
 

 

 

 

 

 

 

FOXILON S360 OMNIDIRECTIONAL MULTIROOM 
SPEAKER 

 

Gebruikershandleiding 

Nederlands 

  



1. Waarschuwingen 

 Lees en volg a.u.b. de instructies in deze handleiding. Hierin wordt het juiste gebruik van het 
product en zijn functies duidelijk gemaakt. 

 Bewaar deze handleiding voor eventuele toekomstige vragen. 
 Vermijdt contact van het product met regen of extreem vochtige omgevingen om risico op 

brand of een elektrische schok te verkleinen. Stel het product niet bloot aan opspattend water. 
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het product kunnen stromen, omdat deze het product 
kunnen beschadigen en kortsluiting kunnen veroorzaken met risico op brand. Laat het product 
niet vallen op een harde ondergrond. 

 Stel het product niet bloot aan overmatige hitte. Plaats geen open vuur, zoals kaarsen, naast 
of nabij het product. 

 Gebruik uitsluitend de originele meegeleverde voeding om het apparaat van stroom te 
voorzien. Afwijkende voedingsbronnen kunnen mogelijk leiden tot schade aan het product. 

 Voer geen modificaties uit aan het product. Deze kunnen de veiligheid, performance en 
naleving van regelgeving beïnvloeden. 

2. Eerste gebruik 

Voordat het apparaat in gebruik kan worden genomen dient 

de luidspreker bevestigd te worden aan bijbehorende voet. 

a. Monteer het bijgeleverde cillindervormige 

bevestigingspunt, handvast (max. 5Nm), in het centrale 

gat van de luidsprekerbehuizing met een inbus sleutel. 

b. Plaats de meegeleverde voet op een vlakke stabiele 

ondergrond. 

c. Laat de luidsprekerbehuizing inclusief gemonteerd 

bevestigingspunt zakken in de centrale opname (holle 

cillinder) van de voet. Met de in de cillinder 

voorgemonteerde stelschroef kan de luidspreker 

vervolgens vastgezet worden. 

d. Bevestig de ronde plug van de meegeleverde 

voedingsadapter in de ‘POWER’ aansluiting. 

e. Het apparaat is nu gereed voor gebruik. 

 

3. Functieoverzicht 

De FOXILON S360 kan in verschillende configuraties gebruikt 

worden om audio af te spelen; digitaal via Wifi en Bluetooth, 

of analoog via de AUX ingang. 

1. ON/OFF / VOLUME knop; Roteer de knop naar met de klok 
mee, tot een waarneembare klik, om het apparaat aan te 
zetten. Door de knop verder te roteren kan het volume 
aangepast worden. Door de knop terug te draaien tegen 
de klok in, tot een waarneembare klik, wordt het apparaat 
uitgezet. 

2. Status LED; De Status LED zal branden zodra het apparaat 
aan staat en geeft onderstaande statussen weer. 



 

Status LED gedrag 

Power aan Witte LED aan 

Apparaat start op Witte LED knippert snel 

Apparaat gereed voor verbinding Witte LED knippert langzaam 

Gereed om af te spelen Witte LED brandt constant 

Bluetooth pairing/koppelingsmodus Blauwe LED knippert 

Bluetooth gekoppeld Blauwe LED brandt constant 

 

3. MODE knop; Onderstaande functies worden bediend met de MODE knop: 

a. Bedien de knop kort <1s om te schakelen tussen Wifi en Bluetooth modus. Het is 
ook mogelijk om middels de App te wisselen tussen deze modi. 

b. Bedien de knop 2 maal kort 2x <1s om de netwerkinstellingen te resetten 
c. Bedien de knop 3 maal kort 3x <1s om het apparaat te resetten naar de 

fabrieksinstellingen. 

Het is raadzaam om het apparaat te resetten (methode 3b of 3c) bij het verplaatsen en opnieuw 
verbinden van de luidspreker in een ander netwerk. 

4. AUX in; Middels de AUX in poort kan een externe geluidsbron worden aangesloten met een 
analoge 3.5mm ‘jack’ plug. De AUX in poort is dominant ten opzicht van de overige digitale 
(geïntegreerde) inputs en zal, zodra de poort in gebruik is, versterkt worden afgespeeld 
door het apparaat. Hierbij blijft de ON/Off / VOLUME knop functioneren. 

