestille spilleren og prøve å kople til igjen.
Hvis du mistenker at andre nettverk hindrer at Squeezebox får en pålitelig tilkopling til nettverket ditt, kan du
prøve å endre kanalen som den trådløse ruteren bruker. Hvis du trenger hjelp med dette, eller med annen
ruterkonfigurasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med ruteren, eller kontakte produsenten eller
Internett-leverandøren din.
Kople fra ruteren, vent i 30 sekunder og kople den til igjen Vent noen minutter, og se om nettverksnavnet
nå vises i listen.
Hvis navnet på nettverket fremdeles ikke vises, kan det hende at ruteren er konfigurert til å ikke kringkaste SSIDen sin. Hvis dette er tilfelle, kan du oppgi nettverksnavnet manuelt:
a. Velg alternativet Jeg ser ikke nettverket nederst på listen over nettverk.
b. I det neste skjermbildet velger du Angi nettverksnavn for å oppgi navnet manuelt.
Merk: Det skilles mellom store og små bokstaver. Hvis du f.eks. har gitt nettverket ditt navnet MittNettverk,
blir ikke navnet mittnettverk godtatt.

Merk: Hvis du vil vite mer om hvordan du finner og endrer ruterinnstillingene, kan du se i bruksanvisningen til ruteren
og på innstillingssidene til ruteren på Internett. Du kan også kontakte ruterprodusenten eller Internett-leverandøren din.

Nettverkspassordet ble ikke godtatt
Hvis nettverkspassordet ikke godtas, kan du prøve følgende:
 Prøv å skrive det inn på nytt. Du kan ha stavet det feil.
 Hvis nettverkspassordet ikke godtas, kan det hende at det er i formatet ASCII. (Dette gjelder kun WEP-passord
på enten 5 eller 13 tegn.) Konverter passordet fra ASCII- til heksadesimalformat. Søk etter "ASCII-to-hex
converter" på nettet, eller bruk konverteringsfunksjonen på http://slimdevices.com/asciitohex.php.
Squeezebox Radio følger 802.11-standarden, og bruker heksadesimale nøkler for WEP-kryptering. 64- og 128-biters
WEP-nøkler har henholdsvis 10 og 26 tegn. Hvis nøkkelen du har angitt i Squeezebox Radio, bare er 5 eller 13 tegn,
har du en ASCII-krypteringsnøkkel, som må konverteres til heksadesimal form.
Hvis du vil vite mer om hvorfor passordet ditt ikke godtas, kan du se neste avsnitt: Nettverkstilkoplingen opprettes ikke.
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Nettverkstilkoplingen opprettes ikke
Hvis Squeezebox Radio ikke kan kople til nettverket etter at du har oppgitt nettverkspassordet, kan det være flere årsaker.
Forsøk følgende:








Forsikre deg om at du har tastet inn riktig nettverksnavn og passord.
Kontroller om det er flere nettverk med samme navn i listen på Squeezebox-spilleren. Hvis det trådløse nettverket
fremdeles har standardnavnet fra produsenten, f.eks. linksys eller netgear, kan det være flere nettverk
med samme navn i nabolaget ditt. I så fall kan det hende at Squeezebox Radio forsøker å kople til feil nettverk.
Hvis dette er et problem, kan du prøve å kople til et annet nettverk, eller gå til innstillingssiden for ruteren på
Internett, gi nettverket et nytt navn og deretter forsøke å konfigurere på nytt.
Se om ruteren bruker MAC-filtrering. Hvis den gjør det, og du ikke kan deaktivere filtreringen, legger du til MACadressen til Squeezebox Radio i ruterens liste over tillatte enheter.
Du finner MAC-adressen til Squeezebox-spilleren på en etikett på undersiden av enheten.
MAC-filtrering er et sikkerhetstiltak som sikrer at ingen ukjente datamaskiner eller andre enheter kan kople seg
til det trådløse nettverket uten å ha blitt godkjent på forhånd.
Kontroller avstanden mellom Squeezebox Radio og den trådløse ruteren. Flytt Squeezebox nærmere den
trådløse ruteren, og prøv å kople til på nytt.
Kople fra ruteren, vent i 30 sekunder og kople den deretter til på nytt. Vent noen minutter. Prøv så å skrive
passordet inn på nytt.

