Gebruiksaanwijzing

Zet de Ipad aan door de knop op de linkerzijkant in te
drukken totdat het Apple logo verschijnt. Ontgrendel met de

installeren

Voor gebruik: Schakel wiﬁ in. Ga naar

toegangscodecode 135790.

Klik in het linker menu op wiﬁ

In het rechter menu

verschijnt jouw netwerk. Tik daarop en voer het wachtwoord in. Dit hoef je alleen de eerste keer te
doen.

Installeren app? Ga naar Safari door te tikken op
rechtsboven in op

Ga naar www.idkr8.nl/wonderbos. Tik

en kies Zet op beginscherm en Voeg toe. Ga naar het beginscherm en open de

app door er op te tikken. Let op! Wanneer je aan de slag gaat met Radio Wonderbos maak je gebruik
van de app en niet de internetpagina.

Zorg ervoor dat je verbinding hebt met internet wanneer je de app voor de eerste keer gebruikt. Het
duurt het ongeveer 1 minuut voor je de app ook buiten kunt gebruiken. Veeg de kleine roze cirkel in
de horizontale schuifregelaar van links naar rechts.
Test daarna de audio door de knoppen ‘T, O, G, W’ rechtsonderin aan te tikken. Hoor je muziek?
Test ook de roze knop met de microfoon. Werkt dit ook?

Werkt de audio niet? Sluit je de app door

op de homeknop te drukken. Dit is de knop op de Ipad in de uitsparing aan de rechterkant. Je opent
de app

weer door er op te tikken. Test nu nogmaals bovenstaande.

Individuele audiofragmenten wissen is niet mogelijk. Alle opgenomen audio fragmenten wissen? Ga
naar instellingen

Scroll aan de linkerzijde naar Safari en tik op icoontje

Aan de rechterkant

van het scherm scroll je naar: Wis geschiedenis en websitedata. Tik hierop en nogmaals op: Wis.

Eventueel de app verwijderen? Hou het icoontje

op het beginscherm ingedrukt en kies voor

Verwijder bladwijzer. Weet je het zeker? Verwijder. Wis echt alle informatie door de geschiedenis en
websitedata te verwijderen. Deze stappen staan beschreven in het vak hierboven.

Wanneer het scherm op zwart gaat (pauzestand) activeer je
scherm weer door twee keer op de homeknop te drukken. Dit
is de knop op de Ipad in de uitsparing aan de rechterkant. Je
opent de app

door er op te tikken.

Gebruiksaanwijzing
geluid

Bij gebruik binnen
1. Sluit radio aan op het lichtnet met de netstekker
2. Zet de draaiknop rechtsboven op de radio een kwartslag open
3. Ga naar Instellingen
4. Zet Bluetooth aan
5. Kies BT-WUZHI (is deze niet zichtbaar, schakel nogmaals Bluetooth uit en aan)
6. Je bent nu klaar om de Radio Wonderbos app op je iPad te gebruiken
Bij gebruik buiten
1. Verwijder de netstekker en berg deze op in de radio
2. Ga naar Instellingen en schakel Bluetooth uit
3. Je bent nu klaar om de Radio Wonderbos app op je iPad te gebruiken

Gebruiksaanwijzing
App

Audio inspreken? Tik de roze knop met de microfoon. Geef
toestemming om de microfoon te gebruiken. De pulserende
kringen geven aan dat er wordt opgenomen.

Door op de blauwe ‘klaar’ knop te tikken stopt de opname.

Deze opname is direct als radio Wonderbos-uitzending terug te
luisteren door met de schuifregelaar naar het juiste roze streepje
(herkenbaar aan het groene bos-icoontje) te bewegen. Wanneer
de schuifregelaar stilstaat, speelt de uitzending af zolang de teller
rechtsboven in loopt. Het is mogelijk om 35 uitzendingen naast
elkaar op te slaan, daarna wordt de oudste opname overschreven.

De 4 uitzendingen van Radio Wonderbos zijn te beluisteren onder
de knoppen ‘T, O, G, W’.

