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Xenox Remote is een app waarmee je op afstand, via een smartphone  
of tablet een Xenox muziekcomputer kan bedienen. De app werkt  
uitsluitend samen met Music Station, Music Station Pro, Music Manager 
en de Music & Media Manager (type MK4 en MK5).
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Download 

TabletMobiel



02 DOWNLOAD DE APP 
XENOX REMOTE
Download via de App Store of Google Play.
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INLOGGEN REMOTE

INLOGGEN

E-mail 

Wachtwoord

NIEUWE GEBRUIKER?

MELD JE AAN

Wachtwoord vergeten?



03 INLOGGEN
REGISTREREN:
Open de app. Het eerste scherm dat verschijnt is het inlogscherm.  
Om verbinding te maken met een Xenox muzieksysteem moet je eerst inloggen. 
Vul je e-mailadres en gewenste wachtwoord in. Wanneer je een nieuwe  
gebruiker bent maak je eerst een account aan om vervolgens in te loggen.  

Let op: Het e-mail adres dient overeen te komen met het door Xenox ingevulde 
adres op het muzieksysteem. Mochten hier vragen over zijn kun je contact  
opnemen met de helpdesk 0345 57 21 22. 
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Zodra je bent ingelogd is het eerste scherm NU SPELEND/NOW PLAYING.  

Dit is de huidige afspeellijst van de muziekplayer die je wilt bedienen.

1. Hier zie je de resterende tijd voordat de volgende track begint.

2.   Aan het Play (of Pauze) icoon kun je zien of een track speelt of gepauzeerd is.

3.  Titel en Artiest van de spelende track worden hier weergegeven.

4.    Dit icoon geeft aan of een Track Vastgelegd is. Als een track is vastgelegd is het 

icoon groen en kan het altijd worden afgespeeld, ook wanneer internet wegvalt. 

5.     Track buttons. Wanneer je op de track klikt verschijnt een scherm waarin je het nummer  

kan afspelen, verwijderen, omhoog verplaatsen of vastleggen (zie Track Info P 11).

HUIDIGE AFSPEELLIJST 
Druk hierop om naar dit scherm te gaan.

BOXES & CHANNELS
MyBoxes, XenoxBoxes en Channels.

ACTIE-BUTTON ZOEK
Losse tracks zoeken.

SETTINGS
Systeem settings bekijken en beheren.

04 NU SPELEND
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NU AFSPELEN

VERPLAATS

OP AFSPEELLIJST

NAAR BOX

VASTLEGGEN

ONGEWENSTE 
TRACK

VERWIJDER
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1.   Artiest en Titel informatie van deze track.

2.  Als Track Info vanuit de huidige playlist 

wordt geopend, kun je hier informatie  

vinden hoe de track in de playlist terecht  

is gekomen. Indien hier manual staat, is  

de track los in de playlist gezet.

3.  Deze button heeft, afhankelijk vanuit welk 

scherm je op Track Info klikt, verschillende 

mogelijkheden:  

NU AFSPELEN: De track is eerder gedown-

load en kan direct afgespeeld worden. 

DOWNLOAD TRACK: De track die je 

bekijkt is nog niet gedownload. Als je 

op Download track drukt, zal de track 

gedownload worden. Zodra hij op het 

systeem staat, verandert de button in  

Nu afspelen. 

PAUZEER TRACK: De track die je bekijkt, 

wordt momenteel afgespeeld en je kunt  

hem nu pauzeren.

4. Met deze buttons kun je de positie van de 

track in de playlist wijzigen. Als de track niet in 

de playlist staat, staat hier Op Afspeellijst.  

Deze button is niet actief als Selector aanstaat.

5. VASTLEGGEN: Met deze button kun je een 

track vastleggen, zodat hij niet verwijderd wordt 

als de tracklimiet van je systeem bereikt wordt. 

Indien een track al vastgelegd is, staat hier 

loskoppelen. 

6. NAAR BOX: Tracks naar Myboxen  

verplaatsen (zie Track In Box zetten, P 17).

7. VERWIJDER: Gebruik deze button om een 

track uit de playlist te halen. De track wordt 

niet van het systeem verwijderd. Indien  

je Track Info niet vanuit de playlist hebt  

geopend, is deze button niet actief.  

8. ONGEWENSTE TRACK: Gebruik deze 

button om een track uit de playlist en van  

het systeem te verwijderen.

05 TRACK INFO
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06 TRACK VERPLAATSEN 
Om een track te verplaatsen in de playlist, 

dien je, nadat je bij Track Info op verplaats 

hebt gedrukt, het volgende doen;

ANDROID: Houdt de geselecteerde track 

ingedrukt totdat je een rode rand ziet  

verschijnen. Sleep vervolgens de track  

naar de gewenste positie en laat hem los.

IOS: Druk op de streepjes aan de rechterzijde 

en hou dit ingedrukt, terwijl je de track naar 

de gewenste positie sleept. 