Squeezebox Radio benytter som standard en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) til å tilordne ipadresser under konfigureringen. Hvis du foretrekker å bruke en statisk ip-adresse, må du deaktivere DHCP-serveren
til ruteren mens du konfigurerer Squeezebox Radio. Hvis du trenger hjelp med å deaktivere DHCP-serveren til ruteren,
kan du se i ruterdokumentasjonen eller kontakte ruterprodusenten.
Hvis ikonet for trådløs nettverkstilkopling på statuslinjen er rødt, har du ingen Internett-forbindelse.
Hvis det er blått, finnes det ingen forbindelse til Squeezebox Server.
Merk: Du finner svar på vanlige spørsmål om ruteren i kunnskapsbasen på www.mysqueezebox.com > Støtte.
Søk etter navnet på produsenten av ruteren under Feilsøking.
Merk: Hvis du vil vite mer om hvordan du finner og endrer ruterinnstillingene, kan du se i bruksanvisningen til ruteren
og på innstillingssidene til ruteren på Internett. Du kan også kontakte ruterprodusenten eller Internett-leverandøren din.

Ingen forbindelse – Ethernet
Prøv følgende hvis du ikke får opprettet en Internett-tilkopling når du kopler en Ethernet-kabel til Squeezebox Radio:
 Kontroller alle nettverkstilkoplingene, og kontroller at DHCP-serveren er aktivert på ruteren.
 Prøv en annen Ethernet-kabel, selv om svitsjen eller huben angir at det er en god forbindelse.
 Kontroller at ruteren eller tilkoplingspunktet har den nyeste programvaren.
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Kan ikke kople til mysqueezebox.com
Problemer med tilkopling til mysqueezebox.com forårsakes som regel av DNS-feil (Domain Name System).
Slike feil kan rettes opp ved at du tilbakestiller ruteren:
 Kople fra ruteren, vent i 30 sekunder og kople den deretter til igjen.
Det kan hende at du må tilbakestille ruteren til standardinnstillingene, og starte konfigureringen fra begynnelsen av.
Du finner ytterligere informasjon i brukerveiledningen til ruteren.
Merk: Du finner svar på vanlige spørsmål om rutere i kunnskapsbasen på www.mysqueezebox.com > Støtte.
Søk etter navnet på produsenten av ruteren under Hjelp med feilsøking.
Hvis ikonet for trådløs nettverkstilkopling på statuslinjen er rødt, har du ingen Internett-forbindelse.
Hvis det er blått, finnes det ingen forbindelse til Squeezebox Server.
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Feilsøking etter konfigurering
Musikken spilles ikke av
Prøv følgende hvis du prøver å spille av musikk på Squeezebox, men ikke hører noe:
 Bruk volumknappen på Squeezebox Radio til å kontrollere lydstyrken.
 Hvis du bruker Squeezebox Server, og lytter på musikk fra datamaskinen, kan du legge til unntak i brannmuren:
a. Kontroller om det er noen advarsler fra brannmuren på skjermen.
b. Forsikre deg om at brannmuren har de riktige unntakene. Disse unntakene kreves: port 3483 UDP,
port 3483 TCP og port 9000 TCP.
 Prøv å spille av en annen sang for å teste oppsettet.
 Hvis du fremdeles ikke hører noe fra Squeezebox-spilleren, gjenoppretter du fabrikkinnstillingene på den
og starter konfigureringen på nytt for å løse problemet.
Hvis det ikke fungerer, ta kontakt med brukerstøtte.

