
 

OneRemote Radio PL3  
Modtager for B&O højttalere til modtagelse/ afspilning af 

 

Internet Radio – Spotify 

UPnP Medieafspiller – Podcast 

 

Brugervejledning 

Betjening med iPhone, Spotify eller Android app. 
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OneRemote Radio PL 

 

OneRemote Radio PL  
+ et sæt B&O højttalere  

______________________ 

= Komplet radio-system 

En OneRemote Radio PL er en radiomodtager, der direkte kan tilsluttes til et sæt Bang & Olufsen 

højttalere, som herefter udgør et komplet radiosystem. 

 

Radio PL tænder og slukker automatisk for Bang & Olufsen højttalerne. 

 

 

OneRemote Radio PL2  
 + et sæt B&O højttalere 

= Komplet radio-system 

 

Internet Radio, DAB, FM, Bluetooth, UPnP, Spotify … 
Betjenes med: 

• B&O fjernbetjening  
• iPhone/ iPad APP 
• Android smartphone APP. 

 

 

 

 

OneRemote Radio PL3  
 + et sæt B&O højttalere 

= Komplet radio-system 

 

Internet Radio, Spotify, UPnP … 
Betjenes alene med: 

• iPhone/ iPad APP 

• Android smartphone APP. 
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OM ONEREMOTE RADIO PL3 

• Vælg musik til afspilning på B&O højttalere med OneRemote Radio PL3 via App på en eller 

flere Apple eller Android smartphones eller tablets. Enten via Radio PL3s egne indbyggede 

Internet Radio modtager eller streaming af andre kilder. 

 

• En OneRemote Radio PL3 kan indgå i et større system med flere modtagere, et såkaldt 

Multiroom system.  

 

OneRemote Radio PL3 er udstyret med en Internet radio receiver/ streaming modtager. Ved 

modtagelse af en Internet radiostation eller Spotify, streames lyden direkte fra Internettet til 

Radio PL3. Lyden streames således ikke igennem den enhed hvor den app er indlagt, som betjener 

Radio PL3. Enheden behøver derfor ikke være tændt ligesom der kan lukkes for App’en og 

enheden brugen til en anden applikation eller slukkes helt. 

App betjening sker via WiFi og kan derfor benyttes i hele huset, der er således ikke begrænset 

rækkevidde. PL3 er derfor oftest gemt bag højtalere, da den ikke behøver at være synlig. 

OneRemote Radio PL3 har fået indbygget OneRemote elektronik og kan derfor kan Bang & Olufsen 

højttalere tilsluttes direkte til den, og dermed udgøre et komplet radiosystem. Modelbetegnelsen 

for den modificerede modtager er OneRemote Radio PL3. 
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KOM GODT I GANG MED RADIO PL3 

Daglig brug.  

Denne vejledning beskriver den daglige brug af Radio PL3. 

Installation.  

Se Installationsvejledningen til PL3 vedrørende tilslutning til Internet og højttalere. 

App for betjening. 

OneRemote Radio PL3 kan alene betjenes med en Smartphone, Tablet eller PC via App’en 

MyDigitRadioPro eller UNDOK der kan downloades fra Appstore eller Google Play. 

Denne vejledning beskriver daglig brug af Radio PL3 med iOS versionen af App’en  

MyDigitRadioPro, til Apple devices. Funktionerne med Android versionen er stort set 

identiske og lige så intuitive at bruge. 

 

TÆND – SLUK AF RADIO PL3 

OneRemote Radio PL3 betjenes via en App, der kan betjene alle afspillere i huset. Har man 

mere end en afspiller i huset, skal den ønskede afspiller eller gruppe først vælges. 

Når App’en åbnes, vises de tilgængelige afspillere. 

Flere afspillere kan samles i grupper og betjenes samtidigt, såkaldt multiroom betjening. 

Herunder ses en installation med to tilgængelige afspillere, der ikke er kædet sammen. 

 

OneRemote Radio PL3 kan tændes og slukkes manuelt eller via App’en.. 

• Knappen på forsiden af Radio PL3 tænder og slukker modtageren og B&O højttalerne. 

• Via App’en trykkes på                  for at tænde modtageren og B&O højttalerne.  

• Via App’en trykkes på        for at slukke modtageren og B&O højttalerne.  
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VALG AF MUSIK KILDE 

Vælg  for at skifte musik kilde. 

Her kan vælges mellem 4 forskellige lyd-kilder: 

• Internet Radio, skifter til modtagelse af radio hvorefter  

 menuen lister tilgængelige radioprogrammer. 

 

• Spotify, skifter til afspilning direkte via Spotify’s egen App. 

