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Inhoud

ACCESSOIRES VOOR DE AANSLUITING OP EEN HIFI INSTALLATIE

+ 
Voeding + 3 adapters 

USB voedingskabel (1,5 meter) 

3,5 mm stereo mini-jack naar RCA kabel (1 meter)

Toslink adapter

Optische kabel 

ACCESSOIRES VOOR DE AANSLUITING OP DE AUX 2 INGANG VAN EEN P9

Velcro x 2

Korte 3.5mm – 3.5mm aux kabel (lengte 15 cm)

Korte haakse USB type A naar USB micro kabel (lengte 4,5 cm)

Bedankt voor uw aankoop!

 Aansluiting van de M1 Air op een bestaande HIFI 
installatie of actieve luidsprekers.

Aansluiting van de M1 Air op de AUX 2 ingang 
van een Escape™ P9

Belangrijk advies voor de goede werking van de M1 Air

De M1 Air maakt een draadloze verbinding met uw wifi -router. Zorg ervoor dat u een voldoende 
sterk wifi -signaal heeft op de plaatsen waar u de M1 Air wil gebruiken. 

Escape Remote app
Maak zeker gebruik van de op maat gemaakte Escape Remote applicatie voor de M1 Air. 
Deze is gratis te downloaden op de Apple app store (iOS) en Google Play store (Android).

Airable radio  
Via de Escape Remote app kan u de airable catalogus selecteren met meer dan 30.000 wereldwijde 
radiostations samen met 25.000 podcasts. Dit enorme aanbod is gesorteerd op regio, genre, 
populariteit en kwaliteit. De internetradiostations worden beheerd door airable GMBH en een team 
zorgt ervoor dat er steeds nieuwe inhoud wordt toegevoegd, waardoor een onbeperkte bron van 
vrij toegankelijke muziek, nieuws en entertainment ontstaat. Deze service valt buiten de 
verantwoordelijkheid van Escape bv.  

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Escape M1 Air, een Hi-Res audio 
streaming module met een sample rate van 192KHz/24 bit die zowel 
chromecast audio, AirPlay2, Spotify Connect en Roon ondersteunt.

Lees aandachtig alle veiligheidsmaatregelen in het bijgevoegde document 
of op de website www.escapespeakers.com voordat u dit product gebruikt. M
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STAP 1

• Sluit de 5.0 Volt / 1A AC voedingsadapter met de verwisselbare stekkers (EU/UK/US) 
aan op de netspanning en gebruik de meegeleverde USB type A naar micro USB kabel 
(1,5 meter) om de M1 Air van stroom te voorzien via de micro USB ingang.

STAP 2

• Sluit de 3,5 mm stereo mini-jack naar RCA kabel (1 meter) via de M1 Air audio uitgang 
aan op de LINE IN van uw HIFI installatie of actieve luidsprekers. (rode RCA plug is de 
rechter kanaal uitgang).

• Indien uw HIFI installatie voorzien is van een optische ingang kan u gebruik maken van 
de meegeleverde mini Toslink adapter die u dient aan te sluiten op de 3,5 mm uitgang 
van de M1 Air module en de optische kabel (1 meter) te verbinden tussen de M1 Air en 
de HIFI installatie.
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Opmerking: Plaats de M1 Air ontvanger niet helemaal achteraan uw HIFI apparatuur zodat 
het WIFI signaal mogelijk wordt afgeschermd wat de goede werking verhinderd.

Opmerking: Bij gebruik van de M1 Air, aangesloten op de P9 Aux 2 ingang, dient het 
hoofdvolume en het selecteren van de muzieknummers (skip, pause, play) geregeld worden 
via de M1 Air app, onderdeel van de Escape Remote applicatie of de muziek app (Spotify – 
Tydal – Apple music…) op uw telefoon of tablet.

STAP 1

• Open het klavierdeksel waar de USB-ingang zich bevindt aan de rechterzijde van het 
klavier en druk tegen het vergrendelingsmechanisme om het klavier uit het compartiment 
te halen (1 en 2 op de tekening). 

STAP 3

• Om het klavier opnieuw te installeren schuift u het in de vergrendelingshaak naast de 
AUX 1 ingang en drukt u het klavier voorzichtig terug in het snap-lock mechanisme. 
(3 en 4 op de tekening) Wacht hiermee tot de confi guratie van de M1 Air klaar is.

