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SAFETY WARNINGS

2. Connecting to the App for the first time

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2. De app voor het eerst verbinden

Never open the Stereoboomm MR150
Never touch the plug contacts with sharp or metal objects and handle with
care
Only use attachments or accessories specified by the manufacturer
Use only the power supply provided by the manufacturer
Never place the device in the vicinity of heat sources and keep away from
direct sunlight and naked flames
Never place the device on surfaces that are heat sensitive
Never place the device on other electrical equipment
Never install the device in a confined space, always leave space for ventilation
Protect the device from special liquids and vapors
Protect the device from dripping or splashing
Unplug the device from charging before cleaning
Do not use any solvent based cleaning agents, only a soft, dry anti-static
cloth
Do not attempt repairs yourself
If the unit is not properly installed or operated, Stereoboomm cannot accept
liability

2.1 Pairing the MR150 with local Wi-Fi network using WPS

Maak de Stereoboomm MR150 nooit open
Raak nooit de stekker aansluitingen aan met scherpe of metalen objecten en
handel steeds voorzichtig.
Gebruik enkel de accessoires aangeraden door de fabrikant.
Gebruik enkel de stroomkabel voorzien door de fabrikant.
Plaats het toestel nooit in de nabijheid van hittebronnen en vrijwaar het toestel
van direct zonlicht en open vlammen.
Plaats het toestel nooit op hittegevoelige oppervlakken.
Plaats het toestel nooit op andere elektrische toestellen.
Installeer het toestel niet in een beperkte ruimte en laat ruimte voor ventilatie.
Bescherm het toestel tegen speciale vloeistoffen en stoom.
Bescherm het toestel tegen water.
Zorg dat het toestel niet in de stekker steekt wanneer u het poetst.
Gebruik geen schoonmaakproducten op basis van sol-venten, gebruik enkel
een droge, zachte antistatische doek.
Probeer zelf geen herstellingen uit te voeren aan het toestel.
Als het toestel niet correct gebruikt of geïnstalleerd wordt, vervalt de garantie
bij Stereoboomm en kan Stereoboom niet verantwoordelijk gesteld worden.

2.1 . Luidspreker met het lokale netwerk verbinden via WPS

INTRODUCTION
What’s in the box?

Connect your smartphone to your local Wi-Fi network. Download the
Stereoboomm Multiroom app in the App Store (iOs devices) or Google Play
(Android devices). Run the app and follow the steps to add a speaker.
Press the “+” button to add a speaker, type the password of your WiFi network. Pres the WPS button on the MR150 (4). The app will now
automatically search for the speaker and add it to your network.
2.2 Direct connection to the device using WPS
If you do not have a Wi-fi connection, you can connect directly to the WiFi signal of your MR150 with your smartphone.
Turn on the Stereoboomm MR150. Go to the settings of your smartphone
and make sure that your Wi-Fi is turned on. Let your smartphone scan
for devices, select the Stereoboomm MR150 and the device will pair
automatically.
Open the Stereoboomm App, press “+” to add a speaker, (if the app asks for
a password, just press “next”) press the WPS button on the Stereoboom
MR150. The configuration will take place automatically.

PLAY!

Stereoboomm MR150 unit
Micro USB Charging cable
3.5mm AUX cable
3.5mm to 1 / 4” cable

Internet radio
(Only in Wi-Fi mode and with the Stereoboomm App)
You can also listen to Internet radio by using TuneIn or iHeartradio (iHeartradio
requires a registered account). Search by genre or by country and select your
preferred radio station.

What else do you need?
To stream music via Wi-Fi you need:
A certified Wi-Fi router
Android or iOS device such as a smartphone or a tablet
Spotify premium account (optional)

Spotify

How to use the MR150?
By using Wi-Fi or the AUX-cable it can:
play music from Spotify, play music from Internet radio stations and play your
local music.

(Only in Wi-Fi mode and with the Stereoboomm App)
You can use this App directly with Spotify. To play songs from your Spotify
account, simply click “Spotify” in the App menu, connect with Spotify (Spotify
requires a premium registered account). When selecting a song, it will
automatically play on your Stereoboomm MR150.

PARTS & BUTTONS

APP

1. Power – Micro USB in
2. Output – 3.5mm
3. Input – 3.5mm
4. WPS button
5. Indication LEDs

Rename speaker
Select the speaker you wish to rename and press the settings icon. Choose
“Rename” and choose one of the suggestions or personalize the name of your
speaker.
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INTRODUCTIE
Wat zit er in de verpakking?
Stereoboomm MR150 unit
Micro USB laadkabel
3.5mm AUX kabel
3.5mm naar 1 / 4” kabel

Om muziek te streamen via Wi-Fi heb je nodig:
Gecertificeerde router
Android of iOS toestel zoals een smartphone of een tablet
Spotify premium account (optioneel)
Hoe gebruik ik de MR150?
Via Wi-Fi of de AUX-kabel kan je:
Muziek spelen van Spotify, muziek spelen van Internet radio stations en uw
lokale muziek afspelen.

Music can be sent to the MR150 by Wi-Fi or by plugging in the included
line-in cable. Turn off the device, plug in the line-in cable into the MR150
and turn the power back on. The MR150 will now use the line-in as default
source of music
Music can also be broadcasted by the MR150 to other multiroom speakers
by Wi-Fi or by using the line-out cable. Connect the line-out cable to
connect your MR150 to an external soundsystem. The line out can also play
music sent by the line-in cable when it is connected. The volume of the
line-out can be adjusted by sliding the volume slider in the app.
Turning the device on/off
You can turn the device on/off by plugging in the power cable. When you
connect the power to the the same source as your music system, it will
switch ON/OFF together with your music system.

