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Handleiding
[*] XW-BTSA1-K, XW-BTSA1-W, XW-BTSA1-N

English:
Hereby, Pioneer, declares that this [*] is
in compliance with the essential
requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer product.
Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat u weet hoe u uw apparaat moet gebruiken.
Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor eventuele naslag in de toekomst.

http://www.pioneer.nl
http://www.pioneer.be
http://www.pioneer.eu

Inhoudsopgave

Suomi:
Pioneer vakuuttaa täten että [*]
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen.

Nederlands:
Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel
[*] in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG

3 Aan de slag
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1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

Dansk:
Undertegnede Pioneer erklærer herved,
at følgende udstyr [*] overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:
Hiermit erklärt Pioneer, dass sich
dieses [*] in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
anderen relevanten Vorschriften der
Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

Par la présente Pioneer déclare que
l’appareil [*] est conforme aux
exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE

Härmed intygar Pioneer att denna [*]
står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG.

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270
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LET OP

OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE
VOORKOMEN, DEKSEL (OF RUG) NIET
VERWIJDEREN. AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN
ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER
KUNNEN BEDIEND WORDEN. ENKEL DOOR
GEKWALIFICEERD PERSONEEL TE BEDIENEN.
D3-4-2-1-1_B2_Nl

WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een
elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp
dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten
(bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op
andere wijze blootstellen aan waterdruppels,
opspattend water, regen of vocht.

LET OP
De schakelaar van dit apparaat koppelt het
apparaat niet volledig los van het lichtnet. Aangezien
er na het uitschakelen van het apparaat nog een
kleine hoeveelheid stroom blijft lopen, moet u de
stekker uit het stopcontact halen om het apparaat
volledig van het lichtnet los te koppelen. Plaats het
apparaat zodanig dat de stekker in een noodgeval
gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald.
Om brand te voorkomen, moet u de stekker uit het
stopcontact halen wanneer u het apparaat langere
tijd niet denkt te gebruiken (bijv. wanneer u op
vakantie gaat).
D3-4-2-2-2a*_A1_Nl

D3-4-2-1-3_A1_Nl

WAARSCHUWING

Om brand te voorkomen, mag u geen open vuur (zoals
een brandende kaars) op de apparatuur zetten.

Controleer voor gebruik van het product de
veiligheidsinformatie aan de onderkant van het
apparaat.
D3-4-2-2-4_B1_Nl

D3-4-2-1-7a_A1_Nl

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE
DE VENTILATIE

Let er bij het installeren van het apparaat op dat er
voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een
goede doorstroming van lucht te waarborgen
(tenminste 10 cm boven, 10 cm achter en 10 cm aan de
zijkanten van het apparaat).

WAARSCHUWING

De gleuven en openingen in de behuizing van het
apparaat zijn aangebracht voor de ventilatie, zodat een
betrouwbare werking van het apparaat wordt verkregen
en oververhitting wordt voorkomen. Om brand te
voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen
nooit geblokkeerd worden of dat ze afgedekt worden
door voorwerpen (kranten, tafelkleed, gordijn e.d.) of
door gebruik van het apparaat op een dik tapijt of een
bed.

WAARSCHUWING

Berg kleine onderdelen op buiten het bereik van
kinderen en peuters. Raadpleeg onmiddellijk een arts
indien kleine onderdelen per ongeluk worden ingeslikt.
D41-6-4_A1_Nl

Dit apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk
gebruik. Indien het apparaat voor andere doeleinden
of op andere plaatsen wordt gebruikt (bijvoorbeeld
langdurig gebruik in een restaurant voor zakelijke
doeleinden, of gebruik in een auto of boot) en als
gevolg hiervan defect zou raken, zullen de reparaties
in rekening gebracht worden, ook als het apparaat
nog in de garantieperiode is.
K041_A1_Nl

D3-4-2-1-7b*_A1_Nl

Waarschuwing bij de wisselstroomadapter
• Houd de wisselstroomadapter bij het hoofdgedeelte
vast wanneer u deze van de netstroom verwijdert. Het
netsnoer raakt mogelijk beschadigd als u eraan trekt,
en dit kan tevens leiden tot brand en/of elektrocutie.
• De wisselstroomadapter moet niet met natte handen
worden ingestoken of verwijderd, omdat dit kan
leiden tot elektrocutie.
• Sluit het netsnoer van de netspanningsadapter niet
op een stopcontact aan waar de stekker niet stevig in
het stopcontact zit ondanks het feit dat de pennen
volledig in het stopcontact zijn gestoken. Hitte kan
zich ophopen en dit kan leiden tot brand. Raadpleeg
het verkooppunt of een elektricien in verband met
vervanging van het stopcontact.

Condensatie

Als de speler direct van een koude omgeving in een
warme kamer wordt geplaatst (’s winters bijvoorbeeld),
of als de kamer waarin de speler staat plotseling snel
wordt verwarmd, kan er vocht uit de lucht in het
inwendige van het apparaat condenseren (als
druppeltjes op de lens e.d.). Na dergelijke condensatie
zal de speler niet goed werken, zodat u geen discs kunt
afspelen. Laat de speler dan 1 tot 2 uur lang (afhankelijk
van de hoeveelheid condensatie) ongebruikt aan staan,
totdat het condensvocht verdampt is. Wanneer alle
condens is
verdampt, zal de speler weer normaal werken.
Condensatie kan ook ’s zomers optreden, als de speler
in de koude luchtstroom van een airconditioning staat.
In dat geval kunt u de speler beter ergens anders
zetten.

