All-in-One Music Player Handleiding
NEDERLANDS

AUTEURSRECHTEN EN FABRIEKSMERKEN
Het apparaatontwerp en de verpakking zijn het intellectuele eigendom van G-Lab GmbH © 2019 Alle rechten voorbehouden.
G-Lab GmbH wordt hierna “G-Lab”, “GENEVA” of “Fabrikant” genoemd.
• GENEVA, het GENEVA-logo, is een handelsmerk en een intellectueel eigendom van G-Lab GmbH en kan niet worden gebruikt
zonder zelfhulp
Goedkeuring.
• Android ™, Google Play ™ en Chromecast ™ zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
• De logo’s Apple, AirPlay, iPod, iPhone, iPad, iTunes en Apple en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen.
• Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth® SIG, Inc. en elk
gebruik van dergelijke merken door G-Lab GmbH gebeurt onder licentie.
• Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.
• Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
• “Made for iPod”, “Made for iPhone” en “Made for iPad” geven aan dat een elektronisch accessoire is ontworpen om specifiek te
worden aangesloten op iPod, iPhone of iPad en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatienormen van
Apple . Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen. Het
gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze prestaties beïnvloeden.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING
De beschikbaarheid van services van derden, inclusief maar niet beperkt tot Chromecast Built-in ™, AirPlay® en de compatibiliteit van dit apparaat met hen, is onderworpen aan de toestemming van de respectievelijke rechthebbende, die kan worden
ingetrokken, en de levering van deze services kan worden beëindigd, zodat dit apparaat niet compatibel is met deze services van
derden zonder enige verantwoordelijkheid voor G-Lab GmbH.
De beschikbaarheid van diensten van derden kan afzonderlijke overeenkomsten tussen de gebruiker en derden vereisen, en
G-Lab GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze diensten.
Meer juridische informatie over dit GENEVA-apparaat en informatie over G-Lab GmbH vindt u op www.genevalab.com

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
	
  Deze flitser met het symbool van een pijl in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van een

niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke spanning’ in de productcontainer, die van voldoende intensiteit kan zijn om het risico op elektrische
schokken te veroorzaken.
WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u de kap (of het achterste deel) niet verwijderen,
aangezien er geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in zitten. Neem contact op met gekwalificeerd personeel voor
onderhoud.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in
de documentatie die bij het apparaat wordt geleverd.
Aardingsterminal. Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact met beschermende aarde.
1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Volg alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Gebruik het apparaat in gematigde klimaten.
8. Blokkeer geen ventilatiesleuven. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
9. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die
warmte genereren.
10. Plaats geen open vuurbronnen zoals brandende kaarsen op het apparaat.
11. Knoei niet met de gepolariseerde of geaarde connector. Een gepolariseerde connector heeft twee pinnen, de ene breder dan de andere. Een
geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardingspaal. Het brede mes of de derde staaf is voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
12. Stap niet op het netsnoer en trek er niet aan, vooral niet in de buurt van de connectoren, stopcontacten en waar de connectoren het apparaat
verlaten. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien om het verouderde stopcontact te
vervangen.
13.Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
14. Alleen gebruiken met een kar, standaard, statief, beugel of tafel die is gespecificeerd door de fabrikant of die bij het apparaat wordt verkocht.
Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie van trolley en uitrusting bij het gebruik van een trolley om letsel door kantelen te voorkomen.

15. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
16. Stuur alle onderhoudswerkzaamheden aan gekwalificeerd personeel. Onderhoud is vereist als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, b.v.
Bijv .: schade aan het netsnoer of de stekker, gemorste vloeistof of voorwerpen die in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan
regen of vocht, werkt niet normaal of is niet opgegeven.
17. Installeer dit apparaat niet in een smalle of ingesloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbaar apparaat en zorg voor een goede ventilatie. De
ventilatie mag niet worden belemmerd door ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
18. WAARSCHUWING: Zie voor informatie over elektriciteit en veiligheid de informatie op de buitenste achterkant van de behuizing voordat u het
apparaat installeert of gebruikt.
19. WAARSCHUWING: Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Het apparaat
mag niet worden blootgesteld aan druppels, spatten of voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, die nooit op het apparaat mogen worden
geplaatst.
20. WAARSCHUWING: De stroomstekker / apparaatkoppeling / directe stekkeradapter wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat. De separator moet
gemakkelijk te gebruiken zijn.
21. Correcte verwijdering van dit product: Dit teken geeft aan dat dit product in de hele EU niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval.
Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product op een verantwoorde
manier recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om het gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u het retour- en
inzamelsysteem of neemt u contact op met de dealer waar het product is gekocht. Dit product kan veilig worden gerecycled voor het milieu.
22. Bedrijfstemperaturen: Het aanbevolen bedrijfstemperatuurbereik voor de alles-in-één muziekspeler in Genève ligt tussen 5 en 40 graden Celsius /
41 en 104 graden Fahrenheit.
23. Let op het netsnoer, b.v. Verbind het netsnoer met een kabelbinder of iets anders. Het moet vrij zijn van scherpe randen en dergelijke, waardoor
het netsnoer kan slijten. Zorg er bij hergebruik voor dat het netsnoer niet beschadigd is. Neem in geval van schade contact op met de servicemonteur
om het door de fabrikant gespecificeerde netsnoer te vervangen, of met dezelfde eigenschappen als het origineel.
24. De uitleg van symbolen, markeringen, signaallampjes of soortgelijke middelen geeft aan dat het apparaat volledig is losgekoppeld van het netwerk.
25 WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de metalen behuizing op zijn plaats zit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
26. WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat pas op het lichtnet aansluiten nadat de metalen
behuizing is geïnstalleerd.
27. WAARSCHUWING: Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de afstandsbediening alleen door hetzelfde of een equivalent
type.
28. WAARSCHUWING: Gebruik alleen accessoires gespecificeerd of geleverd door de fabrikant.

Bedrijfstemperatuur:
De maximale bedrijfstemperatuur is 45 ° C.
Draadloos prestatiebereik:
Maximaal Bluetooth-vermogen: <6 dBm
Maximale 2,4 GHz WIFI-prestaties: <18 dBm
Maximale 5 GHz WIFI-prestaties: <18 dBm
Maximaal vermogen 868 MHz SRD: <0 dBm

De WLAN-functie voor dit apparaat is alleen beperkt voor intern gebruik bij werkzaamheden in het frequentiebereik van
5150 tot 5350 MHz.
AANDACHT
Positie van het label
Productlabels en veiligheidssymbolen bevinden zich op de achterkant van de GENEVA All-in-One Music Player.

	
  CE-conformiteit

G-Lab GmbH verklaart dat de GENEVA All-in-One Music Player voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van richtlijn
2014/53 / EU.
De conformiteitsverklaring kan op verzoek worden ingezien bij G-Lab GmbH, Zug, Zwitserland of op genevalab.com.
De producten kunnen in alle EU-landen worden verkocht
RECYCLING

	
  

	
  

Dit product kan worden gerecycled: producten met dit symbool mogen NIET worden weggegooid met normaal huishoudelijk afval.
Breng het product aan het einde van zijn levensduur naar een aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.
Lees meer over retour- en ophaalpunten van lokale autoriteiten.
De Europese richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is geïmplementeerd om de hoeveelheid afval bestemd voor stortplaatsen drastisch te verminderen, waardoor de milieu-impact op de planeet en de menselijke gezondheid wordt verminderd. Wees verantwoordelijk door gebruikte producten te recyclen. Als dit product nog steeds bruikbaar is, moet u
het weggeven of verkopen.
Gebruikte batterijen: Gooi gebruikte batterijen op de juiste manier weg in overeenstemming met de lokale regelgeving. Gooi de batterij
niet in vuur.
Geneva® is een geregistreerd handelsmerk van G-Lab GmbH.
Volgens de copyrightwet mag deze handleiding niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van
G-Lab GmbH.
GENEVA All-in-One Music Player Gebruikershandleiding, versie v1, model A191 / 350
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HECHTING

1.Geneva All-in-One Music Player ACHTERAANZICHT

1) AC-AANSLUITING, KABEL INBEGREPEN
2) RESET-KNOP
3) 3,5 mm AANSLUITING (audio-uitgang) voor het aansluiten van een externe actieve subwoofer
4) LINE-IN 3,5 mm AANSLUITING
5) AUDIO VERBINDING MET BEDIENINGSFUNCTIES VOOR TOEKOMSTIGE GENÈVE-ACCESSOIRES
6) S / PDIF COAXIALE VERBINDING
7) HDMI-AANSLUITING (ARC)
8) STATUS-LED
9) RECHTER KANAALVERBINDING
10) AANSLUITING SUBKANAAL
11) LINKERKANAALVERBINDING
12) WEERGAVE VAN SERIENUMMER
13) MICRO SD-SLEUF - VOOR EXCLUSIEF GEBRUIK VAN SERVICE CENTERS
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2.OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING

LED
LED status control

STAND-BY
STAND-BY KNOP

VOLUME
VOLUME -/+
-/+
BASS -/+
-/+
BASS

VERDRIEVOUDIGEN
-/+
TREBLE - / +
previous
track
VORIG NUMMER

SPELPAUZE
play
/ pause track
VOLGENDE
next
track LIEDJE

HDMI (ARC) / SPDIF
Line-In
Bluetooth
TOEGANG
OPSLAG
PRESETSEN
select
/ storeVAN PRESETS
INTERNET
RADIO
(only internet radio)

Battery compartment
(3x AAA batteries)
BATTERIJDIVISIE
(3 AAA-BATTERIJEN)
OPMERKING:
U kunt de balans aanpassen door op TV te drukken en de toetsen << en >> te gebruiken
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3.EERSTE START VAN DE Geneva All-in-One Music Player
1) Til de uiteinden van de rubberen afdekking aan de onderkant van de afstandsbediening op.
2) Draai de 2 schroeven los.
3) Plaats de 3 AAA-batterijen met het teken “+” in de richting van de opening van het compartiment
(zie foto).
4) Sluit uw alles-in-één muziekspeler van Genève
5) Draai de 2 schroeven vast.
6) Plaats de uiteinden van de rubberen hoes.
7) De externe LED knippert rood tijdens het koppelingsproces.
8) De externe LED knippert driemaal groen wanneer het koppelen is gelukt
OPMERKING: Gebruik alleen 1,5 V AAA-batterijen

OPMERKING: De Geneva All-in-One Music Player moet zijn ingeschakeld tijdens het koppelen van
de afstandsbediening. Anders mislukt het proces.
OPMERKING: Om het koppelen te forceren, druk

10 seconden en herhaal 7) en 8)

WIFI CONFIGURATIE
Voordat u de Geneva All-in-One Music Player gebruikt, moet u een van de volgende methoden
configureren:
3.1 Google Home™
Download de Google Home ™ -app en volg de instructies om een nieuw apparaat toe te voegen
3.2 AirPlay®
Selecteer “Geneva All-in-One Music Player” in het menu Wi-Fi / Airplay®-apparaten van het iOS-apparaat
OPMERKING: als u AIRPLAY® gebruikt om de Geneva All-in-One Music Player te configureren,
moet u eerst de Geneva All-in-One Music Player met Google Home ™ configureren (zie 1 hierboven) voordat u Google Cast Streaming kunt gebruiken of het is mogelijk niet zichtbaar als een
ingebouwde Chromecast ™ -luidspreker.
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3.3 Geneva All-in-One Music Player app (Android™ and iOS®)
Selecteer “Set-up Audio system” en volg de instructies op het schermund folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

OPMERKING: Als de wifi-instellingen veranderen, druk dan 5 seconden op de RESET-knop wanneer het apparaat in de stand-bymodus staat (totdat de led begint te knipperen) om terug te keren
naar “zichtbaar” voordat u verder gaat 1,2 of 3 beginnen hierboven.

4.VERBINDINGSMETHODE

Geneva All-in-One Music Player maakt verbinding mogelijk via:
1) WI-FI, om het WiFi-apparaat en de muziekdienst te verbinden.
2) BLUETOOTH.
3) LINE-IN, voor het aansluiten van mp3-spelers, high-definition apparaten, cd-spelers, vinylspelers, enz.
4) HDMI (ARC) om de HDMI-compatibele tv, de set-top box of de gameconsole aan te sluiten.
5) S / PDIF-COAXIAL om de tv aan te sluiten wanneer HDMI (ARC) niet beschikbaar is.
OPMERKING: Geneva All-in-One Music Player gebruikt minimale stroom wanneer deze is ingeschakeld en geen muziek afspeelt. Geneva All-in-One Music Player gaat automatisch in de
slaapstand (inactief) als er gedurende 20 minuten geen geluid wordt afgespeeld.
4.1 WI-FI STREAMING / AirPlay®
Met AirPlay® kunt u inhoud van uw iOS®-apparaat of Apple-computer naar de luidspreker streamen.
Om te spelen vanaf iOS®-apparaten:
Verbind uw iOS®-apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de Geneva All-in-One Music
Player
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- Raak het Airplay®-pictogram aan en selecteer de Geneva All-in-One Music Player-luidspreker
Speel vanaf Apple-computers:
- Open iTunes®
- Klik op het Airplay®-pictogram en selecteer Geneva All-in-One Music Player
4.2 WI-FI STREAMING / Chromecast built-in™
De alles-in-één muziekspeler van Genève kan worden afgespeeld vanuit elke app met Chromecast:
- Verbind uw iOS / Android-apparaat met hetzelfde wifi-netwerk als de Geneva All-in-One
Music Player
- Speel muziek af in je favoriete muziek-app
- Raak het ingebouwde Chromecast ™ -pictogram in uw app aan en selecteer Geneva
All-in-One Music Player
4.3 WI-FI STREAMING / INTERNET RADIO
Geneva All-in-One Music Player heeft een geïntegreerde internetradioservice die toegang geeft
tot duizenden radiostations wereldwijd:
- Open de Genève All-in-One Music Player-app.
- Selecteer “INTERNET RADIO” op de “SOURCE” -pagina
- Selecteer “BROWSE” om naar uw favoriete zender te zoeken
- Selecteer de zender om het afspelen te starten