Lyden er hakkete, skurrer eller hopper fremover
Hvis kvaliteten på musikken er dårlig, kan det hende at det er forstyrrelser på den trådløse forbindelsen, eller det kan
være at det trådløse signalet er for svakt. Forsøk følgende:
 Flytt Squeezebox-spilleren nærmere den trådløse ruteren, eller prøv å fjerne gjenstander som bidrar til
forstyrrelser. Et eksempel på en slik gjenstand kan være en trådløs telefon.
 Du kan også prøve å kople spilleren direkte til ruteren med en Ethernet-kabel. Hvis dette løser problemet,
er det trådløse nettverkssignalet sannsynligvis for dårlig, eller så har det oppstått interferens på nettverket.

Knappene for spoling fram og tilbake søker ikke
Hvis spolingsknappene ikke fungerer som de skal, skyldes det sannsynligvis formatet på sangen du spiller av.
Spolefunksjonen (holde nede FWD eller REW) fungerer bare med følgende formater:
 Mp3
 FLAC
 WMA standard
 WAV
 AIFF
 OGG
 AAC / M4A
 Apple Lossless
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Datamaskinen min eller musikkbiblioteket mitt vises ikke i Min musikk
Normalt vil du kunne velge blant én eller flere datamaskiner som kjører Squeezebox Server når du velger Min musikk
fra hovedmenyen. Datamaskiner som kjører Squeezebox Server, står oppført med de navnene de har fått i nettverket.
Navnet er som regel noe sånt som KARI-NORDMANNS-DATAMASKIN.
Merk: Hvis du har gitt musikkbiblioteket ditt et navn i Squeezebox Server, fra Kontrollpanel > Musikkbibliotek,
er det dette navnet som vises når du velger Min musikk fra hovedmenyen.
Merk: Hvis du bare har én lokal datamaskin som kjører Squeezebox Server, vises den kun første gang du velger
Min musikk. Ved senere anledninger blir du videresendt direkte fra Min musikk til menyen Artist, Album, Sjanger.
Hvis du vil spille av musikken du har lagret på datamaskinen, men navnet på datamaskinen ikke vises i Min musikk,
kan du prøve følgende:










Sørg for at du har installert Squeezebox Server fra www.mysqueezebox.com.
Kontroller at Squeezebox Server kjører.
a. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg Åpne kontrollpanelet.
Mac: Gå til Systempreferanser og velg Squeezebox Server.
b. I kategorien Serverstatus klikker du på Start Squeezebox Server dersom statusen indikerer at serveren
ikke kjører.
Start datamaskinen på nytt.
Hvis du benytter en tredjeparts brannmur, f.eks. Trend Micro, Norton, McAfee eller OneCare, bør du se
i kunnskapsbasen på www.mysqueezebox.com > Støtte for mer informasjon. Søk etter instruksjoner for din
brannmur under Hjelp med feilsøking. Hvis det ikke finnes informasjon om den aktuelle brannmuren
i kunnskapsbasen, legger du inn unntak for disse tre portene: port 3483 UDP, port 3483 TCP og port 9000 TCP.
Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du utfører denne endringen i programvaren til brannmuren,
søker du på nettet etter "unntak, porter, <navn på brannmurprogram>", eller du kan ta kontakt med teknisk støtte
for brannmurprogrammet.
Kontroller at Squeezebox Radio er koplet til samme nettverk som Squeezebox Server er koplet til. Hvis det finnes
flere nettverk tilgjengelig, kan det hende at datamaskinen er koplet til ett nettverk (via en Ethernet-kabel eller
trådløs forbindelse) og Squeezebox Radio er koplet til et annet.
Hvis nettverket bruker flere rutere eller IP-telefoni (VOIP), eller hvis du er på et bedriftsnettverk med en
sammensatt eller segmentert nettverkskonfigurering, kontrollerer du at datamaskinen og Squeezebox Radio er
i samme nettverkssegment. På denne måten kan Squeezebox Radio kople til Squeezebox Server automatisk.
Kontroller at Squeezebox Server leter etter musikken din på riktig sted:
a. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg Åpne kontrollpanelet.
Mac: Gå til Systempreferanser og velg Squeezebox Server.
b. Velg kategorien Musikkbibliotek.
c. Bla deg fram til og velg de musikk- og spillelistemappene du vil ha i musikkbiblioteket til Squeezeboxspilleren.
d. Klikk på Bruk.
Squeezebox Server søker gjennom datamaskinen og indekserer de elementene du har valgt, i musikkbiblioteket.
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Kan ikke spille av min egen musikksamling
Hvis du ikke får til å kople til musikken din fra Squeezebox-spilleren, kan det hende at Squeezebox Radio ikke finner
datamaskinen. Kontroller følgende elementer for å finne årsaken til dette problemet:
 Kontroller at Squeezebox Server er installert, og at programmet kjører.
 Sjekk at ikke brannmuren skaper problemer.
 Kontroller at nettverksomgivelsene ikke skaper problemer med delnett eller nettverkssegmenter.
Følgende situasjoner kan skape problemer:
o To rutere på nettverket bruker ulike ip-skjemaer
o Du har et VLAN (Virtual Local Area Network), og betjener ulike delnett for trådede og trådløse
forbindelser
o Du kopler Squeezebox Radio til et annet nettverk enn ditt eget
Ved vanlig drift vises datamaskinens navn når du velger menyen Min musikk på Squeezebox Radio, såfremt
Squeezebox Server kjører på en datamaskin som befinner seg på det trådløse nettverket.
Merk: Hvis du har gitt musikkbiblioteket ditt et navn i Squeezebox Server, fra Kontrollpanel > Musikkbibliotek,
er det dette navnet som vises når du velger Min musikk fra hovedmenyen.
Hvis du har fullført konfigureringen og musikksamlingen fremdeles ikke spilles av på Squeezebox Radio,
kan det hende at problemet er relatert til musikkens filformater.