Gebruiksomgeving

Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van
gebruik:
+5 °C tot +35 °C, minder dan 85 % RH
(ventilatieopeningen niet afgedekt)
Zet het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats
en stel het apparaat ook niet bloot aan hoge
vochtigheid of direct zonlicht (of sterke kunstmatige
verlichting).
D3-4-2-1-7c*_A1_Nl

Pak het netsnoer beet bij de stekker. Trek de stekker er
niet uit door aan het snoer te trekken en trek nooit aan
het netsnoer met natte handen aangezien dit
kortsluiting of een elektrische schok tot gevolg kan
hebben. Plaats geen toestel, meubelstuk o.i.d. op het
netsnoer, en klem het niet vast. Maak er nooit een
knoop in en en verbind het evenmin met andere
snoeren. De netsnoeren dienen zo te worden geleid dat
er niet per ongeluk iemand op gaat staan. Een
beschadigd netsnoer kan brand of een elektrische
schok veroorzaken. Kontroleer het netsnoer af en toe.
Wanneer u de indruk krijgt dat het beschadigd is, dient
u bij uw dichtstbijzijnde erkende PIONEER
onderhoudscentrum of uw dealer een nieuw snoer te
kopen.
S002*_A1_Nl

Houd de netspanningsadapter uit de buurt
van kinderen en baby's.
Kinderen kunnen per ongeluk het snoer van de
netspanningsadapter om hun nek wikkelen met
verstikking tot gevolg.

Waarschuwing radiogolven
Dit toestel maakt gebruik van radiogolven met een
frequentie van 2,4 GHz, een band die ook gebruikt wordt
door andere draadloze systemen (draadloze telefoons,
magnetronovens enz.).
In dit geval verschijnt er ruis in het televisiebeeld en is het
mogelijk dat dit apparaat (en ook de producten die door
die apparaat worden ondersteund) signaalinterferentie
veroorzaakt in de antenne-ingangsaansluiting van uw
televisie, video-apparaat, satelliettuner enz.
Vergroot in een dergelijk geval de afstand tussen de
ingangsaansluiting voor de antenne en dit toestel
(inclusief door dit toestel ondersteunde apparatuur).
• Pioneer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
storingen of foutieve werking van het geschikte Pioneer
product door communicatiefouten/storingen die
samenhangen met uw netwerkverbinding en/of de
aangesloten apparatuur. Raadpleeg uw Internet-provider
of de fabrikant van uw netwerkapparatuur.
• Er is een aparte overeenkomst/betaling vereist met/aan
een internet service provider om gebruik te kunnen
maken van het internet.

Pb

Versterker

RMS uitgangsvermogen:......................................8 W + 8 W
(RMS, 1 kHz, 1%, T.H.V., 8 Ω)

Luidspreker

Systeem..............................................................Basreflextype
Luidsprekers:
Volledig bereik....................................................63 mm x 2
Tweeter................................................................13 mm x 2
Frequentiebereik........................................... 80 Hz tot 20 kHz

Bluetooth

Communicatiemethode....... Bluetooth standaard versie 4.0
Klasse......................................................................... Klasse 2
Ondersteunde codec............................................. SBC, apt-X
Max. communicatieafstand............................................ 10 m

Diversen

USB (voor opladen)..................................................... 5 V, 1 A
Stroomverbruik................................................................15 W
In stand-by................................................ 0,5 W of minder
Afmetingen (W) x (H) x (D)
..................................................290 mm x 102 mm x 143 mm
Gewicht (zonder verpakking en netstroomadapter)
........................................................................................ 1,4 kg

Netstroomadapter

Accessoires

De symbolen op producten, verpakkingen en bijbehorende documenten geven aan
dat de gebruikte elektronische producten en batterijen niet met het gewone
huishoudelijk afval kunnen worden samengevoegd.
Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor de juiste
behandling, het opnieuw bruikbaar maken en de recyclage van gebruikte producten
en batterijen.

Symbolen
voor batterijen

Technische gegevens

Stroomvoorziening
..............................................AC 100 V tot 240 V, 50 Hz/60 Hz
Nominale uitgangsstroom........ 14 V gelijkstroom, 2000 mA

Gebruikersinformatie voor het verzamelen en verwijderen van oude producten en
batterijen

WAARSCHUWING NETSNOER

Pioneer tímto prohlašuje, že tento [*] je
ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest
[*] este in conformitate cu cerintele
esentiale si alte prevederi ale Directivei
1999/5/EU.

С настоящето, Pioneer декларира, че
този [*] отговаря на основните
изисквания и други съответни
постановления на Директива
1999/5/EC.

Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme
[*] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele
sätetele.

Polski:

Italiano:
Con la presente Pioneer dichiara che
questo [*] è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva
1999/5/CE.

Español:
Por medio de la presente Pioneer
declara que el [*] cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Niniejszym Pioneer oświadcza, że [*]
jest zgodny z zasadniczymi wymogami
oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a [*]
megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.

Norsk:
Pioneer erklærer herved at utstyret [*] er
i samsvar med de grunnleggende krav
og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF.

Ar šo Pioneer deklarē, ka [*] atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām
prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.

Íslenska:
Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis [*]
atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Hér með lýsir Pioneer yfir því að [*] er í
samræmi við grunnkröfur og aðrar
kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC

Malti:
Hrvatski:

Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan [*]
jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li hemm
fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Ovime tvrtka Pioneer izjavljuje da je
ovaj [*] u skladu osnovnim zahtjevima i
ostalim odredbama Direktive
1999/5/EC.

