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Introductie

Welkom bij de B-logicx handleiding voor de Nuvo Player.

Dit programma geeft de mogelijkheid om je Nuvo Player te bedienen via een Windows PC of een
MAC(book).
Deze player is alleen geschikt voor manuele bediening van de Nuvo toestellen.

Je kan er ook voor kiezen om de muziek te bedienen via onze bus, maar dan heb je de NuvoPlayerVCL
nodig. 
Je kan je favoriete muziek dus zelfs perfect gebruiken (bv via een RTC) als wekker.

Opmerking: 
· Om deze software te kunnen laten werken, heb je minimaal 1 Nuvo Player nodig. Zonder verbinding met

een player, kan je deze software niet gebruiken.

· Voor deze software hebben we de speciale toelating van Nuvo Technologies Inc, waar we als 'Integrator'
geregistreerd zijn.
Dit laat ons toe om een zo compleet mogelijke muziek besturing te maken.
Echter instellingen van het systeem kunnen en mogen niet via onze software gebeuren.
Hiervoor is nog steeds de Nuvo Player app voor IOS of Android nodig.
Nuvo geeft zelf geen software voor MAC of Windows uit, niet gratis, niet betalend.

Licentie
Deze software is gratis en kan vrij gedownload en gebruikt worden.
Elke gebruiker kan zowel op MAC als Windows de Nuvo players bedienen.

http://www.legrand.us/nuvo.aspx#.U5mXFCg9-Uk
https://itunes.apple.com/us/app/nuvo-player/id559904321?mt=8
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Starten

Systeemvereisten
Om deze software te kunnen gebruiken zijn volgende voorwaarden gewenst:

· Een internetverbinding 

· Een PC met Windows XP of hoger / een MAC(book) met OSX

· 20MB vrije schijfruimte

Software Installatie

· Download en installeer het software pakket van de software pagina van onze site.

Windows: 
· Alle programma gegevens worden, standaard in de C:\BLSXE directory geplaatst, net zoals de rest van

onze software pakketten.

Mac:
· Het programma wordt in de map van de apps geplaatst.

Tijdelijke bestanden worden opgeruimd bij het afsluiten van het programma.

Help

· Het helpbestand is online te raadplegen.

· Klik op het icoon. De help-pagina's worden weergegeven in je standaard browser.

Updates

· Eens het programma geïnstalleerd is, zal het bij het opstarten telkens zoeken naar een recentere
versie.

· Als je de recentste versie gebruikt, zie je:

· Van zodra eer een nieuwere versie is, zie je:

· Bij het afsluiten van het programma wordt de nieuwste versie gedownload naar de standaard

http://www.b-logicx.be/software.html
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downloadlocatie.

· Het starten van de installatie moet je manueel doen.
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Bedienen

Overzicht

1. Herladen van de players.
2. Is er een nieuwere versie van deze software?
3. Helpbestand online raadplegen.
4. Na keuze van de player, zie je de selectiemogelijkheden.

Nadat je hier een keuze selecteert, kan je in de lijst (5) verder in het menu gaan of een nummer starten
5. Keuzelijst. Zowel de diepere menu's als stations of nummers worden hier weergegeven.
6. Geluidsregeling.
7. Naam van het huidige station .
8. Uitvoerder en naam vd song.
9. Afbeelding van de song (niet instelbaar, wordt gedownload)
10. Weergave van de sleeptimer (5min)

Eens de timer afgelopen is (en 'SLEEP' aangeeft), moet je de players opnieuw eerst laden om verder te
kunnen
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Gebruiken
1. Start de software op.
2. Er wordt onmiddellijk gezocht naar Nuvo Players. (Een paneel duidt ondertussen aan dat het zoeken

begonnen is.
3. Vanaf het moment dat de eerste Player ontdekt is, verdwijnt het paneel en zie je het aantal Players die

aangesloten zijn.

4. Selecteer een Player. Onmiddellijk wordt contact gemaakt, en weergegeven welk station, nummer,... er
speelt en de volumebalk wordt aangepast.
Als je een andere Player selecteert, worden de gegevens van de laatst geselecteerde player
weergegeven.

5. Kies een menu. Bovenaan heb je de keuze om in de bilbiotheek, de TuneIn (muziekstreamingsdienst),
de bluetooth bronnen of de LineIn bronnen te kiezen.
Afhankelijk van de respectievelijke menu's kan je eventueel een stap dieper in het menu gaan of een
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nummer, station,... kiezen.
Deze weergave is gebaseerd op wat de NuvoPlayer weergeeft en is dezelfde als op de mobiele apps.

Opmerkingen:
Het kan een tijdje duren eer je muziek hoort door de luidsprekers. Dit hebben we zelf niet in de hand. Dit
wordt in de NuvoPlayer zelf geregeld.
Wacht voldoende lang.
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