
R1280DB
Multimedia luidspreker

Specificaties

Bedieningselementen van de luidspreker Afstandsbediening
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1. Sluit de luidspreker met de meegeleverde verbindingskabel aan.
2. Sluit de voedingsbron aan, schakel de luidspreker aan en vervolgens zal de indicator branden.

Inhoud van de doos

 Inhoud van de doos:

Actieve luidspreker
Passieve luidspreker

RCA naar RCA audiokabel (1,7m/5,5 ft)

Optische ingangskabel (1,5m/5ft)

1. Druk op de hoofdvolumeknop op de actieve luidspreker of druk op de “LINE 1/LINE2”-toets op de 
     afstandsbediening om de LINE IN-ingang te selecteren. De indicator wordt groen.
2. Gebruik een audiokabel om de audiobron aan te sluiten op de luidspreker.
3. Speel af vanaf uw apparaat en pas het volume naar voorkeur aan.

批    准：

东 莞 市 漫 步 者 科 技 有 限 公 司

版本号及料号： V1.0/IB-110-R1280D-00

名        称： R1280DB（荷兰文）说明书

版面设计：材        质： 80克书纸

尺        寸： 127×127（MM）　　　 校    对：
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Luidsprekerverbindingskabel (2,5m/8,2ft)

3,5mm-RCA-audiokabel (1,7m/5,5ft)

Belangrijke veiligheidsinstructies

Gebruikershandleiding

Batterij plaatsen:
Raadpleeg de illustratie om het batterijvak te open, plaats de CR 
2025 batterij en sluit het batterijvak

Opmerking:
1. Leg de afstandsbediening niet op plaatsen die heet en vochtig zijn.
2. Laad de batterijen niet op.
3. Verwijder de batterijen wanneer voor langere tijd niet wordt gebruikt.
4. De batterij mag nooit aan overmatige warmte, zoals direct zonlicht, open vlammen e.d. worden 
     blootgesteld.
5. Explosiegevaar indien de batterij verkeerd wordt geplaatst. Vervang de batterij alleen door 
    hetzelfde of gelijkwaardig type. 

Problemen oplossen

Probleem Oplossing

• Controleer of het controlelampje brandt.

• Probeer het volume omhoog te zetten met ofwel de 
   hoofdvolumeknop of de afstandsbediening.

• Zorg ervoor dat de audiokabels stevig zijn aangesloten 
  en de ingang op de luidsprekers correct is ingesteld.

• Controleer of er een signaal op de uitgang van de 
   audiobron staat.

• Zorg ervoor dat de luidspreker op Bluetooth-ingang is 
  geschakeld, in een andere audio-ingangsmodus kan er
  geen verbinding gemaakt of niet gekoppeld worden 
  met Bluetooth.
  Ontkoppel van een Bluetooth-apparaat door de 
  volumeknop ingedrukt te houden in Bluetooth-modus,
  probeer het vervolgens opnieuw.

• De effectieve Bluetooth-zendbereik is 10 meter, zorg 
  dat u binnen dit bereik blijft.

• Probeer een ander Bluetooth-apparaat te koppelen.

• Controleer of de netspanning is aangesloten of het 
   stopcontact spanning heeft.

Geen geluid

Kan geen verbinding maken 
met Bluetooth

De R1280DB gaat niet aan

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen dient u het apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
Bedankt voor het kopen van de Edifier R1280DB multimedia luidsprekers. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u dit systeem gebruikt.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

НЕ ОТКРЫВАТЬ

OPGELET
NIET OPENEN, RISICO OP 
ELEKTRISCHE SCHOKKEN

De bliksemschicht met pijlpunt in de driehoek 
is een waarschuwingsteken dat u attent maakt 
op de aanwezigheid van ongeïsoleerde 
"gevaarlijke spanning" binnen de behuizing 
van het product dat van voldoende omvang is 
om een risico op elektrische schokken te 
vormen.