ZOEKEN

Internet Radio

4.4 WINKEL INTERNET RADIO-VOORKEUREN
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Internetradio PRESETS kunnen op twee manieren worden opgeslagen:
- Geneva All-in-One Music Player-app:

- Druk op de knop “Radiolijst”
- Druk op + om op te slaan in een beschikbare slot

SLAAN
RADIOLISTE

AFSTANDSBEDIENING:
- Houd een van de toetsen 1 tot 6 5 seconden ingedrukt
- De LED van de afstandsbediening knippert kort om een succesvolle opslag te bevestigen.
OPMERKING: Voorinstellingen 1 tot en met 6 op de afstandsbediening kunnen worden ingedrukt
om de Geneva All-in-One Music Player in de standby-modus te activeren
4.5 MULTIROOM
Met Airplay 2® en Chromecast Built-In ™ kun je spelen in multiroom-modus met alle geactiveerde
multiroom-luidsprekers. Raadpleeg de ingebouwde ™ Airplay®- en Chromecast-gebruikershandleidingen voor informatie over het configureren van de Geneva All-in-One-muziekspeler in multiroom-modus.
4.6 BLUETOOTH (PAIRING)
De Geneva All-in-One Music Player kan verbinding maken met elk Bluetooth-apparaat:
1) Druk minimaal 5 seconden op de Bluetooth-toets

op de afstandsbediening

- De LED op de afstandsbediening knippert snel BLAUW
2) Selecteer Geneva All-in-One Music Player in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten
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- De LED is constant BLAUW
BELANGRIJKE MEDEDELING: Herhaal stap 1) om een nieuw apparaat te koppelen met de
Geneva All-in-One Music Player.
4.7 HDMI
Als je een HDMI (ARC) -connector op je tv, set-top box of gameconsole hebt, sluit je gewoon de
HDMI-kabel aan en druk je op de knop “TV” op de afstandsbediening. Meer informatie vindt u in
de handleiding van het apparaat.
4.8 Line-In
Gebruik een 3,5 mm jack-kabel om elke speler aan te sluiten op de Geneva All-in-One Music
Player-luidspreker. Druk op op de afstandsbediening om de line-in-modus te selecteren.
OPMERKING: Line-In kan elk audiosignaal afspelen, behalve van een niet-voorversterkte draaitafel. Zie de handleiding van de draaitafel voor meer informatie.

