
Installation af iFi ZEN Stream

1. Kobl iFi ZEN Stream til din DAC via enten USB (ANC) eller SPDIF/coaxial.

2. Sæt strømstikket i og tryk på tænd-knappen - vent et par minutter. Venstre frontdiode vil blinke rødt,
grønt og hvidt, indtil den konstant lyser hvidt.

3. Forbind ZEN Stream til dit lokale netværk via ethernetkabel. OBS: Hvis din enhed
(PC/Mac/Tablet/Smartphone) ikke er på kablet netværksforbindelse, så gå til punkt 11 - 16, inden du går
videre med punkt 5 - 10.

4. Åbn en browser på din PC/Mac/Tablet/Smartphone og skriv enten http://ifi.local/ eller
http://192.168.211.1 i adressefeltet. Tryk derefter “enter” (⏎).

5. Når ZEN Stream's webside er åbnet, tryk da på "settings" og vælg "System". Tryk derefter på "Check
Updates" og tryk "Update now", ved den foreslåede opdatering. (fig. 1,2,3)

6. Herefter genstartes enheden automatisk.



7. Vælg derefter "Run first config wizard" (fig. 4 ovenfor) og udfyld de relevante felter. HUSK at vælge det
rigtige output (SPDIF eller USB). Vær opmærksom på, at Wizard'en muligvis går tilbage til punkt 1, når
man kommer til punktet "experience". De efterfølgende punkter kan dog stadig tilgås, hvis man trykker
på dem.

8. Tryk på "Sluk" i menuen til venstre og vælg "Genstart". (fig. 5, 6)

9. Nu kan du tilgå iFi ZEN med dit foretrukne streamingprogram (Tidal, Spotify, qobuz etc.).

10. Hvis du kun bruger ét program, kan du vælge det med "exclusive mode"-drejeknappen bag på
streameren. Bruger du flere forskellige, lad den da stå på AiO.

—--------------------------------

Det anbefales at streameren er sat til kablet netværk for stabilitetens skyld, men vil du have iFi ZEN
Stream til at køre på wifi i stedet for, så gøres følgende:

11. Når iFi ZEN Stream er tilsluttet strøm og DAC’en og wifi-antennen er skruet på, tryk da på frontens
højre knap i to sekunder.



12. Under din enheds (PC, tablet etc.) netværksforbindelser vælger du "iFi-Streamer".

13. Åbn en browser på din PC/Mac/Tablet/Smartphone og skriv enten http://ifi.local/ eller
http://192.168.211.1 i adressefeltet. Tryk derefter “enter” (⏎).

14. Tryk herefter på "Settings" og vælg "Netværk". (fig. 7, 8)

15. Vælg herefter det ønskede wifi-netværk på listen og log på. (fig 9)
Log af "iFI Streamer"-netværket igen på din PC/Tablet/etc., hvis ikke det gøres automatisk.

16. iFi ZEN Stream skulle nu være tilsluttet dit wifi.

Vær opmærksom på, at de indbyggede radiostationer godt kan være op til 30 sekunder om at starte.

God fornøjelse med din iFi ZEN Stream!