Pioneer týmto vyhlasuje, že [*] spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

R-TTE-24L_C1_En

<1202-0001019>

S005_A1_Nl

Symbool voor
toestellen

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ
ΟΤΙ [*] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Svenska:

PIONEER EUROPE NV

Printed in China

Ελληνικά:

Français:

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via
http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu).

Pioneer izjavlja, da je ta [*] v skladu z
bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.

Eesti:
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6 Aanvullende informatie

Pioneer declara que este [*] está
conforme com os requisitos essenciais
e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.

Magyar:

1 Voordat u begint

5 Overige aansluitingen

Português:

Door een correcte verzamelhandeling zorgt u ervoor dat het verwijderde product en/of
batterij op de juiste wijze wordt behandeld, opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, wordt
gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.

Netstroomadapter................................................................. 1
Netstekker.............................................................................. 2
Afstandsbediening................................................................ 1
Lithiumbatterij (CR2025)*..................................................... 1
* De lithiumbatterij is in de fabriek in de afstandsbediening
geplaatst.
Garantiekaart......................................................................... 1
Bedieningshandleiding (dit document)

Opmerking
• De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog
op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.

Over de netstroomadapter

Voor uw eigen veiligheid en om het beste uit uw toestel te kunnen
halen moet u deze veiligheidsinstructies goed lezen en opvolgen.

Door de behuizing open te maken of te verwijderen,
stelt u zichzelf mogelijk bloot aan elektrische schokken
of andere risico’s. Neem contact op met een erkende
servicevertegenwoordiger van Pioneer om dit product
te laten repareren (raadpleeg de bijgevoegde Service &
Ondersteuningskaart).

Lees & bewaar de instructies

Schade waarvoor service vereist is

Veiligheidsinstructies

Lees alle gebruiksaanwijzingen en gebruikersinformatie die
bij dit product geleverd wordt.

Schoonmaken
Gebruik een vochtige doek om de buitenkant van het toestel
schoon te maken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen,
sprays, of reinigingsproducten op alcoholbasis.

Water of vocht
Gebruik of breng dit product niet in de buurt van water of
andere vloeistoffen.

Accessoires
Plaats dit product niet op een instabiele wagen, standaard
of tafel. Hierdoor zou het product kunnen vallen en ernstig
beschadigd kunnen raken.

Ventilatie
Dek dit product niet af terwijl het in gebruik is. Dit toestel
mag niet worden ingebouwd, behalve indien voldoende
ventilatie verzekerd is.

Omgeving
Plaats dit product niet op een plek waar het blootgesteld kan
worden aan grote hoeveelheden stof, hoge temperaturen,
hoge vochtigheid, of aan grote trillingen of schokken.

Stroomvoorziening
Gebruik dit product uitsluitend met de aanbevolen
stroombronnen. Als u twijfelt of een bepaalde stroombron
geschikt is, neem dan contact op met een erkende
vertegenwoordiger van Pioneer.

Wees voorzichtig met het stroomsnoer
Trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te halen
– niet aan het snoer. Raak de stekker of het snoer niet met
natte handen aan; dit kan leiden tot kortsluiting of elektrische
schokken. Zorg ervoor dat het snoer niet bekneld raakt, dat
er niets op het snoer rust en dat het niet op een plek ligt waar
erover gelopen kan worden.

Aan/uit

Voor verdere informatie betreffende de juiste behandling, het opnieuw bruikbaar
maken en de recyclage van gebruikte producten en batterijen kunt u contact opnemen
met de plaatselijke overheid of een verkooppunt.

Zet uw hele systeem uit (OFF) voor u dit toestel of andere
hardware installeert.

Deze symbolen zijn enkel geldig in de landen van de europese unie.

Sluit niet teveel apparatuur op hetzelfde stopcontact of op
dezelfde stroombron aan, want dit kan leiden tot kortsluiting
of brand.

Indien u zich in een ander dan bovengenoemde landen bevindt kunt u contact
opnemen met de plaatselijke overheid voor meer informatie over de juiste verwijdering
van het product.
K058a_A1_Nl

Onderhoud en reparatie

Overbelasting

Binnendringen van voorwerpen & vloeistoffen
Duw geen voorwerpen in het toestel die er niet in thuis
horen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in of op het toestel
worden gemorst.

Haal in de volgende gevallen de stekker van het toestel uit
het stopcontact en laat het toestel nazien door bevoegd
servicepersoneel:
! Wanneer het stroomsnoer, de stekker of het chassis van
het toestel beschadigd is.
! Als er vloeistof op of in is gemorst, of als er voorwerpen in
het toestel terecht zijn gekomen.
! Als het product is blootgesteld aan regen of water.
! Als het product niet naar behoren functioneert terwijl de
instructies in de handleiding correct worden uitgevoerd.
Gebruik alleen bedieningsorganen die beschreven
worden in de handleiding. Onjuist gebruik van andere
bedieningsorganen kan leiden tot schade en het kan
betekenen dat een bevoegd technicus lange tijd nodig
zal hebben om het toestel terug te brengen in de normale
toestand.
! Wanneer u merkt dat de prestaties van het product
veranderen – dit duidt erop dat het toestel moet worden
nagezien.
Controleer of er niets mis is met de netstroomadapter of de
stekker en steek vervolgens de stekker op de juiste manier in
de daarvoor bestemde aansluiting van de netstroomadapter
tot deze vastklikt. Zie voor nadere details Bevestigen van de
stroomstekker op Hoofdstuk 1.
Als er iets mis is met de netstroomadapter of de stekker dient
u uw dichtstbijzijnde erkende Pioneer service-centrum of
dealer om reparatie te verzoeken.
! Gebruik dit toestel in geen geval wanneer er een
munt, paperclip of ander metalen voorwerp tussen de
netstroomadapter en de stekker zit. Dit kan leiden tot
kortsluiting en tot elektrische schokken of brand.