Kjører Squeezebox Server?
Du må passe på at Squeezebox Server kjører på datamaskinen, ellers oppdager ikke Squeezebox-spilleren
datamaskinen, og spilleren kan ikke kople til den.
1. Hvis du ikke har lastet ned og installert Squeezebox Server, går du til www.mysqueezebox.com og klikker
på Last ned Squeezebox Server.
2. Slik kontrollerer du at Squeezebox Server kjører:
a. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg Åpne kontrollpanelet.
Mac: Gå til Systempreferanser og velg Squeezebox Server.
b. I kategorien Serverstatus klikker du Start Squeezebox Server dersom statusen indikerer at serveren
ikke kjører.
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Har du problemer med brannmuren?
Hvis datamaskinen kjører brannmurprogramvare fra en tredjepart, kan det føre til tilkoplingsproblemer for Squeezeboxspilleren. Hvis dette er tilfelle, kan du prøve følgende:



En rask måte å diagnostisere problemet på, er å deaktivere brannmuren midlertidig, slik at Squeezebox Radio
kan kommunisere med datamaskinen.
Hvis Squeezebox Radio får tilgang til musikken din mens brannmuren er slått av, er brannmuren sannsynligvis
satt til å gi tilgang kun til bestemte, lokale verter. Slå brannmuren på igjen, og gjør deretter følgende:
Hvis du benytter en tredjeparts brannmur, f.eks. Trend Micro, Norton, McAfee eller OneCare, bør du se i
kunnskapsbasen på www.mysqueezebox.com > Støtte for mer informasjon. Søk etter instruksjoner for din
brannmur under Hjelp med feilsøking.
b. Hvis det ikke finnes informasjon om den aktuelle brannmuren i kunnskapsbasen, åpner du
brannmurprogrammet og legger inn unntak for disse tre portene:
NameNavn
Squeezebox Discovery
Squeezebox ControlSqueezebox Control
Squeezebox WebSqueezebox Web

Port #Portnr.
3483
3483
9000

ProtocolProtokoll
UDPUDP
TCPTCP
TCPTCP

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du utfører denne endringen i programvaren til brannmuren,
søker du på nettet etter "unntak, porter, <navn på brannmurprogram>". Du kan også ta kontakt med Internettleverandøren din eller teknisk støtte for brannmurprogrammet.
Hvis du er usikker på hvordan du konfigurerer nettverket, bør du høre med en nettverksekspert.

