
Dansk Linkplay Guide 

Gør telefonen klar 

Appen der bruges til Linkplay for at installere, 

skifte navn og som kan bruges til at betjene 

med hedder Wiim og kan hentes i Google play 

for et Android produkt og i App store hvis du 

bruger et Apple produkt. 

 

Installation med kabel 

Har du mulighed for at forbinde med et 

netværkskabel (RJ45) direkte til routeren/ 

netswitchen, vil streameren automatisk 

installere sig og hvorefter du kan åbne appen 

Wiim Home og ændre navnet og det gøres på 

følgende måde: 

Åben Wiim appen og tryk på settings som er 

tandhjulet nede i højre hjørne markeret med en 

lyseblå cirkel omkring. 

 

 

Herefter kommer du ind i oversigten vist på 

nedenfor, og her vælger du den øverste som 

hedder Rename. 

 

Her kan du vælge at taste et navn ind eller 

vælge fra listen. Når du har gjort det trykker du 

Done for at gemme, og til sidst pil tilbage 

markeret med den lyseblå cirkel. 

 

 

Nu vil du kunne se det navn i appen, samt i 

Airplay, Spotify og Tidal. 

For installere en streamer mere med kabel er 

det blot at forbinde den og herefter foretage 

helt den samme proces. 

Installation via Wifi  

Det er vigtigt at den telefon/tablet du vil 

installere med er på det wifi netværk du ønsker 

at installere din 

streamer/højttaler på. For at 

sikre det skal du ind i dine 

indstillinger på telefonen, som 

vil ligne et tandhjul.  

Udover wifi forbindelsen skal Bluetooth være 

aktiveret da det bruges til at installationen 

 



På selve streameren vil der være en hvid LED 

der når du slutter strøm til starte med at blinke 

hurtigt hvorefter den skifter til at blinke 

langsomt som indikere at den har fundet 

netværk, og har du en højttaler forbundet vil du 

høre en stemme på Engelsk fortælle at 

streameren er i setup mode og instruere til at 

åbne appen (Wiim) 

 

Appen leder nu efter streameren og når den 

finder den kommer ovenstående billede, hvor 

du så trykker på Set up. 

Som billedet viser på næste side vil du nu skulle 

vælge hvilket Wifi netværk du ønsker 

streameren installeret på. Hvis det wifi netværk 

den har valgt ikke er det du ønsker, kan du 

vælge Change Wi-fi cirklet med gult.  

 

 

Nu kan du taste dit kodeord ind i password 

feltet og herefter tryk Next. Det er vigtigt at du 

taster dit password rigtigt ind i forhold til store 

og små bogstaver. 

 

 

 

Nu har du angivet netværk og kodeord, så 

nedstående billede skulle gerne komme frem. 

Er kodeordet ikke tastet ind rigtigt vil stemmen 

igennem højttaleren gøre opmærksom på det. 

 

 



Når du trykker OK vil appen checke om du har 

den seneste Firmware, og skulle der være 

kommet en ny anbefales det at acceptere den. 

 

Appen kommer så frem til at tilbyde at give din 

streamer/højttaler et navn efter dit eget ønske. 

 

Her kan du klikke teksten under My name og 

taste lige det navn du ønsker der skal fremstå i 

appen, Spotify connect, Airplay og Tidal connect 

hvis din Linkplay streamer understøtter det. 

 

 

Når du har tastet navnet eller valgt et fra listen 

taster du Done oppe i højre hjørne og i det 

næste billede taster du pil tilbage oppe i venstre 

hjørne.  

 

Siden at Linkplay streamere fungere med Alexa 

vil den tilbyde at logge ind i din Amazon konto.  

 

Så har du en konto hos Amazon kan du gøre 

det, og du vil kunne bruge stemme aktivering af 

musik via eksempelvis en Echo dot. 

Men det er på ingen måder nødvendigt for at 

bruge streameren/højttaleren og du kan blot 

trykke NOT NOW.  