GUARANTEE
Copyright © Stereoboomm. Stereoboomm is a registered trademark of
TE-Group NV. Stereoboomm brand stands for superior quality products and
excellent customer service. Therefore Stereoboomm warrants this product to
be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years
from the original purchase date of the product. The terms of this guarantee
and the extent of responsibility of Stereoboomm under this warranty can be
downloaded from the website: www.stereoboomm.com.

Spotify
(Enkel in Wi-Fi modus en met de Stereoboomm App)
Je kan de App direct met Spotify gebruiken. Om muziek af te spelen van je
Spotify account, klik je op “Spotify” in het app-menu en verbind met Spotify
(Spotify vereist een premium geregistreerde account). Als u een gratis Spotify
account heeft, zou u Airplay of DLNA kunnen gebruiken.

APP
TOETSEN & ONDERDELEN

Luidspreker hernoemen
Selecteer de luidspreker die je wenst te hernoemen en druk op het instellingenicoon. Kies “Hernoem” en kies een van de suggesties of personaliseer de naam
van je luidspreker.

1. Stroom– Micro USB in
2. Uitvoer – 3.5mm
3. Invoer – 3.5mm
4. WPS toets
5. Indicatie LEDs
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Luidsprekers groeperen
Kies de luidspreker die je wil groeperen met een andere. Hou je vinger
ingedrukt totdat de stippellijn zichtbaar is en sleep de luidspreker naar de
“master” luidspreker. Om de groep op te heffen, sleep je de luidspreker weer
uit de groep.
Het is mogelijk om meerdere groepen te maken en meerdere luidsprekers in
één groep te hebben. Wanneer je het volume van een groep verandert, zal dit
toegepast worden op alle luidsprekers van die groep.
Voor elke luidspreker in een groep kan je beslissen of hij het linker-, rechter- of
beide kanalen afspeelt. Hiermee kan je een breder stereo-effect creëren.
Indien u geluid van de MR150 naar andere Stereoboomm Multiroom speakers wil
zenden, dient u de MR150 als MASTER van de groep in te stellen.

SUPPORT

CUSTOMER SUPPORT

1. Connecting the cables

Bij gebrek aan een Wi-Fi router, kan je het toestel rechtstreeks met je
smartphone verbinden:
Schakel de Stereoboomm MR150 in. Ga naar de instellingen van je
smartphone en zorg dat je Wi-Fi ingeschakeld is. Laat nu je smartphone
scannen naar toestellen, selecteer de Stereoboomm MR150 en het toestel
zal automatisch verbonden worden met je smartphone.
Open de Stereoboomm app, druk “+” om een speaker toe te voegen. Indien
er om een wachtwoord gevraagd wordt, druk je gewoon op ‘Volgende’.
Druk kort op de WPS knop (4) op de MR150
Ga naar het volgende scherm, het zoeken zal beginnen
De configuratie zal automatisch plaatsvinden.

Internet radio
(Enkel in Wi-Fi modus en met de Stereoboomm App)
Je kan ook naar Internet radio luisteren via TuneIn of iHeartradio. (iHeartradio
vereist een registratie). Zoek op genre of op land en selecteer je favoriete
radiostation.

Wat heb je nog meer nodig?

Group speakers

For more information, technical questions and return requests concerning this
product, you should contact support@stereoboomm.be.

2.2. Directe verbinding via WPS

PLAY!

Choose the speaker you want to group with another one. Hold your finger until
the dotted line is visible and then drag & drop it onto the “master” speaker. To
ungroup, simply drag & drop the speaker out of the group.
It is possible to make more groups and have more speakers in one group.
When you change the volume of a group, this will reflect on all speakers.
For every speaker in a group, you can decide whether to play the left or right
channel only or both. This allows you to create a wider stereo sound.
If you want to broadcast the sound from MR150 to your other Stereoboomm
Multi Room speakers, you need to group the speakers and make the 150 as the
MASTER of the group.

GETTING STARTED

Verbind je smartphone met je lokale Wi-Fi netwerk. Download de
Stereoboomm App in de App Store (iOS toestellen) of de Google Play Store
(Android toestellen), start de applicaties en volg de stappen om je eerste
luidspreker toe te voegen:
Druk op de ‘+’ toets om een toestel toe te voegen
Voer het wachtwoord van je Wi-Fi netwerk in
Druk op de WPS toets (4) op de MR150
De App zoekt automatisch naar het toestel en voegt deze toe aan je
netwerk.

KLAAR OM TE BEGINNEN
1. Kabels verbinden
U kan muziek verzenden naar de MR150 via Wi-Fi of door de meegeleverde
line-in kabel in te steken. Zet het toestel uit, steek de line-in kabel in het
toestel en zet het toestel weer aan. De MR150 zal nu de line-in als standaard
muziekbron gebruiken.
U kan ook muziek uitzenden naar andere Multiroom luidsprekers via Wi-Fi of
via de line-out kabel. Verbind de line-out kabel met je MR150 en een extern
geluidssysteem. De line-out kan ook muziek afspelen die binnenkomt via de
line-in als deze aangesloten is. Het volume van de line-out kan u aanpassen
door gebruik van de volumeslider in de app.
Toestel AAN/UIT-schakelen
U kan het toestel aan of uit zetten door de stroomkabel in te steken.
Wanneer u de stroombron aansluit op uw extern geluidssysteem zal het
samen met dit systeem aan of uitschakelen.

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking
tot dit product dient u rechtstreeks contact op te nemen met:
support@stereoboomm.be.

GARANTIE
STEREOBOOMM is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het
merk STEREOBOOMM staat voor producten van superieure kwaliteit en een
uitstekende klantenservice. Daarom garandeert STEREOBOOMM dat dit
product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van
twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product.
De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid
van Stereoboomm onder deze garantie kunt u opvragen via
www.stereoboomm.be.

