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Geachte Klant,
Bedankt voor je aankoop van een IRC-product. Wij zijn blij dat je voor een van onze producten hebt gekozen.
Tegelijkertijd weten wij zeker dat je nog vele jaren met volledige tevredenheid van ons product gebruik zult
maken.
IRC is geworteld in Denemarken, Scandinavië en is wereldwijd beroemd voor zijn moderne minimalistische
ontwerpstijl. Sinds 2001 heeft ICR digitale audioproducten geproduceerd en ontworpen die gekenmerkt
worden door een uitstekend uiterlijk, geavanceerde technologie en gebruiksgemak, en die gebaseerd zijn op
open platforms van toonaangevende leveranciers.
Bij IRC denken wij aan het milieu. Om papierafval te voorkomen is de producthandleiding te vinden op de
bijgevoegde USB-stick. Wij hopen dat je ook geniet van de bijgevoegde sleutelhanger.
Om je op de hoogte te houden van nieuwe software-upgrades of nieuwe functionaliteit van je product willen we
je vragen om onze website www.ircgo.com te bezoeken en je product te registreren. Wij beloven dat we alleen
contact met je opnemen wanneer er belangrijke informatie is met betrekking tot het product.
Voor alle geregistreerde gebruikers bieden wij een goed ontwikkelde afstandsbediening voor het
product aan met 30% korting. Wanneer je geregistreerd bent zal je informatie ontvangen over het
aanbod.

Opgelet a.u.b. – wij verwachten dat de afstandsbediening in april/mei 2015 op de markt wordt gebracht.
Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op info@ircgo.com.
Vriendelijke groeten
Het IRC-team

Je kunt ons avontuur volgen via de sociale media op Facebook www.facebook.com/ircgo en Twitter
https://twitter.com/IRC_Nordic.
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Belangrijke
veiligheidsinstructies

9.
WAARSCHUWING
RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE
SCHOK, NIET OPENEN

WAARSCHUWING:
OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERLAGEN:
VERWIJDER GEEN SCHROEVEN DEKSELS, OF DE BEHUIZING.
ER ZIJN GEEN ONDERHOUDSONDERDELEN BINNEN IN VOOR DE
GEBRUIKER.
VOOR ONDERHOUD, RAADPLEEG GEKWALIFICEERDE
SERVICEPERSONEEL.

10.

11.

1.
2.
3.
4.
5.

Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle instructies.
Gebruik de luidspreker niet in de buurt van
water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.

12.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND
OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
VERMINDEREN, STEL DEZE LUIDSPREKER NIET
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Om het risico te verminderen op een elektrische
schok, brand, etc.:
1. Plaats dit apparaat niet in de buurt van een
warmtebron zoals een verwarming,
warmterooster, fornuis of andere apparatuur
(zoals versterkers) die warmte produceren.
2. Blokkeer de ventilatieopeningen van het
apparaat niet.
3. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan
druppels of spatten, en objecten die gevuld zijn
met water zoals vazen, dienen niet op het
apparaat te worden geplaatst.
4. Plaats geen zware lasten op het apparaat, en
stap er niet op; de belasting kan er vanaf vallen
waardoor ernstige schade aan het apparaat kan
ontstaan.
5. Lees de informatielabel aan de achterzijde van
het apparaat voor het ingangsvermogen en
andere veiligheidsinformatie.
6. Dit apparaat is ontworpen om alleen te worden
gebruikt met de meegeleverde voeding.
7. Zorg dat de stroomkabels veilig zijn en voorkom
dat erop gelopen wordt of dat ze knikken, met
name in de buurt van stekkers, contacten en
waar ze het apparaat uitkomen.

13.

14.

15.

16.
17.
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Haal de stekker nooit uit het stopcontact door
aan de stroomkabel te trekken. Grijp de stekker
altijd stevig vast en trek deze rechtstreeks uit
het stopcontact.
Repareer of vervang alle stroomkabels die
gerafeld zijn of anders zijn beschadigd. Gebruik
geen kabel met scheuren of slijtageschade in
de lengte, bij de stekker of bij de
verbindingsuiteinde.
Om brand- of schokgevaar te voorkomen, dient
u de stekker niet aan een verdeelstekker of
andere aansluiting te verbinden tenzij de pinnen
volledig passen en deze niet uitsteken.
Haal tijdens regenachtige dagen of bliksem het
apparaat uit het stopcontact voor aanvullende
bescherming tijdens onweer of wanneer het
apparaat gedurende een langere tijd niet wordt
gebruikt. Dit zal schade aan het apparaat
voorkomen als gevolg van bliksem of
spanningspieken.
Probeer geen onderhoudswerkzaamheden zelf
uit te voeren. Door de behuizing te openen of
verwijderen kunt u blootgesteld aan gevaarlijke
spanning of andere gevaren.
Onderhoudswerkzaamheden dienen uit te
worden gevoerd door gekwalificeerde technici.
Krachtige Elektromagnetische Interferentie kan
de normale werking van het product aantasten.
U hoeft het product in dit geval slechts terug te
stellen volgens de instructies in de handleiding
om de normale werking te herstellen. Als de
normale werking niet kan worden herstekd,
probeer het product dan a.u.b. te verplaatsen.
De adapterstekker wordt gebruikt om dit
apparaat volledig los te koppelen van de
netvoeding. Deze stekker moet gereed en
eenvoudig bereikbaar worden gehouden.
Ter behoeve van de veiligheid en om onnodig
energiegebruik te voorkomen dient u het
apparaat nooit ingeschakeld te hebben
wanneer er gedurende een lange tijd niet naar
gekeken wordt, bijv. 's nachts, terwijl u op
vakantie bent, of thuis. Schakel het apparaat uit
en koppel de stekker uit het stopcontact.
Stel de batterij van de afstandsbediening niet
bloot aan teveel hitte zoals zonlicht, vuur, enz.
Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt
vervangen. Alleen vervangen door dezelfde or
een gelijkwaardige type.
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Vooraanzicht apparaat