5.AFSTANDSBEDIENING
De afstandsbediening van de Geneva All-in-One Music Player omvat:
- Nabijheidssensor om het batterijverbruik te minimaliseren.
- RF-verbinding die kan worden gebruikt zonder de afstandsbediening op de luidspreker te richten.
- Meerkleurige LED-lijn om modi, volume, bas en hoge tonen weer te geven.
OPMERKING: De LED-lijn toont een inschakelsequentie telkens wanneer de afstandsbediening
wordt opgetild.
5.1 LED-kleuren
ROOD
Volume, bassI, treble
BLAUW
Bluetooth
GROEN
Wifi (Airplay, ingebouwde Chromecast, internetradio)
MAGENTA
TV (HDMI en S / PDIF)
WIT
Line-in
OPMERKING: Dezelfde kleuren zijn zichtbaar op de achterkant van het apparaat.
In de “APPENDIX” vindt u een lijst met alle LED-statussen aan het einde van deze handleiding.
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6.PROBLEEMOPLOSSEN
6.1 WI-FI
Controleer het volgende als de Geneva All-in-One Music Player geen geluid afspeelt:
1) Is de muziek op het apparaat PAUZE?
2) De verbinding met de Geneva All-in-One Music is onderbroken omdat je bent overgeschakeld
van je muziekservice-app naar andere apps die muziek of video’s bevatten, maar geen ingebouwde
Airplay / Chromecast ondersteunen (bijvoorbeeld Instagram , Vimeo)?
3) Is je internetverbinding erg slecht?
Ga als volgt te werk als de Geneva All-in-One Music Player nog steeds geen geluiden afspeelt:
4) Controleer of de Geneva All-in-One Music Player wordt weergegeven in de lijst met luidsprekers
in de Music-app. Zo JA, controleer dan de 3 voorwaarden hierboven vermeld 1), 2), 3).
5) Zo NEE, open dan de Google Home®-app of de Geneva All-in-One Music Player-app en selecteer Geneva All-in-One Music Player-luidsprekers
6) Als de netwerkinstellingen zijn gewijzigd, moet u de configuratie opnieuw instellen en opnieuw
uitvoeren.
6.2 BLUETOOTH
Wat is de pin voor een bluetooth-verbinding?
De pincode is 0000 (vier nullen). Niet alle computers of mobiele telefoons hebben een pincode
nodig wanneer ze voor het eerst worden ingesteld (koppelen).
De verbinding via Bluetooth is niet betrouwbaar en er zijn onderbrekingen.
Breng uw mobiele telefoon dichter bij de alles-in-één muziekspeler van Genève. Het Bluetooth-bereik
in het open veld is ongeveer 30 meter. Muren, metalen meubels en wifi-routers kunnen het signaal
verstoren en het bereik verminderen.
6.3 HDMI (ARC) und S/PDIF
Als de tv HDMI (ARC) ondersteunt, wordt de Geneva All-in-One Music Player geactiveerd zonder
de tv-instellingen te hoeven wijzigen. Oudere tv’s ondersteunen alleen HDMI of vereisen speciale
instellingen voor audioweergave. Zie de handleiding van de tv-fabrikant voor meer informatie.
6.4 FERNBEDIENUNG
Als de afstandsbediening niet werkt:
1) Herhaal associatie (Hoofdstuk 3)
2) Als 1) het niet werkt, controleer dan of de batterijen zijn opgeladen
6.5 FABRIEKSINSTELLINGEN RESETTEN
In sommige gevallen, b.v. In het geval van een plotselinge stroomstoring, kan de GENEVA All-inOne Music Player zijn instellingen verliezen of de verbinding met het Wi-Fi-netwerk verbreken.
GENEVA All-in-One Music Player kan op de volgende manieren worden hersteld:
1) Koppel de GENEVA All-in-One Music Player los en wacht 30 seconden: GENEVA All-in-One Music Player start opnieuw en laadt de laatst opgeslagen instellingen.
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2) Open de GENEVA All-in-One Music Player-app, selecteer Settings / Factory reset en wacht 2
minuten totdat GENEVA All-in-One Music Player opnieuw opstart en klaar is voor herconfiguratie.

3) Koppel de Geneva All-in-One Music Player los van de computer en sluit deze opnieuw aan.
Wacht tot de LED aan de achterkant van de Geneva All-in-One Music Player uitgaat en druk 5
seconden op de RESET-knop aan de achterkant van het apparaat. De LED van de Geneva Allin-One Music Player knippert amber een minuut lang. Wanneer de LED weer uit is, wordt de Geneva All-in-One Music Player gereset naar de fabrieksinstellingen en kan deze opnieuw worden
geconfigureerd.
Ga voor meer ondersteuning en informatie naar www.genevalab.com/support
6.5 NUTTIGE LINKS
Merk op dat de volgende links kunnen veranderen. Zoek altijd naar de nieuwste artikelen die
beschikbaar zijn:
Google Home ™ en Chromecast Built-In ™:
https://support.google.com/
AirPlay®:
https://support.apple.com/
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APPENDIX: KLEUREN EN STATUS VAN DE LED-LIJN
LED UIT

LED AAN

knippert LED

START- UND FERNBEDIENUNGSVERBAND
Geneva All-in-One Music Player start
Koppelen met afstandsbediening is actief
Bijbehorende afstandsbediening

VOLUME / BASS / TRIPLE / BALANCE

Verhoog het volume
op -2
INGANGEN
Geschikt voor Bluetooth
Bluetooth-koppeling
TV - HDMI Arc aan
LINE-IN aan
INTERNET RADIO aan
Sla voorinstellingen voor internetradio op
ANDERE MODI
Als de rode LED vijf keer snel knippert bij gebruik van de afstandsbediening, is de batterij bijna leeg.
Vervang de batterijen zo snel mogelijk