Støttede formater
Prøv følgende dersom Squeezebox Radio ikke spiller av musikk som er lagret på datamaskinen:





Kontroller at musikken ikke har DRM-beskyttelse (Digital Rights Management). Hvis du har kjøpt musikken fra
iTunes Store før 2009, kan det være at den inneholder DRM-kodede filer. Hvis dette er tilfelle, fjerner Apple DRM
fra låter mot et gebyr. Låter merket iTunes Plus og iTunes-låter som er kjøpt i løpet av 2009 eller senere, har ikke
DRM-beskyttelse.
Kontroller at Squeezebox Server kjører, og at brannmuren(e) på systemet er konfigurert slik at de(n) tillater
kommunikasjon mellom datamaskinen og spilleren.
Kontroller filformatet, og sjekk at det støttes.
Squeezebox Radio kan spille av musikk i følgende formater:
o Mp3
o FLAC
o WMA standard
o WAV
o AIFF
o OGG
o AAC / M4A
o Apple Lossless
I tillegg konverteres følgende formater automatisk til støttede formater ved hjelp av en omkodingsmodul som er
bygd inn i Squeezebox Server: WMA Lossless, Monkey's Audio (.APE).
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Slik ser du hvilket filformat musikken din har:
1. Merk sangen du vil lytte til.
2. Trykk på More-knappen (+), ikke Play-knappen.
Squeezebox Radio kan ikke spille av musikk som er kjøpt fra iTunes og som har DRM-beskyttelse. Du kan bare spilles
av låter kjøpt fra iTunes dersom:
 du kjøpte låter merket iTunes Plus. Disse låtene er ikke krypterte, og har ikke DRM-beskyttelse.
eller
 du kjøpte låtene i løpet av 2009 eller senere. Apple fjernet DRM-beskyttelsen på låtene som selges i iTunes
fra og med 2009.
eller
 du betaler et gebyr til Apple, som deretter fjerner DRM-beskyttelsen fra låtene kjøpt i iTunes før 2009.
Squeezebox Radio gjenkjenner spillelister lagret i mange forskjellige musikkprogram, inkludert iTunes og Windows
Media Player. Støttede spillelisteformater: PLS-filer, M3U-filer (WinAMP) og WPL-filer (Windows Playlist).

iTunes-musikk spilles ikke av
iTunes fra Apple er et musikkprogram som lar deg sortere musikksamlingen, rippe cd-er og opprette og håndtere
spillelister. Du kan også bruke det til å få tilgang til iTunes Store, der du kan kjøpe musikk, videoer og podkaster.
Mange av musikkfilene kjøpt fra iTunes Store før 2009, er DRM-beskyttet.