Aan de slag
Haal uw Bluetooth-luidspreker voorzichtig uit de
verpakking. Desgewenst kunt u de verpakking
opslaan voor toekomstig gebruik.
Wat u in de verpakking zult vinden


Hoofdapparaat



Stroomadapter



Afstandsbediening



Gebruiksaanwijzing

Uw Luidspreker Plaatsen
Plaats uw radio op een vlakke/stabiele ondergrond
waar het geen last heeft van trillingen.
Vermijd de volgende locaties:


Waar de luidspreker zal worden blootgesteld

1.

VOLUMEREGELING +/-

2.

Luidspreker

aan direct zonlicht.


Waar de luidspreker dicht bij warmtebronnen zal

Achteraanzicht apparaat

zijn.


2

Waar de luchtvochtigheid hoog is en slechte

3

4

ventilatie aanwezig is.


Waar het stoffig is.



Waar het vochtig is of waar er mogelijk

5

1

waterdruppels op het apparaat kunnen

9

druppelen of spatten.

Bovenaanzicht apparaat

8

6. AUX IN-aansluiting

2. AAN/UIT-indicator

7. Infraroodsensor

3. TERUGSTELLING-

8. DC IN-aansluiting

4. MODUS-indicator
1.

5. MODUS-toets

NFC-sensor

4

6

1. AAN/UIT-toets

toets

1

7

9. VOLUMEREGELING +/-
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De Luidspreker In/Uitschakelen

Bluetooth-modus

Sluit de stekker op het uiteinde van de adapterkabel
aan op de DC IN-aansluiting op de achterzijde van

Druk op de POWER-toets om de Luidspreker in te

de Luidspreker. Steel vervolgens de stroomadapter

schakelen.

in het stopcontact. Druk op de POWER-toets om de

De MODUS-indicator zal blauw knipperen om aan

Luidspreker in of uit te schakelen.

te geven dat de luidspreker naar apparatuur zoekt
om via Bluetooth mee te paren.

Van Modus Wisselen
Druk op de MODE-toets om te wisselen tussen

De Luidspreker Paren met een
Bluetooth-apparaat

Bluetooth and de “Aux in”-modus.

1.

Schakel de Luidspreker op de
Bluetooth-modus.

Volumeregeling

2.

zoekmodus.

Draai de VOLUMEREGELING +/- om het

3.

Luidsprekervolume in te stellen.

4.

Lampje

Indicatie

AAN/UIT-

Uit

De Luidspreker is

5.

stopt met knipperen en blijft branden.
6.

De Luidspreker is

Traag blauw

De Luidspreker is

indicator

knipperen

ingesteld op

7.

Om de Luidspreker met een ander
Bluetooth-apparaat te paren, dient u eerst de
huidige verbinding te verbreken door “Forget

Bluetooth-modus en

device” te selecteren in de

probeert momenteel

Bluetooth-instellingen van uw apparaat. Zodra

via Bluetooth

dit is gedaan, kunt u een nieuwe verbinding tot

verbinding te maken

stand brengen door stappen 1 tot 5 opnieuw uit

met een ander

te voeren

apparaat.
De Luidspreker is

Bluetooth-geheugen Terugstellen

ingesteld op
Bluetooth-modus en

Houd de RESET-toets voor 5 seconden ingedrukt

heeft al via Bluetooth

om de Bluetooth-paringinformatie te wissen.

verbinding gemaakt
met een ander
apparaat.
Groen

Speel uw muziek op de gebruikelijke wijze via
uw apparaat af.

ingeschakeld.
MODUS-

De Luidspreker zal u informeren dat de paring is
voltooid wanneer de blauwe MODUS-indicator

uitgeschakeld.

Blauw

Selecteer “Bullet” en vul indien noodzakelijk
“0000” in als wachtwoord.

Indicator

Rood

“Bullet” zal zichtbaar zijn op uw
Bluetooth-apparaat.

