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Belangrijke veiligheidsinstructies Belangrijke veiligheidsinstructies

Overmatig luide muziek kan leiden tot gehoorverlies. Houd het volume op een veilig niveau.

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.

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.

1. Leest u deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze om later nog eens in te kunnen zien.
2. Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
3. Installeer het instrument op de juiste manier door de instructies in het deel over het aansluiten van het apparaat te volgen.
4. Het is aan te bevelen het apparaat in een 0-35°C omgeving te gebruiken.
5. Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen dient u het apparaat niet bloot te stellen aan
     regen of vocht.
6. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Dompel het product niet onder in vloeistof en stel het niet
     bloot aan druppelend of opspattende vloeistoffen.
7. Installeer of gebruik dit product niet bij een warmtebron (bijv. radiator, verwarming, fornuis of andere
     apparaten die warmte genereren).
8. Voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het toestel geplaatst worden; tevens mag er
     geen open vuur zoals kaarsen op het product geplaatst worden.
9. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van het apparaat. Dit
     kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
10. Houd voldoende ruimte rond het apparaat om goede ventilatie te waarborgen (minimaal 5cm wordt aanbevolen).
11. Forceer een stekker niet in de aansluiting. Voordat u verbinding maakt, controleer of de aansluiting vrij is en 
       of de stekker overeenkomt met de aansluiting en in de juiste richting wordt geplaatst.
12. Hou de accessoires en onderdelen (zoals schroeven) uit de buurt van kinderen om te voorkomen dat zij deze
       per ongeluk inslikken.
13. Open of verwijder niet zelf de behuizing. Het kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren.
       Ongeacht de oorzaak van schade (zoals beschadigd snoer of stekker, blootstelling aan spatten of vreemde
       voorwerpen die in het apparaat vallen, blootstelling aan regen of vocht, product dat niet werkt of is gevallen,
       enz.), de reparatie moet onmiddellijk worden uitgevoerd door een geautoriseerde service technicus.
14. Voordat u het product met een droge doek schoonmaakt, moet u het product altijd uitzetten en de stekker uit
       het stopcontact halen.
15. Gebruik geen sterke zure of alkalische schoonmaakmiddelen, benzine, alcohol of overige chemische
       oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Gebruik alleen neutraal oplosmiddel of helder
       water voor reiniging.

Dit symbool waarschuwt voor 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.

Dit symbool is om de gebruiker te waarschuwen om de behuizing van het product niet te 
demonteren, er zitten geen door de gebruiker vervangbare onderdelen in. Breng het apparaat 
naar een gekwalificeerde servicedienst voor reparatie.

Dit symbool geeft aan dat het apparaat alleen voor gebruik binnenshuis is.

Dit symbool geeft aan dat het apparaat een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is dat 
niet geaard hoeft te worden.

Voedingswaarschuwing:
1. Plaats het apparaat in de buurt van het stopcontact voor eenvoudig gebruik.
2. Controleer voor het gebruik of de werkspanning hetzelfde is als uw lokale netspanning. De juiste 
    werkspanning bevindt zich op het typeplaatje.
3. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het apparaat langere 
    tijd niet gebruikt wordt.
4. Bij normaal gebruik kan de voeding heet worden. Zorg voor goede ventilatie in de buurt en wees 
    voorzichtig.
5. Veiligheidswaarschuwingen op de behuizing of onderkant van het apparaat of voeding.

Voor draadloze apparaten:
1. Draadloze apparaten kunnen kortegolf radio frequenties genereren en het normale gebruik van andere
    elektronische apparaten of medische apparatuur verstoren.
2. Zet het apparaat uit als het niet toegestaan is. Gebruik het product niet in medische faciliteiten, in het
    vliegtuig, bij benzinestations, in de buurt van automatische poorten, automatische brandalarmsystemen of
    andere geautomatiseerde apparaten.
3. Gebruik het product niet binnen 20 cm afstand van een pacemaker. De radiogolven kunnen de normale
    werking van de pacemaker of andere medische hulpmiddelen beïnvloeden.

De NETSTEKKER wordt gebruikt als ontkoppelinrichting, deze ontkoppelinrichting dient altijd bereikbaar 
te blijven.