Om het risico op elektrische schokken te 
voorkomen, verwijder de afdekking (of de 
achterkant) niet. Er bevinden zich geen 
onderdelen binnenin die door de gebruiker 
onderhouden moeten worden. Laat het 
onderhoud alleen door gekwalificeerd 
onderhoudspersoneel uitvoeren.

Het uitroepteken in de gelijkzijdige 
driehoek is bedoeld om de gebruiker te 
attenderen op de aanwezigheid van 
belangrijke bediening- en 
onderhoudsinstructies in de 
documentatie die met het apparaat 
meekomen.

1. Lees deze gebruiksaanwijzing.                                                                      2. Bewaar uw gebruiksaanwijzing.
3. Besteed aandacht aan 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. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water en dompel dit apparaat nooit onder in vloeistoffen en laat er geen vloeistof op druipen of morsen.
8. Plaats geen voorwerpen gevuld met water op dit apparaat, zoals een vaas; en plaats geen brandende voorwerpen met open vlam erop, zoals een brandende kaars.
9. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Laat voldoende ruimte rond de luidspreker vrij voor een goede ventilatie (de afstand dient 5 cm of meer te zijn). Installeer
     volgens de instructies van de fabrikant.
10. Plaats het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
11. Negeer nooit de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde of geaarde stekker. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen, waarvan er één breder is dan de
       ander. Een geaarde stekker heeft twee bladen en een derde pen voor de aarding. Het bredere blad of de derde pen is bedoeld voor uw veiligheid. Mocht de 
       geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, raadpleeg dan een elektricien voor het vervangen van het verouderde stopcontact.
12. Bescherm het netsnoer tegen beschadiging of bekneld raken, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
13. Gebruik alleen aansluitstukken/accessoires aanbevolen door de fabrikant.
14. Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer het apparaat gedurende lange perioden niet gebruikt wordt.
15. Laat al het onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat beschadigd is, zoals het netsnoer of de 
       stekker is beschadigd, er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in zijn terechtgekomen, het apparaat aan regen of vocht is blootgesteld, niet normaal 
       werkt of is gevallen.
16. De stekker wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven.
17. De maximale omgevingstemperatuur is 45 °C/113 °F
18. Gebruik geen sterke zure, alkalische en andere chemische schoonmaakmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Gebruik een neutraal oplosmiddel 
       of water om het apparaat schoon te maken.

Gebruik uitsluitend met het wagentje, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij het apparaat wordt verkocht. 
Wanneer u een wagentje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagen/apparaat en voorkom letsel door omvallen.

Juiste verwijdering van dit product. Dit symbool geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden 
afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het op een 
verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materiaalgrondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruik 
maken van de inlever- en inzamelsystemen of contact opnemen met de verkoper waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor 
milieuvriendelijk hergebruik.

Dit apparaat is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is op een zodanige wijze ontworpen dat het geen veilige aansluiting met een 
elektrische aarding nodig heeft.

WAARSCHUWING
SLIK GEEN BATTERIJEN IN, GEVAAR VOOR CHEMISCHE BRANDWONDEN
Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan het binnen slechts 2 uur tot ernstige inwendige brandwonden en 
zelfs tot de dood leiden.
Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen, als het batterijvak niet veilig afsluit, stop met het gebruik van het product en houd het 
buiten bereik van kinderen.
Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in een ander lichaamsdeel zijn opgenomen, zoek onmiddellijk medische hulp.
De batterij (in de afstandsbediening) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur e.d.

1. Druk op de hoofdvolumeknop op de actieve luidspreker of druk op de “OPT/COX”-toets op de afstandsbediening 
    om de optische/coaxiale ingang te selecteren. De indicator wordt rood.
2. Met de optische of coaxiale kabel (optische kabel meegeleverd) kunt u audiobronnen aansluiten op uw luidspreker.
3. Speel af vanaf uw toestel en pas het volume naar voorkeur aan.

Opmerking:
In de optische en coaxiale modus kan alleen een PCM-signaal met 44,1 kHz/48 kHz worden gedecodeerd.