STAP 4

• Schakel de P9 in via de aan/uit knop. 
• Belangrijk: zorg ervoor dat de laatste versie van de P9 fi rmware is geïnstalleerd op het 

toestel. (Minimum 3.1.8). Voor meer details zie de P9 product pagina in de rubriek Escape 
Remote app.

• Sluit de korte 3.5mm – 3.5mm aux kabel (lengte 15 cm) aan op de M1 Air Aux uitgang en 
sluit de  korte haakse USB type A naar USB micro kabel (lengte 4,5 cm) aan op de M1 Air 
voedingsingang. 

• Bevestig de M1 Air via de klittenband uiterst links op de bodem met het Escape™ logo 
in dezelfde leesrichting als op het handvat. Sluit vervolgens de 3.5 mm kabel aan op de 
AUX 2 ingang van de P9, deze bevindt zich links in de zijwand van het compartiment 
(vergis u niet met de AUX 1 ingang bovenaan). Sluit daarna de korte USB kabel aan 
de USB voedingsuitgang van de P9. Deze bevindt zich rechts in de zijwand van het 
compartiment. (vergis u niet met de USB Audio ingang aan de bovenzijde).
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STAP 2

• Verwijder het klavier volledig van het bovenvlak. Koppel het niet los van de 
kabelconnector. 

• Plak een laag van de meegeleverde velcro klittenband uiterst links op de bodem van het 
P9 compartiment dat zich onder het klavier bevindt. Plak de andere laag klittenband 
centraal aan de onderzijde van de M1 Air. 
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STAP 1/2
Klavier ontgrendelen

STAP 3/4
Klavier vergrendelen

DC 5V_1A INPUT

Optical / AUX OUT



MODE/STATUS LED 
(ROOD,GROEN,BLAUW)

BETEKENIS

M1 Air is aan 
het opstarten

Rood knipperen
0.2s aan en 0.2s uit

M1 Air is zojuist aangezet en in opstartmodus. (duurt ± 45 
seconden)

Zoeken naar 
beschikbare 
netwerken

Groen knipperen
0.5s aan en 0.5s uit

M1 Air is in access point (AP) modus en zoekt naar beschikbare 
netwerken. (duurt ± 20 seconden)

Klaar met 
setup modus

Groen knipperen
0.2s aan en 0.2s uit

Draadloos netwerk(en) gevonden. Gebruiker moet M1 Air verbinden 
met het draadloze netwerk van zijn keuze via Google Home App 
(ChromeCast Audio en AirPlay 2 setup) of iOS®-apparaat (alleen 
AirPlay 2 setup).

Verbonden Brandt permanent groen Succesvolle netwerkverbinding met gekende toegangsgegevens.

Netwerkbron Brandt permanent groen M1 Air in streaming modus.

Standby modus Groene LED gedimd M1 Air is in Standby Mode, geen muziek gespeeld in de laatste 
20 minuten.

Fabrieksreset Groen - Rood
0.5s Groen en 0.5s Rood Een fabrieksreset is getriggerd - M1 Air is in opstartmodus.

Firmware wordt 
bijgewerkt

Rood - Groen - Blauw 
in een herhaald patroon.
0.5s-0.5s-0.5s

Firmware-update in uitvoering via een van de volgende:
• Programmering van de M1 Air via de Escape Sync webpagina
• Verbinding maken met het netwerk en de OTA-server
• Firmware downloaden van de OTA server.

Firmware 
update error

Rood knipperen
0.5s aan en 0.5s uit

Fout bij bestandsoverdracht 
(bij het downloaden van FW.bin bestand)
• Flash-schrijff out (tijdens het schrijven in fl ash)
• Netwerkfout (bij verbinding met OTA-server)
• Downloaden van fi rmware mislukt

Bluetooth® 
koppeling modus

Blauw knipperen
0.2s aan en 0.2s uit Bluetooth® niet gekoppeld (detecteerbaar).