Se etter DRM-beskyttelse (Digital Rights Management)
Dersom Squeezebox-spilleren ikke kan spille av iTunes-musikk, er det sannsynligvis fordi den er beskyttet av Apples
egen DRM-programvare. Andre musikkbutikker på Internett bruker også DRM-beskyttelse på nedlastbare låter. Hvis du er
usikker på om musikken din er DRM-beskyttet, bør du ta kontakt med musikkbutikken.
Du kan bare spilles av låter kjøpt fra iTunes dersom:
 du kjøpte låter merket iTunes Plus. Disse låtene er ikke krypterte, og har ikke DRM-beskyttelse.
eller
 du kjøpte låtene i løpet av 2009 eller senere. Apple fjernet DRM-beskyttelsen på låtene som selges i iTunes
fra og med 2009.
eller
 du betaler et gebyr til Apple, som deretter fjerner DRM-beskyttelsen fra låtene kjøpt i iTunes før 2009.
Hvis du er sikker på at musikken ikke er DRM-beskyttet, men iTunes-musikken fremdeles ikke kan spilles av,
kan du prøve å konfigurere Squeezebox Radio til å bruke iTunes-biblioteket ditt:
1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg Åpne kontrollpanelet.
Mac: Gå til Systempreferanser og velg Squeezebox Server.
2. Klikk på kategorien Avansert, og velg deretter Avanserte innstillinger.
3. Fra nettgrensesnittet til Squeezebox Server velger du kategorien iTunes, og sørg for at det er merket av i boksen
Bruk iTunes. Hvis det ikke er merket av, må du gjøre det, og etterpå klikke på Bruk.
4. Velg kategorien Standardinnstillinger.
5. Sørg for at boksen Musikkmappe ikke er merket av, og klikk på Bruk.
6. Gå til Søk gjennom musikkbiblioteket på samme side, velg Tøm musikkbiblioteket og søk gjennom alt på nytt,
og klikk deretter på Søk på nytt for å starte søket.
Se om musikken blir tilgjengelig på Squeezebox-spilleren.
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Hvis du fulgte trinnene ovenfor, og musikken eller spillelistene fremdeles ikke vises, kan du prøve å tømme biblioteket
og søke gjennom musikkmappen på nytt:
1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg Åpne kontrollpanelet.
Mac: Gå til Systempreferanser og velg Squeezebox Server.
2. Klikk på kategorien Avansert, og velg deretter Avanserte innstillinger.
3. Klikk på kategorien iTunes i nettgrensesnittet til Squeezebox Server.
4. Oppgi filbanen under Plassering for filen iTunes Music Library.xml
 I Windows XP er standard filbane: C:\Dokumenter og innstillinger\brukernavn\Mine dokumenter\Min
musikk\iTunes\
 I Windows Vista er standardbanen C:\Brukere\brukernavn\Musikk\iTunes\iTunes Music Library.xml
 I Mac OS X er standardbanen /Brukere/brukernavn/Musikk/iTunes
5. Under iTunes-musikkmappe angir du mappen der musikken er lagret.
6. Gå til kategorien Standardinnstillinger. Rull ned til Søk gjennom musikkbiblioteket, velg Tøm
musikkbiblioteket og søk gjennom alt på nytt, og klikk deretter på Søk på nytt.

Sjekk også
Hvis iTunes-musikken fremdeles ikke spilles av, kan du også sjekke følgende:
 Sørg for at brannmuren(e) på systemet er konfigurert slik at de(n) tillater kommunikasjon mellom Squeezebox
Radio og datamaskinen.
 Kontroller filformatet, og sjekk at det støttes.
Hvis du fremdeles har problemer med å bruke iTunes etter å ha forsøkt framgangsmåten ovenfor, bør du ta kontakt med
Logitechs brukerstøtte for å få hjelp.

Squeezebox Radio finner ikke all musikken min
Etter at du har lastet ned og installert Squeezebox Server, søker programmet etter musikk på datamaskinen.
En indeksering av musikken legges inn i musikkbiblioteket til Squeezebox-spilleren.

Sørg for å bare ha én musikkmappe
Hvis ikke all musikken du har lagret på datamaskinen, vises når du velger Min musikk på spilleren, bør du kontrollere
at du har samlet alle musikkfilene på én plassering på datamaskinen. Du kan lagre alle filene i én enkelt mappe,
opprette flere undermapper for å sortere musikken i, eller legge til snarveier til filer som befinner seg i andre mapper.
Programvaren som brukes til å rippe cd-er til digitale filer, som for eksempel iTunes eller Windows Media Player,
gjør kanskje dette automatisk.