!

Zorg ervoor dat er geen ruimte zit tussen de
netstroomadapter en het stopcontact wanneer u de
netstroomadapter op het stopcontact aansluit. Een
verkeerd contact of een munt, paperclip of ander metalen
voorwerp in deze tussenruimte kan leiden tot kortsluiting en
tot elektrische schokken of brand.

Munt, paperclip of ander metalen voorwerp

Zijkant

!

Bovenkant

De stroomstekker kan losraken van de netstroomadapter
en in het stopcontact blijven zitten als er iemand struikelt
over het stroomsnoer van de netstroomadapter, of als er
iets tegen de netstroomadapter aan stoot. Verwijder in een
dergelijk geval onmiddellijk de stekker uit het stopcontact,
met droge handen natuurlijk, en houd hem vast op de
manier zoals u kunt zien op de afbeelding hieronder,
zonder enig metalen onderdeel aan te raken. Gebruik geen
gereedschap om de stekker te verwijderen.

Geen metalen onderdelen aanraken.

2 Namen en functies van onderdelen

• Vervang de batterij door een nieuwe wanneer u een afname
van het bereik opmerkt.

De batterij vervangen

1

Draai de afstandsbediening om en trek de
batterijhouder naar buiten door het lipje
naar rechts te duwen.

2

Plaats een nieuwe batterij in de batterijhouder.

Vol

1

2

1
USB

5V

1

Stopcontact

2

4

Het product wordt geleverd met de soorten netstekkers die
hieronder worden getoond. Gebruik de juiste stekker voor uw
land of gebied.
Type 1 (voor Europa)

1

3

Standby/on-toets

Type 2 (voor het VK)

2

4

U kunt ook de knop [Standby/on] ingedrukt houden
zodat het toestel overschakelt naar de wachtstand, en
vervolgens verdergaan naar de volgende stap.

Wanneer er verbinding is gemaakt met
het andere apparaat, stopt de blauwe
ingangsindicator met knipperen en blijft hij
branden.
Bluetooth-audio werkt over een bereik van maximaal
10 m. (Gemeten in een open ruimte. Wanden en andere
structurele belemmeringen kunnen het bereik van het
apparaat beïnvloeden.)

Verbinding maken met NFC /
koppelen
NFC staat voor “Near Field Communication”
(korteafstandscommunicatie). Een NFC-smartphone kan
eenvoudig met enkele handelingen via Bluetooth worden
verbonden en gekoppeld wanneer hij in de buurt van het
toestel komt.

Opmerking
• Ondersteunde besturingssystemen: Android 4.1 en later
• Deze functie werkt mogelijk niet correct, afhankelijk van de
gebruikte smartphone of tablet.

• Bluetooth-apparaten die u met de afstandsbediening van dit
toestel wilt bedienen, moeten het AVRCP-profiel ondersteunen.
• De afstandsbediening werkt mogelijk niet met alle Bluetoothapparaten.

N Mark

pairing
Vol

input

Check to make sure that the unit power is on
and then switch the unit to Bluetooth mode.

2

Hold the device to be connected up close to
the unit in the N Mark.

3

Pairing automatically begins.

4

When pairing is successful, the unit can be
used as Bluetooth speakers and music can be
played back wirelessly.
De NFC-functie op dit toestel kan worden gebruikt
wanneer het toestel in de Bluetooth-stand staat.

Waarschuwing radiogolven
Dit toestel maakt gebruik van een radiogolffrequentie van 2,4
GHz, een band die ook wordt gebruikt door andere draadloze
systemen (zie de lijst hieronder). Om ruis of onderbroken
communicatie te voorkomen, dient u dit toestel niet in de buurt
van dergelijke apparatuur te gebruiken, of dient u ervoor te
zorgen dat die apparatuur tijdens het gebruik uitgeschakeld is.
• Draadloze telefoons
• Draadloze faxmachines
• Magnetrons
• Draadloze LAN-apparatuur
• Draadloze AV-apparatuur
• Draadloze regelaars voor spelsystemen
• Gezondheidsapparaten die met microgolven werken
• Bepaalde babyfoons
Andere, minder voorkomende, apparatuur die op dezelfde
frequentie kan werken:
• Antidiefstalsystemen
• Amateurradiozenders (HAM)
• Logistieke beheersystemen in magazijnen
• Onderscheidingssystemen voor treinen of noodhulpvoertuigen

Opmerking
• Als er ruis verschijnt in het televisiebeeld, is het
mogelijk dat een Bluetooth-apparaat of dit toestel (met
inbegrip van producten die door dit toestel worden
ondersteund) signaalinterferentie veroorzaakt met de
antenne-ingangsaansluiting van uw televisie, videospeler,
satellietontvanger, e.d. Vergroot in dat geval de afstand
tussen de antenne-ingangsaansluiting en de Bluetooth
-apparatuur of dit toestel (met inbegrip van producten die
door dit toestel worden ondersteund).
• Als er iets is dat de baan blokkeert tussen dit toestel (met
inbegrip van apparaten die door dit apparaat worden
ondersteund) en de Bluetooth-apparatuur (zoals een metalen
deur, een betonwand of isolatie waarin aluminiumfolie is
verwerkt), moet u mogelijk uw systeem verplaatsen om
signaalruis en onderbrekingen te voorkomen.