Koppelen
1.  Zet de luidspreker aan en schakel naar de Bluetooth-modus door op de Bluetooth-toets op de afstandsbediening 
     te drukken of druk op de hoofdvolumeknop op het achterpaneel van de actieve luidspreker. De indicator wordt 
     blauw.
2. Ga naar de instellingensectie op uw bronapparaten (mobiele telefoons, tablets, enz.) en zoek naar 
     Bluetooth-apparaten in de buurt, nu zult u “EDIFIER R1280DB” zien staan in de lijst.
3. Koppel uw apparaat met “EDIFIER R1280DB”.
4. Speel audionummers af op uw apparaat en pas het volume naar een gewenst niveau aan.
5. Om Bluetooth te ontkoppelen, druk de hoofdvolumeknop in en houd deze voor 2 seconden ingedrukt.

Opmerking:
1. Bluetooth-connectiviteit en -compatibiliteit kunnen tussen verschillende bronapparaten verschillen, afhankelijk 
    van de softwareversies van de bronapparaten.
2. Om te kunnen genieten van de volledige Bluetooth-functies van dit apparaat dient u ervoor te zorgen dat uw 
    mobiele apparaat het A2DP- en AVRCP-profiel ondersteunt.
3. De PIN-code voor de verbinding is “0000”, indien nodig.

Wanneer u meer wilt weten over EDIFIER, bezoekt u dan onze website op www.edifier.com
Voor vragen betreffende de garantie, bezoekt u de pagina van het betreffende land op 
www.edifier.com en leest u de sectie Garantiebepalingen.
USA en Canada: service@edifier.ca
Zuid Amerika: Bezoek www.edifier.com (Engels) of www.edifierla.com (Spaans/Portugees) voor 
lokale contactinformatie.

Handleiding editie 1.0, Dec. 2016
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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.

2016 Edifier International Limited. Alle rechten voorbehouden.
Geproduceerd in China

Opmerking:

Suit 2207, 22nd floor,
Tower II,Lippo centre, 
89 Queensway
Hong Kong

Tel:  +852 2522 6989
Fax:  +852 2522 1989
www.edifier.com
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1. Infraroodontvanger
2. Hoge tonen regelaar
3. Lage tonen regelaar
4. Hoofdvolumeknop/ingangsselectie
    Druk in om te navigeren tussen audiobronnen: LINE1-> 
    LINE2->Optisch->Coaxiaal->Bluetooth.
    Opmerking: Druk de hoofdvolumeknop in en houd deze
     ingedrukt om in de stand-bymodus te schakelen.
5. Aan/Uit-indicator
    Rood: optische/coaxiale ingangen
    Blauw: Bluetooth-ingang
    Groen: Line in1/Line in2 ingangen
6. Luidsprekeruitgang
7. Aan/Uit-schakelaar
8. Netsnoer
9. Line in1-ingang
10. Line in2-ingang
11. Optische ingang
12. Coaxiale ingang

1. AAN/UIT
2. Dempen
3. Volume lager
4. Volume hoger
5. Line in1-ingang
6. Line in2-ingang
7. Optische ingang
8. Coaxiale ingang
9. Bluetooth-ingang (drukken en ingedrukt houden om de 
    verbinding van Bluetooth-apparaten te verbreken)
10. Pauze/Afspelen (alleen voor Bluetooth)
11. Vorig nummer (alleen voor Bluetooth)
12. Volgend nummer (alleen voor Bluetooth)

Uitgangsvermogen:                                      L/R: 21W+21W

Signaal/ruis-verhouding dB(A):              L/R: ≥85dB (A)

Geluidsniveau:                                      ≤25dB(A)

Ingangsgevoeligheid:                                      LINE IN1: R/L: 450±50mV

                                                                                      LINE IN2: R/L: 550±50mV

                                                                                     OPT/COX R/L: 500±50mFFS

                                                                                     Bluetooth: R/L: 700±50mFFS

Frequentiebereik:                                      55Hz-20kHz

Lage tonen luidspreker:                                      4 inch (116mm)

Hoge tonen luidspreker:                                      Φ13mm zijden dome-tweeter

Afstandsbediening