Her vil der komme et billede mere, hvor du 

vælger NO THANKS for at komme ud af det, og 

du også trykke på teksten i bunden for at læse 

om hvad Alexa systemet kan og måske får 

interessen for at styre streameren på den måde 

og alle de andre produkter som man kan styre 

med via dette system. 

 

Hvis den streamer 

du har er udstyret 

med mikrofon til 

kalibrering af delay 

hvis der er flere 

streamere, vil det 

næste billede give 

mulighed for at 

udføre denne 

kalibrering. 

Hvis ikke streameren 

har denne feature 

tryk blot Skip. 

 

 



 

Så kommer du til oversigten i appen, som er der 

hvor du kan vælge hvilken streamer du vil 

betjene og kan gruppere streamere sammen. 

For at installere en streamer mere skal du 

trykke på plus tegnet oppe i højre hjørne for at 

starte installationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan sætter man musik på? 

Du kan bruge Wiim appen, men nu hvor 

streameren er installeret på dit netværk vil du 

kunne finde den direkte i Spotify eller Tidal 

connect, samt direkte i Airplay hvis du bruger et 

Apple produkt. Lad os først tage Wiim appen. 

 

 

Først vælger du hvilken streamer du vil ha lyd 

på ved at trykke på den tilhørende firkant den 

repræsentere. Således du kan se den bliver 

lysere end de andre firkanter.  

Nede i venstre hjørne finder du knappen 

Browse som du trykker på. 

Her finder du alle de musiktjenester du kan 

forbinde streameren til og helt nede i bunden 

vil du ha muligheden for at vælge en anden 

kilde end via wifi hvis din streamer har 

alternative forbindelser til wifi forbindelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Radio 

For at høre internet radio tryk på den app der 

hedder vTuner og du kan vælge imellem de 

fleste radiostationer i verden. 

 

 

 

 

Spille i flere rum 

Vil du gerne høre den samme musik i flere rum, 

kan du gruppere streamere sammen.  

Her hvis du trykker knappen i oppe i højre 

hjørne som viste nedenfor. 

 

Her åbnes muligheden for at vælge de andre 

streamere til som vist nedenfor. 

 

Her trykker du blot på kuglen ud fra den 

streamer du ønsker at forbinde til den samme 

musik således der kommer et V inde i kuglen og 

herefter trykker Done. 

Herefter åbnes oversigten over din gruppe som 

du har lavet. Her kan du øverst styre volumen 

samlet, men nedenfor har hver sin streamer sin 

egen volume. 

 

Tidal 

Er din streamer ikke kompatibel med Tidal 

connect kan du i stedet oprette Tidal inde i 

selve Wiim appen. Her hvis du trykker på Tidal 

appen  inde i Wiim appen, vil den bede dig om 

at logge ind i din Tidal konto og herefter kan du 

betjene Tidal inde i Wiim. 

Har din streamer Tidal connect, kan du inde fra 

Tidal appen trykke på det lille højttaler emblem 

markeret med den lyseblå cirkel i billedet 

nedenfor og vælge hvilken streamer du spille til 

derfra. 

 



Spotify 

På samme måde er det i Spotify, her finder du 

det lille højttaler emblem ned en højre hjørne, 

og du kan vælge hvilke streamer du spille til 

derfra. 

 

Alle Linkplay streamere kan bruges direkte via 

Spotify connect og det er kun hvis du ønsker at 

gruppere til flere streamere du vil ha brug for 

Wiim appen til at oprette denne gruppe. 

Airplay 

Bruger du en Iphone eller Ipad kan du bruge 

Apple Airplay til at spille hvad som helst.  

Alle Linkplay streamere understøtter som 

minimum almindeligt Airplay, men flere og flere 

modeller understøtter Airplay 2, som vil sige du 

kan lave grupper inde i Airplay, og det giver 

mulighed for at lave grupper med streamere fra 

andre mærker der også understøtter Airplay 2. 

