HANDLEIDING
POWERCUBE 100
Draagbare BT speaker met draadloze microfoon

PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Geen geluid
Geluid storing
Karaoke werkt
niet

MP3 werkt
niet

1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Mogelijke oorzaak
Geen ingang geluidsbron
Volume is te laag
Volume is te hoog
Speaker is misschien beschadigd
Microfoon stekker zit er niet helemaal in
Microfoon schakelaar staat niet aan
Volumeknop van microfoon staat op z’n
laagst
Batterij draadloze microfoon is leeg
Formaat van liedje is onjuist
Onjuist gebruik heeft een fout
veroorzaakt
USB stick/TF kaart maken geen
verbinding
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Oplossing
Gebruik een beter muzieksignaal
Pas het volume aan
Zet het volume lager
Repareer of vervang de speaker
Doe de stekker goed in ingang
Zet de schakelaar om

3. Pas het volume aan
4. Vervang de batterij
1. Converteer het formaat naar MP3
2. Herstart het apparaat
3. Plaats de USB stick/TF kaart om
een juiste manier

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Uitgang vermogen……………………………………………………………………………. ≤ 30W
Ingangsgevoeligheid…………………………………………………………………………. 550±30mV
SNR (Signaal/Ruis verhouding)…………………………………………………………. ≥ 71dB
Frequentieweergave ……………………………………………………………………….. 20Hz-20kHz
Stroomvoorziening ………………………………………………………………………….. AC100V-AC240V, 60Hz/50Hz
*** Bovenstaande specificaties zijn gebaseerd op een proef apparaat en dient uitsluitend ter
indicatie.
*** Door continue productontwikkelingen kunnen sommige specificaties, zonder berichtgeving
vooraf, wijzigen.
ALGEMENE FUNCTIES
•
•
•
•
•
•

VOL: aanpassen van het volume
TREBLE: aanpassen van de treble voor optimaliseren van het geluid
BASS: aanpassen van de bass
MIC.VOL: aanpassen naar wens van het volume van de microfoon
ECHO: aanpassen van de echo om deze te versterken/verzwakken
MIC: gebruik deze om de microfoon aan te sluiten

KENMERKEN VAN HET APPARAAT
Dit apparaat kan worden aangesloten op een computer, mobiele telefoon, DVD, VCD, CD, LD, TV,
MP3, radio, elektrische piano en ieder ander apparaat dat beschikt over een audio uitgang.
De versterkerschakeling levert High Performance en heeft een High Fidelity ontwerp, gekoppeld aan
hoge kwaliteit geluidsspreker, ontstaat er een breed geluidsveld voor een optimaal geluidseffect.
Het geluidsysteem is uitzonderlijk met een diepe en krachtige bas en een sterk treble effect met
duidelijke en heldere tonen.

De professionele elektronische frequentie deler schakeling zorgt voor een verbeterd crossover point
effect.
Dit apparaat is voorzien van een professioneel ontwerp en batterijen met een hoge capaciteit, tevens
voorzien van speciaal ontworpen krachtige audio condensatoren, zodat het reservevermogen van de
speaker groter en stabieler wordt met een betere dynamiek en een hoger signaal voor
ruisonderdrukking.
OPLADEN VAN DE SPEAKER
Voor het opladen dient u het apparaat aan te sluiten op een adapter AC100V-AC240V. De oplaadtijd
is ongeveer 5 tot 8 uur. Zodra de batterij volledig is opgeladen dient u de stekker uit het stopcontact
te halen, indien u dit niet doet kan dit de reeds opgeladen batterij beschadigen.
Indicator Opladen Batterij: De LED display toont de status van het vermogen van de batterij door
middel van een indicator lampje. De batterij op de display toont vier horizontale lijnen, iedere lijn
staat voor 25% vermogen. Indien er geen lijnen worden weergegeven of indien het
icoon van de batterij knippert, dient u het apparaat uit te schakelen en de batterij
direct op te laden om schade aan de batterij te voorkomen. Tijdens het opladen
knipperen de horizontale lijnen in de weergave van de batterij. Zodra de batterij
volledig is opgeladen zullen de lijnen stoppen met knipperen.
Waarschuwing: Onder spanning dient u de batterij binnen 48 uur op te laden. Indien
u de speaker gedurende langere tijd niet gebruikt zorgt u er dan voor dat de batterij volledig is
opgeladen. De batterij zal anders beschadigen!
Tijdens het gebruik van het apparaat dient u ervoor te zorgen dat u deze niet plaatst in een omgeving
met hoge temperaturen, in de buurt van sterke magnetische velden of hoge frequenties. Indien het
apparaat niet meer werkt, schakelt u dan de stroomvoorziening uit of verwijder de USB/TF (Micro
SD) kaart en plaats daarna de kaart weer, het apparaat zal nu weer werken.
AFSTANDSBEDIENING
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Mute
Muzieknummer
AUX Ingang
Ingang keuze
USB Ingang
Volgende
Effect van het geluidsveld
Volume verlagen
Afspelen van de opname
Vorige
Opnemen
Volume verhogen
Herhaal

*** Deze afbeelding dient uitsluitend ter indicatie.

1. Onder normale omstandigheden, dient u de
afstandsbediening direct te richten op het
ontvangstvenster van het apparaat op een afstand van
niet meer dan 6 meter en in een hoek binnen 30°.
2. Bij het gebruik en richten van de afstandsbediening op het
apparaat dient u ervoor te zorgen dat er geen objecten
het veld blokkeren.
3. Indien bij gebruik van de afstandsbediening het licht
reflecteert, kan het voorkomen dat deze niet goed werkt.
Wij adviseren u het apparaat uit het directe zonlicht te
halen en te verplaatsen.
4. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk. Vervang
de batterijen van de afstandsbediening regelmatig.