Bluetooth® bron Brandt permanent blauw Schakel over naar Bluetooth®-bron (als het netwerk niet is 
ingesteld, wordt ook de setup modus ingeschakeld)

BEDIENING VIA INDRUKTIJD

(BT drukknop) 
Koppeling

Drukknop Kort indrukken en blauwe LED knippert snel. 
(0.2ms aan en 0.2ms uit)  

(BT drukknop) 
Gekoppeld toestel wissen

Drukknop Lang indrukken gedurende 10S tot de blauwe LED knippert. 
(één seconde aan en één seconde uit)  

(WIFI drukknop) 
Fabrieks Reset

Drukknop WIFI-drukknop langer dan 10 seconden ingedrukt houden.

Overschakelen 
van WIFI naar BT

Drukknop Bluetooth®-knop kort indrukken en blauwe LED knippert om naar 
opgeslagen BT-apparaten te zoeken.

Overschakelen 
van BT naar WIFI

Schakelen via 
IOS® or Android™ 
toestel

Het niet mogelijk is om via de drukknop over te schakelen van BT 
naar WIFI streaming. Dit kan alleen via een apparaat op hetzelfde 
WIFI netwerk en een muziek app die AirPlay2 en/of Chromecast 
ondersteunt.

De M1 Air verbinden met uw draadloos netwerk

 Power-Led status indicator
STAP 1

• Download de Google Home-app [ ] op uw telefoon of tablet om de M1 Air te 
verbinden met uw draadloos netwerk. Zorg dat uw telefoon of tablet is verbonden met 
hetzelfde wifi -netwerk dat u wil gebruiken om de M1 Air in te stellen.

STAP 1

• Zorg dat uw iPhone of iPad is verbonden met hetzelfde wifi -netwerk dat u wil gebruiken 
om de M1 Air in te stellen. Wacht tot de M1 Air in confi guratiemodus is. De groene LED 
op de M1 Air knippert snel (0.2s aan/uit) 

INSTELLING SPOTIFY CONNECT, AIRPLAY 2 EN CHROMECAST VIA DE GOOGLE HOME APP GEBRUIK VAN SPOTIFY CONNECT

 BLUETOOTH VERBINDING

ROON READY

CONFIGURATIE ALLEEN IN AIRPLAY 2 EN SPOTIFY CONNECT VIA EEN IPHONE OF IPAD

STAP 2

• Wacht tot de M1 Air in confi guratiemodus is. De groene LED op de M1 Air knippert snel. 
(0.2s aan/uit)

STAP 2

• Open de instellingen in uw iPhone of iPad [ ]. De M1 Air vormt een tijdelijk netwerk en 
zal in de lijst van de beschikbare netwerken verschijnen. Belangrijk! Selecteer niet het 
tijdelijke netwerk Escape M1 Air (xxxxxxx) in de lijst van beschikbare netwerken.

• Selecteer daarentegen de “Escape M1 Air (xxxxxx) onder de vermelding “Confi gureer 
nieuwe AirPlay Luidspreker” Volg de stappen in de AirPlay confi guratie. 

• Het instellen is afgerond. Open je favoriete muziek-app en selecteer het AirPlay 2 
symbool [ ].

STAP 3

• Open de Google Home-app [ ] en secteer linksboven in het startscherm het [ ] 
symbool of selecteer “Escape M1 Air instellen”. Volg de stappen in de Google Home app.
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Tip: Selecteer de M1 Air in de Google Home app, ga naar de apparaatinstellingen en activeer 
“volledig dynamisch bereik”.

Tip: Groepeer een combinatie van speakers via de Google Home app om muziek synchroon 
af te spelen in het hele huis via Cast. Opmerking: Deze functie wordt niet ondersteund voor 
Chromecast (1e generatie) of apparaten met Chromecast ingebouwd.

Nota: Indien het bericht “Confi gureer nieuwe AirPlay luidspreker” niet meer zichtbaar is voer 
dan een reset uit op de M1 Air en geef het toestel voldoende tijd om opnieuw op te starten.

AirPlay 2 wordt ondersteund op een MacBook of iMac via Apple music en op een Windows 
PC via iTunes en Apple music. 

Tip: Men kan meerdere AirPlay 2 compatibele luidsprekers of modules met elkaar mixen en 
zo muziek streamen in meerdere kamers. AirPlay 2 is echter niet beschikbaar op een Android 
toestel. 