5. POWER; Sluit de voedingsadapter aan op de POWER poort. 

4. Muziek afspelen via netwerk 

Er zijn diverse mogelijkheden die naar eigen keuze gebruikt kunnen worden om muziek af te 

spelen op uw multiroom versterker. Stream uw favoriete muziek met diverse protocollen zoals 

Airplay, DLNA & UPnP met een smartphone, tablet, laptop of PC. 

5. Gebruik smart device App 

Een gebruiksvriendelijke wijze om het apparaat te bedienen, eenvoudig internetradio en bv 

diensten zoals Spotify te luisteren is middels het gebruik van een mobiele App. 

 

1. Download de App ‘4Stream’ in Apple’s App Store of Google’s Play Store op uw smart device 

(tablet, smartphone). 

2. Zet het apparaat aan met de ON/OFF knop. De witte status LED dient langzaam te knipperen. 

Indien het apparaat al eerder gekoppeld is geweest binnen een ander netwerk dient het apparaat 

eerst gereset te worden (zie hoofdstuk 3). 

3. Zoek met uw smart device het wifi netwerk dat tijdelijk gecreëerd wordt door het apparaat 

(doorgaans genaamd Soundsystem_XXXX) en maak verbinding. 

3. Open de App en selecteer de Wifi Setup Wizard / Add new device. 

4. Volg de instructies in de App om stap voor stap verbinding te maken. 

 

Indien de beschrijving in de App onduidelijk is volgt hier een kort stappenplan. Met uw 

smartdevice dient verbinding gemaakt te worden met het Wifi netwerk dat de versterker uitzend 

gedurende de setup. Zoek hiervoor naar een netwerk genaamd Soundsystem_XXXX. Zodra er 



verbinding gemaakt is dient de App geopend te worden en zal de App automatisch vragen met 

welk Wifi netwerk in het gebouw standaard verbinding gemaakt moet worden. Vul in deze stap 

ook het Wifi wachtwoord in, zodat de versterker voortaan zelfstandig verbinding kan maken. 

 

5. Zodra de App verbinding heeft gelegd tussen het apparaat en het Wifi netwerk is het mogelijk 

om muziek af te spelen middels de App. Het apparaat zal na de eerste koppeling voortaan zelf 

verbinding zoeken met het netwerk, zodra deze wordt aangezet. Andere smart devices die de App 

geïnstalleerd hebben kunnen, mits verbonden met het Wifi netwerk, gebruik maken van dezelfde 

functionaliteiten. 

 

6. Technische specificaties 

 

Model: FOXILON S360 

 

- Behuizingstype: Bolvormige gesloten behuizing, 

 geïntegreerde akoestische deflector 

- Driver: 6.5 inch full range coaxiale driver met 1 inch  

 hogetonen driver 

- Gevoeligheid : 89 dB (1 W/1 m) 

- Frequentiebereik: 65 Hz – 22 kHz 

- Impedantie: 4 Ohm 

- Versterker Power: 60 W (nominaal) 

- Amplifier Circuit(Output Stage): Class D 

- Gewicht: 2,5 kg 

- Afmeting zonder voet: 200x200x170mm (LxBxH) 

- Afmeting met voet: 200x200x260mm (LxBxH) 

- Aanluitingen: 3.5mm Jack, DC power plug 

- Ingebouwde Wifi en Bluetooth antenne 

- Ondersteunde App: 4Stream (gratis beschikbaar in  

 Apple App Store en Google Play-Store) 

- Wireless network IEEE802.11 b/g 

- Bluetooth 5.0 SBC/AAC 

- Ondersteunde muziekformaten:  

 FLAC/MP3/AAC/AAC+/ALAC/APE/WAV 

- Ingebouwde DAC decoder: tot 24bit/192kHz 

- Protocollen AirPlay, DLNA, UPnP, Spotify Connect, Qplay 

 

 

 

Leveromvang 

- Multiroom luidspreker 

- Netvoeding 15V 

- Bevestigingsvoet 

- Bevestigingsmiddelen 

- Handleiding (2109011160_A) 