Gebruiksomgeving
Het gebruik van dit toestel is beperkt tot thuisgebruik.
(De zendafstand kan minder zijn afhankelijk van de
communicatieomgeving.)
In de volgende locaties kan het geluid onderbroken of gestopt
worden door slechte omstandigheden of omdat er geen
draadloze communicatie wordt ontvangen:
• In gebouwen met gewapend beton of woningen gemaakt
met stalen of ijzeren dragende delen.
• In de buurt van metalen meubilair.
• In een menigte mensen of in de buurt van een gebouw of
een obstakel.
• Op een locatie die is blootgesteld aan een magnetisch
veld, statische elektriciteit of radiogolfinterferentie van
radiocommunicatieapparatuur die gebruik maakt van
dezelfde frequentieband (2,4 GHz) als dit toestel, zoals een
2,4 GHz draadloos LAN-apparaat of een magnetron.
• Wanneer u in een dichtbevolkt gebied woont (appartement,
rijtjeshuis e.d.) en de magnetron van uw buren in de
buurt van uw systeem is geplaatst, kunt u last hebben
van radiogolfinterferentie. Wanneer dit gebeurt,
moet u het toestel naar een andere plek verplaatsen.
Wanneer de magnetron niet wordt gebruikt, is er geen
radiogolfinterferentie.

• Voordat u aansluitingen maakt of wijzigt, moet u het
apparaat uitzetten en de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact halen. Sluit de netstroomadapter als laatste aan.
• Bij weergave van muziek via de AUX-stand hangt het
volume af van het ingestelde volume op de muziekspeler.
Als het geluid vervormt wanneer het volume op de hoogste
stand staat, moet u het volume van de muziekspeler
verlagen om vervorming te voorkomen.

Externe apparatuur aansluiten
1

Externe apparatuur aansluiten
Connect the back panel AUX IN jack to the analog
output jack (or headphone output jack) of the device to
be connected using the commercially available stereo
mini-plug cable.
Digitale audiospeler
e.d.

Weerkaatsingen van radiogolven
De radiogolven die door dit toestel worden ontvangen,
kunnen rechtstreeks afkomstig zijn van Bluetooth-apparatuur
(directe golven), of na weerkaatsing tegen muren, meubilair
en gebouw en dergelijke uit verschillende richtingen komen
(weerkaatste golven). Weerkaatste golven (als gevolg van
obstakels en reflecterende voorwerpen) produceren zelf
opnieuw weerkaatsingen waardoor de kwaliteit van de
ontvangst kan verschillen afhankelijk van de locatie. Wanneer
de audio als gevolg van dit verschijnsel niet meer correct
kan worden ontvangen, kunt u proberen de locatie van de
Bluetooth-apparatuur iets te veranderen. De geluidsweergave
kan ook worden onderbroken als gevolg van weerkaatsingen
wanneer een persoon door de ruimte tussen dit toestel en de
Bluetooth-apparatuur loopt of deze nadert.

AUX IN
USB

5V

AUX IN

1A

Achterpaneel van dit toestel

2

Druk op de [Input]-toets.
Input indicator : green

3

Start de weergave van het externe apparaat.

Externe apparatuur opladen
Smartphones worden opgeladen wanneer ze met een USBkabel (los verkrijgbaar) op het toestel zijn aangesloten.

1
2

Turn on the unit.
Use the USB cable to connect the unit and
the smartphone.
De smartphone wordt opgeladen.
DC IN 14V

USB

5V

1A

DC IN 14V

USB

5V

Wanneer het toestel in de Bluetooth-stand wordt gezet, wordt
er automatisch verbinding gemaakt met het laatst gebruikte
apparaat.

Bluetooth-apparaat:
Digitale muziekspeler
Het toestel

Apparaat zonder Bluetooth:
Digitale muziekspeler
+

1
2

Standby/on-toets
Hiermee zet u het toestel aan en op stand-by.

Weergavetoetsen
Deze gebruikt u wanneer u de smartphone met deze
afstandsbediening bedient.

vol –/+ toets
Hiermee past u het luistervolume aan.

input-toets

Met dit product kunt u draadloos muziek weergeven van een
Bluetooth-apparaat (mobiele telefoon, digitale muziekspeler,
e.d.). U kunt ook muziek afspelen van een apparaat zonder
Bluetooth met een Bluetooth-audiotransmitter die in de
handel verkrijgbaar is. Raadpleeg voor details de handleiding
van het Bluetooth-apparaat.
Dit toestel ondersteunt SCMS-T-gegevensbeveiliging. U
kunt muziek afspelen van Bluetooth-apparaten die SCMS-Tgegevensbeveiliging ondersteunen.

Opmerking
• Het Bluetooth-apparaat moet het A2DP-profiel ondersteunen.
• Pioneer garandeert niet een correcte verbinding en werking
van dit apparaat met alle Bluetooth-apparatuur.
• Het merk Bluetooth® en de logo’s daarvan zijn gedeponeerde
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. PIONEER
CORPORATION gebruikt deze onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de
respectieve eigenaren.

Stopcontact

AUX IN

1A

Oplossing

Zorg dat de ventilatie-openingen niet geblokkeerd worden.