Gebruik van de “Escape Remote” app: Download de “Escape™ Remote” app via de Google 
Play of Apple App store en volg de stappen op het scherm om de M1Air optimaal te 
gebruiken.

Belangrijk! De maximale uitgangspanning van de M1 Air staat standaard gekalibreerd op 1 
volt voor het gebruik met de P9. Opzettelijke verhoging van de uitgangspanning van 1 volt 
naar 2 volt via het settings menu in de Escape App zal onvermijdelijk leiden tot schade aan 
de P9 die niet onder de garantieregeling valt. 

Indien u de M1 Air heeft aangesloten op uw HIFI installatie en naar uw gevoel niet het 
maximum vermogen bereikt dient u de voorversterker uitgang van de M1 Air te verhogen van 
1 volt naar 2 volt via het settings menu. Zet het volume van de eindversterker op een laag 
volume vooraleer u de de uitgangsspanning verhoogt. Escape bv kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor eventuele schade aan externe toestellen of luidsprekers. 

Opmerking: De M1 Air kan maar één wifi -netwerk tegelijk onthouden. Als u uw wifi -netwerk 
heeft gewijzigd dan moet u de M1 Air opnieuw instellen op het nieuwe netwerk. Mogelijk 
moet u ook eerst een reset uitvoeren op de M1 Air. 

Tip: Het is mogelijk om de WIFI verbinding opnieuw te selecteren op de M1 Air indien deze 
reeds ingesteld is door kort op de WIFI schakelaar te drukken. (Status LED gaat van blauw 
naar groen) 

Automatische software updates: De interne software van de M1 Air wordt automatisch 
geüpdatet wanneer een nieuwe versie beschikbaar is en het toestel aan staat en verbonden 
is met een Wi-Fi-netwerk. De modus-LED knippert rood-groen-blauw elke 0.5 seconden 
tijdens een update, en het toestel start automatisch opnieuw op als de update voltooid is. 
Zorg ervoor dat de M1 Air ingeschakeld blijft tijdens de update. 

Het instellen is afgerond. Open je favoriete muziek-app en selecteer het AirPlay 2 symbool [ ]
(alleen voor iOS toestellen) of het Cast symbool [ ] (iOS en Android toestellen) en stream de 
muziek naar de M1 Air. Of stream rechtreeks via Spotify Connect. 

Spotify® is een digitale muziekdienst die u toegang geeft tot miljoenen nummers. Met Spotify® 
connect kan een verbinding tot stand worden gebracht tussen de M1 Air en het internet met 
behulp van de Spotify®-app voor IOS of Android, Mac of pc. U kunt telefoongesprekken voeren en 
ontvangen zonder de muziek te stoppen. Zodra u verbinding heeft gemaakt met de M1 Air kunt u 
uw draagbare apparaat of computer uitzetten en zal de muziek blijven spelen. Spotify® connect kan 
slechts op één luidspreker tegelijk afspelen.

Muziek streamen naar de M1 Air via draadloze Bluetooth® technologie. Om de Bluetooth® 
verbinding te starten, druk kort op de Bluetooth® toets. De status LED begint blauw te knipperen. 
Ga naar Instellingen op uw Apple®  of Android™-apparaat, selecteer Bluetooth® in de connectielijst 
en  zet Bluetooth® aan. 

Selecteer Escape™ M1 Air xxxx in de apparatenlijst. De xxxx vertegenwoordigt de laatste 4 letter/
cijfer combinatie van het unieke serienummer van het toestel. U vindt het volledige serienummer 
op de verpakking of het label op de onderzijde van het toestel. De blauwe LED brandt permanent 
zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Roon gebruikt een zeer modern audio transport protocol dat niet alleen hoge resolutie audio 
ondersteunt, het biedt ook 2-weg communicatie tussen Roon Ready endpoints en de Roon 
server. Roon Ready zijn betekent dat de Escape M1 Air gebruik maakt van de hoogwaardige Roon 
RAAT streaming technologie. (Roon Advanced Audio Transport). Het zorgt voor een ongeloofl ijke 
gebruikersinterface, eenvoudige installatie, rotsvaste dagelijkse betrouwbaarheid, en de hoogste 
niveaus van audioprestaties, zonder compromissen. Meer informatie kan u vinden op de website 
www.roonlabs.com.