På Iphones med knap i bunden af skærmen 

swiper du fra bunden af skærmen på højre side 

af knappen for at komme ind i menyen hvor 

Airplay er som vist på næste side. 

 

Her ser du et lille 

Antenne emblem 

oppe i højre 

hjørne af den 

kasse der ligner en 

afspiller, og jeg 

har cirklet med 

lyseblå. 

Hvis du trykker på 

den får du en 

oversigt over 

hvilke enheder du 

har til rådighed 

med hensyn til 

streamning. 

 

Her hvis du vælger en streamer med Airplay 2 

og trykker på den, kan du se der kommer en 

kugle ude til højre og den streamer du har valgt 

bliver hvid og har et V i midten. 

 

Hvis du kigger på streameren ved navn Kontor 

ovenfor kan du se den også har en kugle og 

trykker du på den gruppere den streamer 

sammen med den først valgte, vist nedenfor. 

 

Kort tid efter vises de som en enhed. 

 

Årsagen til den sidste streamer kan ses men 

ikke har den lille kugle er at det er almindelig 

Airplay som fungere super som en enkelt 

streamning og du kan stadig gruppere inde i 

Wiim appen og dermed bruge gruppering uden 

at ha Airplay 2, det er blot mere bruger venligt. 



Fjernsynslyd 

Inde i Wiim appen vælger du den streamer du 

ønsker der skal spille fjernsynslyden. 

 

Herefter går du ned i bunden af den side, hvor 

du finder de forskellige kilder for tilslutning. 

 

Optical 

På alle nye fjernsyn finder du en optical out som 

du kan forbinde direkte til din streamer hvis den 

er udstyret med en optisk udgang. 

Her trykker du blot på knappen i appen der 

hedder Optical for at vælge det. Det giver en 

god lyd men volumen fra fjernsynet kommer 

ikke med over i den forbindelse, så volumen 

styres igennem Wiim appen. 

Bluetooth 

Hvis din streamer er kombineret med Bluetooth 

og dit fjernsyn har Bluetooth, vil du kunne skifte 

om til Bluetooth på samme vis. 

Herefter kan du fra fjernsynet finde din 

streamer og paire til den derfra. 

Bluetooth har typisk begrænset rækkevidde 

inde i et hus, så det er vigtigt at være 

opmærksom på at ikke placere forstærker og 

fjernsyn længere fra hinanden end de kan 

kommunikere. 

Det gode med med Bluetooth er at volume 

kontrollen fra fjernsynet følger med over i 

streameren. Det dårlige er at i mange tilfælde 

med denne opkobling er at den mistes efter 

hvert brug, således at den forbindelse skal 

etableres hver gang fjernsynet tændes. 

Line in 

Har du en hovedtelefons udgang eller anden 

analog udgang på dit fjernsyn og din streamer 

har en mulighed for Line In som også kan hedde 

AUX IN. Vil du kunne forbinde den vej vil du 

være begrænset af hvor langt et analogt kabel 

kan være uden at tabe alt for meget signal. 

Generelt er 10 meter langt, men du kan få et 

signal helt op til 20 meter men det vil kræve at 

ha en forforstærker imellem til at hæve styrken. 

Generelt er dette en god forbindelse hvor 

volume kontrollen følger med over, men 

lydkvaliteten er i højere grad afhængig af 

kablets kvalitet og længde, samt en 

hovedtelefons udgang er ikke helt designet til 

denne opgave så lyden vil være forværret af 

det, og er der en Line out fra fjernsynet er det 

med at bruge den, men analog udgange er 

sjældne efterhånden på nye fjernsyn. 

I2C / HDMI ARC 

Har du denne forbindelse på din streamer vil du 

se denne mulighed i Wiim appen. Her kan du 

forbinde via HDMI kabel til fjernsynets HDMI 

ARC port. Det giver en god lyd og volumen 

følger den fra fjernsynet. 

 

For yderlige support kontakt Bekent.dk 

Telefon 42905042 alle hverdage kl14 til kl18 

Email  Kontakt@bekent.dk 

 