Indicatielampje

indicator

Activeer uw Bluetooth-apparaat en selecteer de

De Luidspreker is op
“AUX IN”-modus
ingesteld.
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NFC (Near Field

Probleemoplossing

Communication)

Probleem
Geen
Stroom

Oplossing
Controleer of het systeem is
aangesloten op- een werkend
stopcontact.
Geen
Zorg ervoor dat uw
Bluetooth- Bluetooth-apparaat niet is
verbinding verborgen.
Uw Bluetooth-apparaat is mogelijk
buiten bereik, probeer deze dichter
bij de Bluetooth-luidspreker te
houden.
Verifieer dat uw Bluetoothapparaat
inderdaad audio-overdracht
ondersteunt.
Houd uw Bluetooth-apparaat en/of
Bluetooth-luidspreker uit de buurt
van andere apparaten die
elektromagnetische interferentie
veroorzaken.
Schakel eventueel alle andere
Bluetooth-apparatuur in de buurt uit
of deactiveer hun Bluetooth-functie.
Schakel de Bluetooth-luidspreker uit
en weer in.
Geen
Schakel alle andere gepaarde
Geluid in
apparaten in de buurt uit of
Bluetooth- deactiveer hun Bluetooth-functie en
modus
maak opnieuw verbinding met de
gewenste audiobron.
Verifieer dat uw
Bluetooth-luidspreker niet is
gedempt.
Uw Bluetooth-apparaat is mogelijk
buiten bereik, probeer deze dichter
bij de Bluetooth-luidspreker te
houden.
Schakel de Bluetooth-luidspreker uit
en weer in.
Geen
Controleer of uw verbonden
Geluid in
apparaat is ingeschakeld en muziek
“AUX
afspeelt.
IN”-modus Controleer of uw
Bluetooth-luidspreker is ingesteld op
de “Aux in”-modus.
Controleer of de 3,5mm stekker
volledig in de Bluetooth-luidspreker
is gestoken.

NFC maakt het mogelijk om eenvoudig met
Bluetooth-apparaten te koppelen en verbinden.
1.

Druk meerdere keren op de MODE-toets om de
Bluetooth-modus te selecteren.

2.

Zorg ervoor dat NFC staat “ingeschakeld” op uw
mobiele apparaat.

3.

Houd uw mobiele apparaat ongeveer 2cm in de
buurt van de NFC-sensor op het bovenpaneel
om een automatische verbinding tot stand te
brengen tussen uw mobiele apparaat en de
Luidspreker.

4.

Uw apparaat zal automatisch Bluetooth
aanzetten en koppelen met de luidspreker. Er
zijn geen aanvullende instellingen noodzakelijk.

Aux in-modus
AUX IN maakt het mogelijk om snel en eenvoudig
een MP3-speler of andere externe audiobronnen te
verbinden.
1.

Voordat u een verbinding maakt met het
stopcontact, gebruik een 3,5 mm audiokabel
(niet meegeleverd) om uw externe
audioapparaat te koppelen middels de AUX
IN-aansluiting aan de zijkant van het apparaat.

2.

Sluit de stroomadapter aan op het stopcontact
en druk op de POWER-toets om de
Luidspreker in te schakelen.

3.

Druk op de MODE-toets totdat de
MODUS-indicator groen oplicht om de “AUX
IN”-modus te selecteren.

4.

In Aux in-modus kunt u direct uw audioapparaat
bedienen om gebruik te maken van
afspeelfuncties.

5.

Om het optimale geluidsniveau te verkrijgen
wordt het aanbevolen om het
audio-uitvoerniveau op het audioapparaat aan
te passen.
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Specificaties
ITEMS

Specificaties

Beschrijving:

Bluetooth-luidspreker
AC-ingang: 110-240 V~,

Vereisten

50-60 Hz

Stroomadapter:

DC-uitgang: 18 V,
1330 mA

Audio
uitgangsvermogen:

20 W rms

Stroomverbruik:

24 W (Max)

Afmetingen

220 mm x 220 mm x

(B x H x D):

215 mm

Dit symbool op het product of in de instructies geeft
aan dat uw elektrische en elektronische apparatuur
aan het einde van zijn levensduur afzonderlijk van
uw huishoudelijk afval moet worden weggegooid.
Neem voor meer informatie contact op met de lokale
overheid of de dealer waar u het product heeft
gekocht.
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Garantie
IRC Nordic garandeert garantie volgens de bestaande wetgeving, bestaande uit gebreken tijdens productie en
materiële gebreken die na normaal gebruik van het artikel zichtbaar zijn geworden.
De garantie dekt geen fouten, schade of slijtage, direct of indirect, als gevolg van onjuist gebruik, slecht
onderhoud, hardhandig gebruik, valschade of onbevoegd gebruik, storing die te wijten is aan verbinding aan
ander apparatuur – schade als gevolg van brand, kortsluiting, etc. Vorderingen voor tekortkomingen en
verminderde werking die geïdentificeerd worden door het normaal gebruik van het artikel, moeten worden
gemeld aan de relevante winkel binnen een redelijk termijn. Het product kan vervolgens worden ingeleverd
voor reparatie.
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