Hoe stel ik de kerkwebradio (KWR) in voor gebruik van de EasySaver 2Connect?
De KerkWebRadio type 1 (herkenbaar aan het serienummer lager dan 50000 en de rode
selectieknoppen) dient handmatig aangepast te worden indien de type aansluiting verandert.
Meestal is de KWR aangesloten geweest op een analoge telefoonlijn. Sluit u de KWR aan op de
EasySaver 2Connect dan dient u de volgende instelling aan te passen in het KWR-menu:



Sluit met de meegeleverde UTP-kabel de
EasySaver 2Connect aan op de KWR. Zet de
EasySaver 2Connect aan en wacht tot deze een
verbinding heeft met het mobiele netwerk (zie
handleiding EasySaver 2Connect).
Zet nu de KWR aan met de rode aan/uit knop:



Nadat de KWR aanstaat en verbonden is met de EasySaver 2Connect, voert u de
volgende stappen uit:
1. Houd de OK toets 5 seconden ingedrukt
tot het menu 'audio' verschijnt.

2. Blader met de pijltjes (1) toetsen naar
het menu 'netwerk' (2) en druk op de
OK (3) toets.

Z.O.Z.

Druk bij de keuze 'verbindingswijze via..' op de OK toets
Selecteer nu de methode Ethernet om te verbinden en
druk op de OK toets
(Modem 1 = voor aansluiting op een telefoonlijn)
Ethernet = voor aansluiting op EasySaver 2Connect



Herstart de KWR door nadat u Via ethernet
heeft gekozen op de knop terug (1) te drukken
totdat het scherm ‘Een herstart is nodig” te zien
is (2).



Nadat op het scherm “Een herstart is nodig”
te zien is, drukt u op de aan/uit knop.



Wacht een klein moment totdat de KWR het
volgende aangeeft: - ETHERNET –
De KWR is nu klaar voor gebruik in combinatie met
de EasySaver 2Connect.

De kerkwebradio type 2 (herkenbaar aan het serienummer hoger dan 50000 en de gele selectieknoppen) heeft een automatische verbindingskeuze. Voor verandering in type aansluiting is
geen aanpassing in de kerkwebradio nodig.