Kontroller etikettene
Hvis du ikke ser musikken din oppført som forventet når du går til Min musikk > Artister, Album, kan det være fordi
den ikke er gitt de riktige etikettene. Hvis dette er tilfelle, har Squeezebox Server lest all musikken, men filene er ikke
oppført i den forventede rekkefølgen fordi etikettene til musikkfilene ikke er korrekt angitt, eller ikke er angitt i det hele tatt.
Slik kan du bekrefte at uriktige etiketter er opphavet til problemet:
 Gå til Min musikk > Album fra hovedmenyen
Sjekk om albumene er sortert riktig, eller om noen av dem er oppført under Ingen album. Dette er navnet på kategorien
Squeezebox Server bruker, når den ikke finner etiketter å kategorisere et album etter.
Det finnes mange etikettredigeringsprogrammer, og noen av dem er gratis. Hvis redigeringsprogrammet kan fjerne alle
etikettene og deretter lage nye, er dette som regel nok til å løse problemet.
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Søk gjennom musikkmappen på nytt
Hvis Squeezebox Radio ikke finner alle musikkfilene dine, kan du prøve å søke gjennom musikkmappen på nytt.
Slik søker du gjennom musikksamlingen manuelt:
1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg Åpne kontrollpanelet.
Mac: Gå til Systempreferanser og velg Squeezebox Server.
2. Klikk Søk på nytt i kategorien Serverstatus.
Denne funksjonen er også nyttig hvis du ofte gjør endringer i musikksamlingen.

Tøm biblioteket, søk på nytt og slett hurtigbufrede filer
Hvis sangene er i støttede formater, men noen av sportitlene eller noe av albumgrafikken mangler eller er feilaktig,
kan du prøve å tømme musikkbiblioteket til Squeezebox Server, søke gjennom datamaskinen på nytt og deretter slette
hurtigbufrede filer.
Først må du kontrollere at Squeezebox Server søker gjennom mappen som faktisk inneholder musikken din:
1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg Åpne kontrollpanelet.
Mac: Gå til Systempreferanser og velg Squeezebox Server.
2. Velg kategorien Musikkbibliotek.
3. Bekreft at det er oppgitt riktig navn på musikkmappen på datamaskinen. Hvis det er feil, oppgir du riktig bane
og klikker på Bruk.
Slik tømmer du biblioteket og søker gjennom musikkmappen på nytt:
1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg Åpne kontrollpanelet.
Mac: Gå til Systempreferanser og velg Squeezebox Server.
2. I kategorien Serverstatus velger du Tøm musikkbiblioteket og søk gjennom alt på nytt i rullegardinlisten,
og klikker deretter på Søk på nytt.
Squeezebox Server søker gjennom musikken og bygger opp databasen den bruker til å vise informasjon
om samlingen, inkludert albumgrafikk, på nytt.
Slik sletter du hurtigbufrede filer:
1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg Åpne kontrollpanelet.
Mac: Gå til Systempreferanser og velg Squeezebox Server.
2. Klikk på kategorien Serverstatus på kontrollpanelet til Squeezebox Server, og velg deretter
Stopp Squeezebox Server.
3. Gå til kategorien Avansert og klikk på Tøm hurtigbuffermappen.
4. Klikk på Bruk.
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Jeg vil bytte språk
Du kan endre visningsspråket på Squeezebox-spilleren på mysqueezebox.com og på nettportalen til Squeezebox Server.

Squeezebox
Slik bytter du språk på Squeezebox-spilleren:
 Gå til Innstillinger > Avansert > Språk fra hovedmenyen, og velg ønsket språk.

mysqueezebox.com
Slik bytter du språk på mysqueezebox.com:
1. Gå til www.mysqueezebox.com fra datamaskinen.
2. Klikk på Kontoinnstillinger, og gå deretter til språkfeltet for å velge språk.

Squeezebox Server
Slik bytter du språk i Squeezebox Server:
1. Windows: Klikk på Squeezebox Server-ikonet i systemstatusfeltet. Velg Åpne kontrollpanelet.
Mac: Gå til Systempreferanser og velg Squeezebox Server.
2. Klikk på Avanserte innstillinger i kategorien Avansert.
3. Velg et språk i kategorien Standardinnstillinger.
4. Klikk på Bruk og Lukk.
5. Oppdater nettleseren for å se det nye språket.
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Begrenset produktgaranti for maskinvare fra Logitech