• Controleer of het koppelen correct
is uitgevoerd. Het is mogelijk dat de
koppelingsinstelling van dit apparaat of
het Bluetooth-apparaat is gewist. Voer het
koppelen opnieuw uit.
• Controleer of het profiel correct is. Het
gebruikte Bluetooth-apparaat moet het
A2DP-profiel ondersteunen.
g Hoofdstuk 4

Plaats het toestel niet op een wollig kleedje of deken, op een
bed of sofa e.d., en leg er nooit een doek overheen. Door
onvoldoende ventilatie kunnen de inwendige onderdelen
oververhit en beschadigd raken.

Probleem

Problemen oplossen
Verkeerde bediening is vaak de oorzaak van een iets wat
een fout lijkt te zijn. Controleer eerst onderstaande punten
wanneer u denkt dat er iets mis is met dit toestel. Soms ligt de
oorzaak van het probleem bij een ander apparaat. Controleer
daarom ook de andere componenten en elektrische
apparatuur die gebruikt wordt. Als u het probleem ook na
controle van de onderstaande punten niet kunt verhelpen,
kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde officiële
Pioneer servicecentrum of met uw vakhandelaar om het
toestel te laten repareren.
• Als het toestel niet naar behoren functioneert vanwege
externe effecten zoals statische elektriciteit, haalt u de
stekker uit het stopcontact en steekt u deze er vervolgens
weer in om het toestel weer normaal te doen werken.

Probleem

Stereoministekkerkabel
(los verkrijgbaar)

input

Als u in plaats van het laatst gebruikte
apparaat verbinding wilt maken met een
ander apparaat dat al eerder aan het toestel
gekoppeld is geweest, moet u ervoor
zorgen dat de Bluetooth-verbinding met
het laatst gebruikte apparaat verbroken is.
De ingangsindicator in het rooster op het
voorpaneel gaat snel knipperen, en het toestel
schakelt over naar de wachtstand voor het
maken van een verbinding.

1

Vol

Verbinding maken met een eerder
gekoppeld Bluetooth-apparaat

3

Verbinding maken met het laatst
gekoppelde Bluetooth-apparaat

INPUT

5 Overige aansluitingen 6 Aanvullende informatie

Zet het Bluetooth-apparaat aan waarmee u
de koppeling tot stand wilt brengen. Plaats
het apparaat binnen 1 m van het systeem en
stel het in op de koppelingsstand.

Opmerking

VOL

vol

Druk hierop om de ingangsbron te selecteren.

1

Muziekgegevens

4

Bluetooth-audiozender (los
verkrijgbaar)

4

Zet het andere gekoppelde apparaat aan,
en selecteer het in de Bluetooth-lijst van dit
toestel.

De afstandsbediening van dit toestel kan worden gebruikt om
Bluetooth-apparaten te bedienen.

Bluetooth-apparaat:
Mobiele telefoon

3

3

2

Apparaten bedienen met de
afstandsbediening

4 Bluetooth-audioweergave

input-indicator (The LED indicator is inside
the grill on the front panel.)
• Licht groen op wanneer het toestel in de AUX-stand
staat.
• Licht blauw op wanneer het toestel in de Bluetoothstand staat.
• Knippert blauw wanneer er wordt gewacht op het
maken van een Bluetooth-verbinding.
• Knippert snel blauw bij het maken van een Bluetoothkoppeling.

PUSH

Select Bluetooth mode. The input indicator
inside the grill on the front panel blinks blue
quickly and the unit will enter the pairing mode.

Speel de muziek af van het Bluetooth-apparaat.

AUX IN-aansluiting

2

input-toets

pairing

4

Voor het opladen van een smartphone. Audioweergave
is niet mogelijk. (Specificatie: 5 V, 1 A)

input

Hiermee kunt u overschakelen tussen Bluetooth en AUX.

Koppelen is een vereiste stap voor het inschakelen van
Bluetooth-communicatie. Raadpleeg voor details de
handleiding van het Bluetooth-apparaat.
• Koppelen is vereist wanneer u de Bluetooth-apparatuur en
dit toestel voor het eerst samen gebruikt.
• Er kunnen maximaal acht Bluetooth-apparaten tegelijk met
dit toestel worden gekoppeld.
• Om Bluetooth-communicatie mogelijk te maken, moet het
koppelen worden uitgevoerd op zowel uw systeem als op
het Bluetooth-apparaat.

Wanneer hetBluetooth-apparaat is
verbonden, stopt de ingangsindicator met
knipperen en blijft hij branden.

USB-aansluiting

1

• If the volume is set within the range of 23 to 29, it will
be set to 23 automatically when the unit switches
from standby mode to power on.

3

Dit toestel draadloos koppelen
met een Bluetooth-apparaat

3

Sluit hierop de netstroomadapter aan.

(Standaardinstelling: 11)

4 Bluetooth-audioweergave

• Koppelen is een noodzakelijke stap voor het
registreren van een Bluetooth-apparaat om Bluetoothcommunicatie in te schakelen. Raadpleeg voor meer
informatie ook de bedieningshandleiding van uw
Bluetooth-apparaat.
• Gebruik “0000” wanneer u de pincode moet invoeren.
(Alleen “0000” werkt als pincode voor dit product. )

DC IN 14V-aansluiting

Vol –/+ toets

De batterij die bij dit apparaat wordt geleverd is alleen
bedoeld om te controleren of het apparaat correct werkt; het
is mogelijk dat deze batterij niet lang meegaat.

Het koppelen begint.

3

Afstandsbediening

• Het luistervolume heeft een instelbereik van 0 t/m
29 (het toestel heeft echter geen display om het
volumeniveau visueel aan te geven).

