Setup Gids Auralic Mini

Eerste Installatie
Lees eerst de Setup Gids volledig door alvorens de Auralic Mini aan te zetten!
Bij het installeren van de Auralic Mini kunt u kiezen om de speler bedraad of draadloos te
gebruiken.
Wenst u de speler bedraad te gebruiken, dan is het raadzaam de netwerkkabel eerst aan te
sluiten, alvorens de speler op stroom te zetten.
Het lampje rechtsboven op de Mini heeft verschillende kleuren:
A. Oranje: Hotspot Modus
B. Zacht wit: Aangesloten, speler is in rust
C. Fel wit: Speler speelt muziek
•

Download eerst in de App Store de Lightning DS App (zoek op Auralic).

•

Zet de Aries Mini nog niet op spanning!

•

Start de Lightning DS App en kies voor ‘Set-up Lightning Device’ en vervolgen ‘Set-up
new device’

•

Selecteer de Aries Mini in het overzicht en druk op ‘Next’

•

Verbind de audiokabels wanneer daarom gevraagd wordt en druk op ‘Next’.

•

Steek nu de stekker van de Auralic Mini in het stopcontact en druk op ‘Next’. De Powerindicator rechtsboven op de Aries Mini zal Amberkleurig gaan knipperen

•

Ga naar het ‘Instellingen’ menu op je iPhone of iPad en selecteer bij Wifi het ‘Auralic DS’
draadloos netwerk. Ga daarna weer terug naar de Auralic DS App.

•

Selecteer het apparaat: in dit geval Aries Mini en druk op ‘Next’

•

Selecteer nu of je de Mini draadloos of bedraad wilt gaan gebruiken.

•

Indien draadloos: Voer het wachtwoord van je netwerk in, en klik op ‘Join’. De Aries Mini
zal nu automatisch terugschakelen naar je eigen draadloze netwerk. Als er meerdere wifinetwerken aanwezig zijn moet je misschien het juiste netwerk selecteren bij de instellingen
van je iPhone of iPad.

•

De Aries Mini zal controleren of er updates beschikbaar zijn en deze installeren.

•

Kies een naam voor je Aries Mini uit de lijst, of geef zelf een naam.

•

Selecteer de uitgang die je wil gaan gebruiken uit de aangegeven mogelijkheden.

•

De Aries Mini is nu klaar voor gebruik en er kunnen een NAS of streamingdiensten Tidal
en/of Qobuz gekoppeld worden.

Instellingen wijzigen en Streaming services toevoegen
•

Instellingen veranderen: klik linksboven in het scherm op het muziek-icoontje. Vervolgens klik je
linksonder op het tandwiel om alle instellingen te wijzigen. Stel eerst je Lightning Device goed in.
Hier kun je bijvoorbeeld de naam van de speler aanpassen en instellingen als AirPlay en Bluetooth
acCveren. Je kunt de speler hier ook op bedraad of wiﬁ zeGen, de gewenste ﬁlter-modus kiezen en
belangrijk: de output selecteren. Heb je een USB-DAC, dan moet je deze selecteren bij de output,
anders komt er geen geluid uit!

•

Volume vastze8en: Je kunt ook de output op 100% zeGen door de SoPware Volume Control opCe
uit te vinken. Dan kun je in de app de volume balk niet gebruiken, maar heb je wel de opCmale
aansturing van je DAC.

•

Externe bibliotheek koppelen (opConeel): Klik weer op het tandwiel en kies ‘Music Library’. Klik op
‘Add Music Library’. Kies vervolgens ‘Setup New Library’. De Mini zal automaCsch de beschikbare
UPnP mediaservers weergeven. Wij adviseren om te kiezen voor de Lightning DS-server, tenzij er al
een goede UPnP server draait, zoals Minimserver. Kies USB als je een USB-drive met de Mini hebt
verbonden, of kies voor Network Folder als er een NAS aanwezig is. Kies de NAS en voer de
gebruikersnaam en het wachtwoord in en kies de juiste map. De server start met indexeren.

•

Muziekservice koppelen (opConeel): Klik op het tandwiel voor de setup en kies ‘Streaming
Account’. Kies ‘Add Streaming Account’, selecteer de dienst en voer je inloggegevens in.

Door linksboven op het muziek-icoontje te klikken kun je wisselen tussen de aanwezige bronnen.
Veel plezier met de Aries Mini!
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