 

• Lokal musik,   viser tilgængelig musik fra  

det device som App’en er installeret på. Det kan være musik i 

mapper eller fra iTunes. 

 

• Music Player,  lister herefter musik fra  

PC’er, NAS eller andet shared musik tilsluttet til husets netværk. 

 

 

Vælg  for at se hvad der afspilles netop nu, og eventuelt  

vælge et forudindstillet favoritprogram. 

 

Tryk   for at frembringe listen med favoritprogrammer.  

 

 

 

 

 

 

• Vælg det ønskede program ved at trykke på det. 

• Udskift et favoritprogram til det der afspiller nu,  

ved at trykke på . 
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MODTAGELSE AF INTERNET RADIO 

 

Fra hovedsiden kan swipes højre-venstre, for at skifte mellem 

 og .  

Under  vælges . 

Menuen  giver adgang til programmer og info: 
 

• My Favoutites 
Her findes egne programlister, som er oprettet on-line via en PC. Se 
afsnittet WiFI Radioportal vedrørende oprettelse af lister. 
 

• Local Denmark 
Her findes lister over de næsten 100 danske radioprogrammer. 
 

• Stations 
Her findes lister over mere end 40.000 verdensprogrammer. 

 

• Podcasts 
Her findes lister over PodCasts fra Danmark og hele verden. 

 

• My Added Stations 
Her findes lister over specielle programmer som brugeren selv har 
indlagt data på i Radioportalen. Se afsnittet WiFI Radioportal. 

 

• Help 
Her findes FAQ og Access Code til registrering af Radio PL3 på WiFI 
Radioportal. Se afsnittet WiFI Radioportal. 
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SPOTIFY 

 

Fra hovedsiden swipes højre-venstre, for at skifte mellem  
og .  

Under  vælges . 

 

Herefter skiftes straks til Spotify Connect App’en, og musikvalg 
kan foretages, som vanligt med Spotify.  

 

Det er også muligt at bruge Radio PL3 direkte fra Spotify App’en. 
Under afspilning vælges Radio PL3 som listening device.  

 

Spotify kan afspille via Radio PL3 fra enhver Smartphone, Tablet eller PC. 
Spotify er en betalingstjeneste der giver direkte adgang til det meste musik fra 
hele verden. 

Der kræves en Spotify Premium konto for at få adgang. Spotify tilbyder en 
gratis prøvemåned på http://www.spotify.com/freetrial 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.spotify.com/freetrial
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LOKAL MUSIK 

 

Fra hovedsiden swipes højre-venstre, for at skifte mellem  og 
.  

Under  vælges  

 

Menuen  giver adgang til musik og afspilningslister, gemt 
på det device som App’en ligger på. 

Musik listes efter forskellige valgte filtre. 

 

 

 

MUSIKAFSPILLER, UPNP 

 

Fra hovedsiden swipes højre-venstre, for at skifte mellem  og 
.  

Under  vælges  

 

Menuen  giver adgang til musik og afspilningslister, gemt 
på det de forskellig PC’er og NAS som der findes på husets 
netværk. 
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WIFI RADIOPORTAL –  OPRETTE OG REDIGERE PROGRAMLISTER 

Opret og vedligehold egne programlister online, med en PC. 

Når en liste er oprettet og Radio PL3’s ID-nummer er registreret, er listerne straks til rådighed på 

Radio PL3. Man kan tilføje adskillige afspillere af forskellige typer til sin opsætning. Har man flere  

modtagere i huset, skal der således kun ændres et sted, for at rette listerne i samtlige modtagere. 

Det er gratis at oprette og bruge programlister. Man opretter en konto på http://www.wifiradio-

frontier.com/setupapp/fs/asp/AuthLogin/SignIn.asp hvor de ønskede lister oprettes og 

vedligeholdes. 

En modtager tilsluttes til listen ved simpelt at tilføje dens ID-nummer. Modtagerens ID-nummer 

findes under GENNEMSE i menupunktet HELP. 

 

 

 

Her ses et programliste setup, der benyttes af 6 
forskellige modtagere. Modtagerne kan være 
placeret i samme hus, eller på forskellige lokationer. 
Når der tilføjes eller fjernes programmer i de 
forskellige programlister, sker rettelserne 
øjeblikkeligt på samtlige modtagere, så snart de 
tændes. 

Der kan løbende tilføjes og fjernes modtagere. 

 

 

http://www.wifiradio-frontier.com/setupapp/fs/asp/AuthLogin/SignIn.asp
http://www.wifiradio-frontier.com/setupapp/fs/asp/AuthLogin/SignIn.asp