1

2

2

Hiermee stelt u het luistervolume in.

1

1

1A

• Als er gedurende 10 minuten of langer geen geluid wordt
weergegeven op dit toestel, wordt de stroom automatisch
uitgeschakeld (stand-by).
• Als geluid op een laag volume wordt afgespeeld, wordt
het toestel mogelijk automatisch uitgeschakeld (stand-by).
Verhoog in dat geval het volume om dat te voorkomen.
• Als het toestel automatisch wordt uitgeschakeld (stand-by) in
de AUX-stand, wordt het automatisch ingeschakeld als via de
AUX-aansluiting een audiosignaal wordt ingevoerd van een
extern apparaat.
• Als het toestel automatisch wordt uitgeschakeld (stand-by)
in de Bluetooth-stand, kan het niet automatisch worden
ingeschakeld.

Hierop kunt u externe apparatuur aansluiten.

• Hiermee zet u het toestel aan en op stand-by.
• Houd deze toets ingedrukt om het toestel te koppelen
aan een ander Bluetooth-apparaat.

3 2

Om muziek te kunnen beluisteren van Bluetooth-apparatuur,
moet die eerst aan dit product worden gekoppeld. Voer het
koppelen uit wanneer u het systeem de eerste keer gebruikt,
en wanneer de koppelingsgegevens zijn gewist.

AUX IN

AUX IN

1A

• Hoewel de indicator gedoofd blijft als het toestel is
uitgeschakeld (stand-by), verbruikt het toestel nog wel
stroom.
• Als het toestel wordt uitgeschakeld (stand-by) door op
de toets [Standby/on] te drukken, wordt het niet
automatisch ingeschakeld, ook niet als via de AUXaansluiting een audiosignaal wordt ingevoerd van een
extern apparaat.

Opmerking
USB

5V

Schuif de netstekker langs de rails in de netstroomadapter
zoals hieronder wordt getoond. Druk hem vast tot u een klik
hoort.

PUSH

AUX IN

1A

3

PUSH

De netstekker plaatsen

Duw de batterijhouder weer naar binnen.

USB

DC IN 14V

DC IN 14V

Voorzichtig

Druk op de toets [Standby/on]. De indicator gaat branden.
• Het toestel schakelt over naar de laatst gebruikte stand
(Bluetooth-stand of AUX-stand).
• Wanneer u het toestel voor het eerst inschakelt, is het in de
stand Bluetooth (als de netstroomadapter is aangesloten
op een stopcontact).

input

DC IN 14V

DC IN 14V

3 Aan de slag
Inschakelen

PUSH

Zorg ervoor dat de + kant van de batterij naar boven is
gericht wanneer u de batterij in de aangewezen ruimte
plaatst.

3

pairing

Netstekker

Onjuist gebruik van de batterijen kan gevaar opleveren, zoals
lekkage of barsten van de batterijen. Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht:
• Verwijder de batterij als het apparaat gedurende
één maand of langer niet zal worden gebruikt. Bij
batterijlekkage veegt u eventuele vloeistof in de
batterijhouder weg en plaatst dan een nieuwe batterij.
• Bij het inleveren of terugbrengen van gebruikte batterijen
dient u altijd de landelijke milieuwetten en eventuele
plaatselijke voorschriften op te volgen.

Gebruik een los verkrijgbare CR2025 lithiumbatterij wanneer u
de batterij vervangt.

Achterpaneel

5V

Let op

Opmerking

• Steek de gelijkstroomstekker van de netstroomadapter in
de aansluiting DC IN op het achterpaneel. Steek vervolgens
de netstekker aan het andere uiteinde in het stopcontact.
• Gebruik alleen de netstroomadapter die met dit toestel
wordt meegeleverd. (Gebruik geen stroomadapter met
verschillende kenmerken.)

input

De batterij die bij dit apparaat wordt meegeleverd is in de
batterijhouder geplaatst. Verwijder het beschermvel uit de
batterijhouder.

Als de netstekker geplaatst is, hoeft hij niet verwijderd te
worden.

Bovenpaneel

Vol

Voordat u de afstandsbediening
gebruikt

Over de lithiumbatterij
• De batterij kan ontploffen als deze niet juist wordt
geplaatst. Vervang de batterij uitsluitend door hetzelfde
of een gelijkwaardig type dat door de fabrikant wordt
aanbevolen.
• Werp gebruikte batterijen direct weg na de vervanging
te hebben afgerond. Houd de batterijen uit de buurt van
kinderen. Neem direct contact op met een dokter bij
inslikking.
• Lithiumbatterijen kunnen tot chemische of
vuurgerelateerde brandwonden leiden indien ze onjuist
worden gebruikt. Haal ze niet uit elkaar, verwarm ze niet
boven 100 °C en verbrand ze ook niet.
• Gebruik of bewaar batterijen niet in direct zonlicht of op
een hete plaats, zoals in de auto of bij een kachel. Hierdoor
kunnen de batterijen gaan lekken, oververhit raken,
ontploffen of in brand vliegen. Bovendien vermindert dit de
levensduur of prestatie van de batterijen.

Gelijkstroom aansluiten

pairing

Netstroomadapter × 1
Netstekker × 2
Afstandsbediening × 1
Lithiumbatterij (CR2025)
* De lithiumbatterij is in de fabriek in de afstandsbediening
geplaatst.
• Garantiekaart × 1
• Bedieningshandleiding (dit document)

Houd de [PUSH]-toets op de netstroomadapter ingedrukt,
en schuif de netstekker uit de adapter zoals hieronder wordt
getoond.

input

•
•
•
•

De netstekker verwijderen

WAARSCHUWING

Vol

Inhoud van de doos

pairing

1 Voordat u begint

Oplossing

Het toestel gaat
niet aan.