Logitech garanterer at maskinvareproduktet fra Logitech er uten mangler i materialer og utførelse i to år fra kjøpedatoen. Denne garantien kan ikke
overføres og gjelder bare for den opprinnelige kjøperen, unntatt der slike restriksjoner ikke tillates i gjeldende lovgivning. Denne garantien gir deg visse
juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter, som varierer med lokal lovgivning.
Logitechs eneste erstatningsansvar og ditt eneste rettsmiddel i tilfelle garantibrudd skal være, etter Logitechs valg, (1) å reparere eller skifte maskinvaren,
eller (2) å refundere kjøpesummen, forutsatt at maskinvaren leveres tilbake til forhandleren eller et annet sted som angis av Logitech, sammen med en kopi
av kvitteringen eller en datert detaljert kvittering. Frakt- og ekspedisjonsutgifter kan pålegges, unntatt der det ikke tillates i gjeldende lovgivning. Logitech kan,
etter eget skjønn, bruke nye, overhalte eller brukte deler i god stand når et maskinvareprodukt skal repareres eller skiftes. Alle skiftede maskinvareprodukter
dekkes av garanti i resten av den opprinnelige garantiperioden eller i tretti (30) dager, avhengig av hvilket alternativ som varer lengst, eller i en eventuell
lengre tidsperiode hvis dette kreves i lokal lovgivning.
Denne garantien dekker ikke problemer eller skade som følge av (1) ulykke, misbruk, feilbruk eller uautorisert reparasjon, modifikasjon eller demontering;
(2) feil bruk eller vedlikehold, bruk som strider mot produktanvisningene eller tilkopling til feil type spenning; eller (3) bruk av forbruksvarer, for eksempel
ekstra batterier, som ikke er levert av Logitech, unntatt der slike restriksjoner ikke tillates i gjeldende lovgivning.
Slik skaffer du garantistøtte. Gyldige garantikrav behandles som regel gjennom forhandleren de første tretti (30) dagene etter kjøpet, men denne
tidsperioden kan variere avhengig av hvor du kjøpte produktet. Be om mer informasjon hos Logitech eller forhandleren der du kjøpte produktet.
Garantikrav som ikke kan behandles gjennom forhandleren, og andre produktrelaterte spørsmål skal rettes direkte til Logitech. Adresser og
kontaktinformasjon for kundeservice hos Logitech finnes i dokumentasjonen som fulgte med produktet og på nettstedet www.logitech.com/support.
Ansvarsbegrensning. LOGITECH ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR SPESIELL, INDIREKTE ELLER PÅLØPEN SKADE ELLER
FØLGESKADE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, INNTEKT ELLER DATA (DIREKTE OG INDIREKTE)
ELLER KOMMERSIELT TAP FOR BRUDD PÅ UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER PÅ PRODUKTET, SELV OM LOGITECH ER
BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.
Varigheten av underforståtte garantier. UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT
FORMÅL FOR DETTE MASKINVAREPRODUKTET ER TIDSBEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN GJELDENDE BEGRENSEDE GARANTIEN FOR
PRODUKTET, UNNTATT I DEN UTSTREKNING EN SLIK RESTRIKSJON FORBYS I GJELDENDE LOVGIVNING.
Andre rettigheter. Enkelte rettsområder tillater ingen form tidsbegrensning på garantier, eller fraskrivelse eller begrensing av ansvar som følge av uhell
eller følgeskader, så det er mulig at begrensningene eller utelatelsen som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg. Denne garantien gir deg særskilte juridiske
rettigheter. Det er også mulig at du har andre rettigheter, avhengig av hvilken stat, hvilket land eller hvilken rettskrets du befinner deg i.
Nasjonale lovbestemte rettigheter. Forbrukere har juridiske rettigheter i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning om salg av forbrukervarer.
Slike rettigheter påvirkes ikke av garantiene i denne begrensede garantien.
Ingen andre garantier. Ingen forhandlere, representanter eller ansatte for eller hos Logitech er autorisert til å foreta endringer i, utvidelser av eller tillegg
til denne garantien.
Garantiperioder. Merk: Innenfor EU utvides enhver garantiperiode på under to år til to år.
Logitechs adresse. Logitech Europe S.A. – CH-1110 Morges – Sveits
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