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Luidsprekerkabel

3,5mm - RCA verbindingskabel
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1. Lage tonen draaiknop
2. Geluidsvolume draaiknop
3. Signaal invoer
4. Aan/uit schakelaar
5. Netsnoer
6. Draadklem

Stroomvoorziening:                           RMS 21W×2 (DRC ON)
Signaal ruisverhouding:                           ≥85dBA
Vervorming:                                                    ≤0.5%
Ingangsgevoeligheid:                                PC: 700 mV +/- 50 mV
                                                                           AUX: 550 mV +/- 50 mV
Frequentiebereik:    65Hz~20KHz (+/-6dB)
Bas tonen:     4 inch (116mm)
Hoge tonen:    Φ13mm zijden hoge-tonenluidspreker

● Controleer of de voeding is aangesloten, en of het stopcontact werkt.
● Schakel het systeem uit en weer aan en sluit de geluidsbron opnieuw aan.
● Controleer of het volume is ingesteld op het minimum.
● Controleer of de audiokabel goed is aangesloten.
● Controleer of er een signaal van de geluidsbron komt.

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over EDIFIER Producten...
Azië en de Stille Oceaan, Europa, Midden-Oosten en Afrika:
       Bezoek onze website op: www.edifier-international.com of stuur voor meer hulp een email aan 
EDIFIER Ondersteuning op: enquiry@edifier.com,
→ Geachte klant, hartelijk dank voor het aanschaffen van dit EDIFIER product. Voor de EDIFIER garantie 
die voor dit product van toepassing is verwijzen wij naar de EDIFIER website 
www.edifier-international.com/warranty-terms.
Canada/VS/Mexico: www.edifier.ca, E-mail: service@edifier.ca
       Als u hieraan de voorkeur geeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen op het gratis nummer: 
1-877-EDIFIER (334-3437) in Canada, 1-800-688-7406 in de VS.
Zuid-Amerika: Bezoek www.edifier.com (Engels) of www.edifierla.com (Spaan/Portuguese) voor meer 
gedetailleerde contactinformatie.

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid om het risico op brand of elektrische schokken te 
verminderen.
Dank u voor de aankoop van dit EDIFIER product. Al generaties lang probeert EDIFIER luidsprekerproducten te leveren die aan 
de eisen van onze klanten voldoen, zelfs de meest veeleisende. Dit product kan geweldige geluidsprestaties toevoegen aan uw 
geluidssysteem, personal computer of thuisbioscoop. Lees a.u.b. de handleiding zorgvuldig door om het beste uit uw systeem 
te halen.

De bliksemschicht met pijl in de driehoek is 
bedoeld om de gebruiker te wijzen op de 
aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke 
spanning in de behuizing van het apparaat, 
die een het risico op elektrische schokken 
kunnen geven aan personen.

Correct weggooien van dit product. Deze afbeelding geeft aan dat dit product binnen de EU niet met het huishoudafval mag worden 
weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid te voorkomen dient het gerecycled te worden zodat materialen 
hergebruikt kunnen worden. Gebruik het afgifte en inzamelingssysteem van uw leverancier om het apparaat weg te doen. Zij kunnen 
dit product verantwoordelijk recyclen.

Verwijder de afdekking (of achterzijde) niet, om 
het risico op elektrische schokken te voorkomen. 
Hierin bevinden zich geen onderdelen die door 
de gebruiker vervangen kunnen worden. Laat het 
onderhoud uitsluitend over aan bevoegd personeel.

Het uitroepteken in de driehoek is bedoeld 
om de gebruiker te wijzen op de 
aanwezigheid van belangrijke bedienings- en 
onderhoudsinstructie in de documentatie die 
bij het product wordt geleverd.

Gebruik alleen met de/het meegeleverde of aanbevolen rek, standaard, statief, beugel of tafel. Als een rek wordt gebruikt let er dan bij 
het verplaatsen van het apparaat op geen verwondingen op te lopen als deze omvalt.

1. Lees deze instructies.                                                                                                       2. Bewaar deze instructies.
3. Let op alle waarschuwingen.                                                                                         4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.                                                    6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Dek geen ventilatieopeningen af. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die 
    warmte produceren.
9. Ga niet voorbij aan het belang van gepolariseerde of geaarde stekkers. Een gepolariseerde stekker heeft twee contactpennen waarvan 
    één breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee contactpennen en een derde geaard contact. Het brede contact of de 
    derde pen is er  voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor het 
    vervangen van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het snoer tegen erop lopen of breuken, vooral bij de stekkers, stopcontacten en het punt waar het uit het apparaat komt.
11. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen.
12. Trek tijdens onweer de stekker uit het stopcontact, of als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt.
13. Laat alle onderhoud over aan een gekwalificeerde monteur. Onderhoud is nodig als het apparaat hoe dan ook is beschadigd, zoals 
       een beschadigd snoer of stekker, waterschade, voorwerpen die in het apparaat zijn gevallen, blootstelling aan regen of vochtigheid, 
       als het niet normaal werkt of gevallen is.
14. De STEKKER of een contactdoos wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen, het apparaat blijft te gebruiken.

Dit apparaat is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat het geen beveiligde aardeverbinding 
nodig heeft.

Actieve luidspreker

Passieve luidspreker

Wat zit er in de doos:Wat zit er in de doos:

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing Uitgave 1.0, May. 2014
IB-110-R11000-00

De informatie in dit document kan van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging, als gevolg van 
technische verbeteringen aan het systeem.
Producten van EDIFIER worden aangepast voor verschillende toepassingen. De in deze gebruiksaanwijzing getoonde 
afbeeldingen en illustraties kunnen enigszins afwijken van het feitelijke product. Als er enig verschil wordt aangetroffen 
prevaleert het feitelijke product.

2014 Edifier International Limited. Alle rechten voorbehouden.
Geproduceerd in China

Opmerking:

Edifier International Ltd.,
Suite 1610
16th Floor, Tower II,
Lippo Centre,
89 Queensway
Hong Kong

Tel:  +852 2522 6989
Fax:  +852 2522 1989
www.edifier-international.com

Nederlands

Gebruikershandleiding
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit systeem gebruikt

Probleemoplossing

Audio aansluitkabel dubbele
tulpplug naar dubbele tulpplug
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