1. Druk bij pop-up venster vervolgens op OK. 

  ANDROID   iOS
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Let op:  

Als een track nog niet 

is vastgelegd kun je 

deze niet op positie  

2 zetten. Als deze is  

vastgelegd kan dit wel. 

1



07 TRACK IN 
AFSPEELLIJST ZETTEN
Om een track in de playlist te zetten, druk je 

op de button Op Afspeellijst (1) en klik je  

vervolgens op OK. Standaard wordt de track 

onderaan de playlist bijgevoegd.

Wil je de track op een andere positie  

invoegen, doe dan het volgende:

ANDROID: Houdt de Op Afspeellijst knop  

2 seconden ingedrukt totdat de Selecteer 

positie optie zichtbaar wordt. Klik op  

Selecteer positie. In het volgende scherm kun 

je aangeven onder welke track in de playlist je 

de nieuwe track wilt invoegen.

IOS: Swipe de Op Afspeellijst button naar 

links en klik Op Afspeellijst. Klik vervolgens 

op de track waarboven je de nieuwe track wilt 

invoegen.

  iOS  ANDROID

Op Afspeellijst >

Swipe naar links
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Remote Control
Wilt u “Love On Hold” toevoegen 

aan MyBox “Bruiloft”

Annuleer Ok

2



08 TRACK IN BOX ZETTEN
1. Klik bij Track Info op Naar Box. 

Kies vervolgens de box waar je de track  

in wilt zetten door de box aan te kliken.  

2. Klik op OK bij de bevestigingsvraag.

(MY)BOXEN OF CHANNELS BEKIJKEN  

OF IN AFSPEELLIJST ZETTEN

Om een box of channel in de playlist te zetten 

doe je het volgende:

ANDROID: Houdt de gewenste box  

(of channel) ingedrukt. Kies in het  

pop-up menu de optie Op Afspeellijst.

IOS: Swipe de gewenste box (of channel)  

naar links en kies voor de Op Afspeellijst  

optie. Om de inhoud van de boxen of  

channels te bekijken, klik je op de  

betreffende box/channel.

Swipe naar links  ANDROID   iOS
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09 MYBOXEN  
AANMAKEN / BEWERKEN
1. Om een MyBox aan te maken, druk je op 

Nieuwe Box/NewBox. In het scherm wat ver-

schijnt kun je een naam voor de box ingeven. 

die beschikbaar wordt door de box ingedrukt te 

houden (ANDROID) of door de box naar links te 

swipen (iOS) en voor bewerken te kiezen.

Met de schuifknop Beschikbaar voor Selector 

kun je een MyBox vrijgeven voor Selector.

Met de schuifknop Lokaal Opslaan, kun je 

een complete box (en alle tracks die er later 

aan worden toegevoegd) vastleggen, zodat 

ze niet verwijderd worden. Om de Naam of 

Settings van een MyBox aan te passen kies je 

voor de optie bewerk,  

Cafe Popular Hits  >
200 tracks

  ANDROID

  iOS

  iOS

Beschikbaar voor Selector

Lokaal opslaan 
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REMOTE CONTROL ZOEKEN 1



10 TRACKS ZOEKEN
Om een track te zoeken druk je op het 

vergootglas.

1. In de zoekbalk die verschijnt typ je de titel 

of artiest. Wanneer je stopt met typen, gaat 

de app na 3 seconden zoeken. Dit kun je 

versnellen, door na je zoekopdracht op het 

toetsenbord het zoekicoon (ANDROID) of de 

zoekbutton (iOS) in te drukken.

De tracks met het vinkje zijn gedownload en 

kunnen direct afgespeeld worden. Tracks met 

een kruisje moeten eerst gedownload worden 

(zie Track Info P 11).
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11 SETTINGS
1.  Connected to geeft aan welk systeem 

gekoppeld is met Remote.

2.  Café Detail informatie geeft informatie 

over naam, adres en logo van de locatie.

3. Volume: volumesettings.

4.  Wis Afspeellijst leegt de playlist. De tracks 

op positie 1 en 2 zullen blijven staan.

5.  Room (alleen voor Music Manager) is zicht-

baar wanneer Multiroom beschikbaar is en 

je via WiFi met het systeem verbonden bent.

6. Systeem uitschakelen.

7. Systeem uit- en aanzetten.

8. Selector aan- of uitzetten.

9.  Stuurt een bericht naar alle actieve  

Selector gebruikers die gekoppeld zijn aan 

de locatie (Selector moet aan staan).

10.  Bekijk Systeem Info geeft aan of Remote 

via internet of via WiFi verbonden is.

11. Uitloggen: Log uit als huidige gebruiker.

  (iOS) Selector info verschijnt wanneer je Selector 

aan zet. 
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SUPPORT NODIG? 
T 0345 57 21 22 | E helpdesk@xenox.nl 