FUNCTIES
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Microfoon ingang
Microfoon Voorrangsschakelaar
Mic Volume
Mic Echo
Bass
Treble
DC15V oplaad Interface
Aan/Uit schakelaar
Ingangselectie
Opnemen
Afspelen van opname
Vorige/CHAfspelen/Pauze/Scan
Volgende/CH+
Audio Ingang
USB Aansluiting
TF (Micro SD) kaart Sleuf

AANSLUITINGEN

*** Deze afbeelding dient uitsluitend ter indicatie

USB EN TF (MICRO SD) KAART
•
•
•

De USB stick, TF kaart (Micro SD) dient te worden geformatteerd in het bestandssysteem
FAT32 op uw computer.
De volgorde van afspelen hangt af van de bestandnaam en de extensie. Indien een bestand
achter de bestandnaam een extensie heeft 01, 02, 03…. Dan zal als eerste de extensie 01
worden afgespeeld.
Kopieer MP3 of WMA muziekbestanden (download) naar de hoofdmap van de USB stick of
de TF kaart (Micro SD). Wij adviseren u overbodige bestanden te verwijderen om leesfouten
tijdens het afspelen te voorkomen.

DRAADLOZE MICROFOON

•
•
•
•

*** Deze afbeelding dient uitsluitend ter indicatie.

Open het batterij compartiment, plaats de batterijen rekening houdend met de juiste
polariteit.
Zet de schakelaar op ON om de microfoon of zender aan te zetten. Indien de indicator niet
gaat branden, controleer dan of de batterij goed in het compartiment zit.
Pas het volume van de microfoon aan door middel van de knop van de stereo.
Indien u, tijdens het zingen, de microfoon tijdelijk wilt uitschakelen, zet u de schakelaar op de
mute stand in het midden van de microfoon. Indien u de microfoon helemaal wilt uitzetten,
zet u de schakelaar op OFF.

OPNAME FUNCTIE
•

•
•

Druk op RECORD om uw stem op een externe geheugenopslag, zoals een USB stick of een
geheugenkaart (Micro SD), op te slaan. Indien het externe geheugen voor de eerste keer
wordt gebruikt, zal het systeem automatisch een map RECORD aanmaken, de bestanden
zullen dan worden opgeslagen onder de naam REC01, REC02 enz.
In de Opname modus, drukt u op de RECORD/INPUT/REC.PLAY knop om het opnemen te
stoppen.
Druk op de REC.PLAY knop om de opgeslagen bestanden van het externe geheugen af te
spelen, druk op PREV of NEXT om het vorige of volgende bestand af te spelen.

MP3, WMA EN WAV
•
•

USB stick ingang: USB poort, Plug&Play.
TF (Micro SD) ingang: TF (Micro SD) kaart sleuf, Plug&Play.

•
•
•

Ondersteunt muziekformaten MP3, WMA en WAV van uitstekende kwaliteit, waardoor u een
superieure en geheel nieuwe luisterervaring wordt geboden.
Invoer selectie knop (INPUT): deze wordt gebruikt voor een extern Audio/MP3 of Bluetooth
apparaat (aangeduid aan de achterzijde van het apparaat als LINE die verbinding maakt met
een extern RCA geluidbron zoals een DVD).
PLAY/PAUSE knop: Tijdens het afspelen kunt u hiermee het afspelen pauzeren. Druk
nogmaals om het afspelen te hervatten.

INGEBOUWDE BT FUNCTIE
•
•
•
•
•

Bij het aanzetten van het apparaat zet u de invoerbron op BT.
Controleer of uw BT apparaat is geactiveerd. Scan en verbind de speaker met het apparaat.
Zodra de verbinding is gemaakt hoort u een tik geluid. Indien het niet lukt een verbinding te
maken, herstart u het apparaat en/of de speaker en probeer het nogmaals.
Nadat u een succesvolle verbinding heeft gemaakt met uw mobiele telefoon, kunt u de
nummers afspelen. Om zeker te zijn van een stabiel muzieksignaal, houdt u de BT en uw
mobiele telefoon op elkaar gericht.
Dit apparaat ondersteunt iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROL, Nokia en andere draadloze
BT mobiele apparaten met geluidbestanden. Het apparaat ondersteunt A2DP.
De BT van het apparaat kan worden gebruikt op maximaal 10 meter indien er geen blokkades
zijn.