• Haal de stekker uit het stopcontact, en
steek hem weer in.
g Hoofdstuk 1

Het toestel wordt
automatisch
uitgezet (standby) zonder dat ik
iets doe.

• Als het toestel langer dan 10 minuten niet
wordt bediend, wordt het automatisch
uitgeschakeld.

Er klinkt geen
geluid wanneer
de AUXstand wordt
geselecteerd.

• Controleer of de apparatuur correct is
aangesloten.

Een Bluetoothapparaat kan
niet verbonden of
bediend worden.
Het geluid van
een Bluetoothapparaat wordt
niet weergegeven
of er zijn
onderbrekingen
in het geluid.

• Controleer of er in de buurt van dit
toestel geen ander apparaat staat dat
elektromagnetische straling uitzendt in
de 2,4GHz-band (magnetrons, draadloze
LAN-apparatuur of Bluetooth-apparatuur).
Als een dergelijk apparaat bij dit toestel
staat, moet u het verder weg zetten. U kunt
het apparaat dat de elektromagnetische
golven uitzendt ook uitzetten.
• Controleer of het Bluetooth-apparaat
niet te ver van dit toestel staat, en of er
geen obstakels zijn tussen het Bluetoothapparaat en dit toestel. Plaats het
Bluetooth-apparaat en dit toestel zo dat de
onderlinge afstand kleiner is dan ongeveer
10 m* en dat er geen voorwerpen tussen
staan.
* Deze afstand geldt slechts als richtlijn.
De werkelijke toelaatbare afstand tussen
de toestellen is afhankelijk van de situatie
ter plaatse.
• Het Bluetooth-apparaat staat niet in de
communicatiestand voor Bluetooth.
Controleer de instelling van het Bluetoothapparaat.

g Hoofdstuk 3
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Het koppelen lukt
niet met de NFCfunctie.

• Is het apparaat dat u wilt aansluiten
geschikt voor NFC?
• Is de NFC-functie ingeschakeld op het
apparaat dat u wilt aansluiten?
• Breng bij het koppelen de N Mark op dit
toestel in de buurt van de NFC-antenne op
het apparaat dat u wilt koppelen.
• Is de Bluetooth-stand van het toestel
ingeschakeld?
• Gebruik een compatibel apparaat met
Android 4.1 of hoger.
• Deze functie werkt mogelijk niet correct,
afhankelijk van de gebruikte smartphone
of tablet.
g Hoofdstuk 4

Waarschuwingen voor het
gebruik
Wanneer het toestel wordt
verplaatst
Wanneer het toestel moet worden verplaatst, drukt u op de toets
[Standby/on], en haalt u de stekker uit het stopcontact.
Het toestel kan beschadigd raken wanneer er nog een ander
apparaat is aangesloten op de AUX IN-aansluiting.

Stel het apparaat niet bloot aan hitte.
Plaats dit toestel niet bovenop een versterker of ander
apparaat dat warmte afgeeft. Als het toestel in een rek
wordt gemonteerd, plaats het dan onder de versterker om
de warmte te vermijden die door de versterker of een andere
audiocomponent wordt afgegeven.
Schakel dit toestel uit wanneer u het niet gebruikt.
Afhankelijk van de ontvangstomstandigheden kunnen er
strepen in het televisiebeeld verschijnen of kan er storing in
de geluids- of radio-ontvangst klinken wanneer dit toestel aan
staat. Schakel dit toestel uit wanneer dit gebeurt.

Het toestel schoonmaken
• Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u dit
toestel gaat reinigen.
• Veeg dit toestel schoon met een zachte doek. Hardnekkig
vuil kunt u wegpoetsen met een zachte doek met wat
neutrale zeep in 5 tot 6 delen water. Wring de doek stevig
uit en wrijf het vuil weg. Veeg daarna het oppervlak af met
een zachte, droge doek.
• Alcohol, verfverdunner, benzeen, insectenspray e.d.
kunnen de opschriften en de afwerking van het toestel
aantasten. Laat ook niet langdurig plastic of rubber
voorwerpen tegen het toestel rusten, want ook dat kan de
afwerking aantasten.
• Bij gebruik van een chemisch reinigingsdoekje moet u
de waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing daarvan
zorgvuldig lezen.

Plaats van installatie
• Plaats dit toestel niet bovenop een televisietoestel of
kleurenmonitor. Zet dit toestel ook niet te dicht bij een
cassettedeck of andere apparatuur die gevoelig is voor
magnetische velden.
• Vermijd de volgende plekken:
• Plekken in de volle zon
• Vochtige of slecht geventileerde plekken
• Zeer hete plekken
• Plekken die blootstaan aan trillingen
• Plekken met veel stof
• Plekken met roet, stoom of hitte (keukens e.d.)
Zet niets bovenop dit toestel.
Zet geen voorwerpen op dit toestel.
Bevestig het toestel niet aan de wand of aan het plafond. Het
kan vallen en letsel veroorzaken.

• © 2012 CSR plc en haar concernmaatschappijen. Het
merkteken aptX® en het logo aptX zijn handelsmerken van
CSR plc of een van haar concernmaatschappijen en kunnen
in één of meerdere rechtsgebieden zijn geregistreerd.
• De N Mark is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk
van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere
landen.
• Android is een handelsmerk van Google Inc.