1. Druk op de “     ” toets op de afstandsbediening of druk op de “Volumeknop/Ingang selectie”
     achterop de actieve luidspreker tot het display op de actieve luidspreker “     ” toont.
2. Stel uw Bluetooth apparaat (mobiele telefoon, tablet, enz.,) in om te zoeken en selecteer 
    “EDIFIER S3000 Pro”.

Opmerking:
* Bluetooth van het product kan alleen gezocht en verbonden worden als de luidspreker AAN 
   staat en het apparaat op de Bluetooth ingang staat. Als de luidspreker op andere een audio 
   ingang geschakeld wordt, zal de Bluetooth verbinding verbroken worden. Wanneer 
   geschakeld wordt naar Bluetooth zal de luidspreker proberen verbinding te maken met het 
   laatst verbonden Bluetooth bron apparaat.
* De PIN-code voor het koppelen is “0000”, indien nodig.
* Om Bluetooth te ontkoppelen, houdt u de knop “     ” op de afstandsbediening 2 seconden
   ingedrukt.
* Om van alle Bluetooth-functies van dit product te kunnen genieten, dient u te controleren of 
   uw mobiele apparaat A2DP/AVRCP ondersteunt.
* Bluetooth connectiviteit en compatibiliteit kunnen verschillen bij verschillende bron apparaten,
   afhankelijk van de software versies van de bron apparaten.
* De ingebouwde Qualcomm® aptX™ decoder helpt om de geluidskwaliteit van de draadloze
   transmissie te verbeteren. Gebruik daarom een apparaat dat Qualcomm® aptX™ ondersteunt 
   als audiobron.
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Line in ingangGebalanceerde ingang
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Digitale USB audio-ingang 

Uitgangsvermogen:                  R/L (hoge tonen): 8W+8W
                                                         R/L (midden en lage tonen): 120W+120W
Frequentiebereik:                      38Hz-40KHz
Ingangstype:                               Lijn in/USB/Optisch/Coaxiaal/Bluetooth/Gebalanceerde ingang

Frequentieband 1:      5.725GHz~5.820GHz
Frequentieband 2:      2,402GHz~2,480GHz
RF Uitgangsvermogen:      ≤20 dBm (EIRP)

Er zijn geen beperkingen aan het gebruik.

USB A-naar-B data kabel

1. Volume knop/Ingangskeuze 
    (“Indrukken” om te schakelen 
    tussen LINE→BAL→OPT→
    COAX→USB→     ingang)
2. Hoge tonen regelaar
3. Lage tonen regelaar
4. Passieve luidspreker koppeltoets
5. Aan/Uit-schakelaar
6. Gebalanceerde ingang
7. Line in ingang
8. Digitale USB audio-ingang
9. Optische ingang
10. Coaxiale ingang
11. Aansluiting voor netsnoer
12. Aan/Uit-schakelaar

13. Aansluiting voor netsnoer
14. Luidspreker koppeltoets
15. Status indicator
16. Scherm
       a. De huidige audiobron weergeven:
           LINE→BAL→OPT→COAX→USB→  
       b. Modusselectie:
           (MONITOR) monitor modus is ingeschakeld: 
           LED knippert eenmaal
           (DYNAMIC) dynamische modus is ingeschakeld: 
           LED knippert tweemaal
           (CLASSIC) klassieke modus is ingeschakeld: 
           LED knippert driemaal
           (VOCAL) vocale modus is ingeschakeld: 
           LED knippert viermaal

1. Sluit zoals getoond op de afbeelding de audiobron aan met de corresponderende audiokabel.
2. Sluit luidsprekers op de stroombron aan met behulp van voedingskabels en zet de aan/ 
    uit-schakelaar aan, de luidsprekers zijn nu klaar voor gebruik, het LED lampje op de actieve 
    luidspreker geeft de huidige audiobron weer. Selecteer de juiste audiobron met de 
    bijbehorende verbinding.

Blu-ray speler, Game console, Set Top Box

Pair

Actieve luidspreker

Pair

Passieve luidspreker

De actieve luidspreker (R) en passieve luidspreker (L) zijn in de fabriek al gekoppeld. Daarom 
wordt de draadloze verbinding automatisch hervat wanneer beide luidsprekers worden 
ingeschakeld en het rode lampje op de passieve luidspreker brandt.
Als de draadloze verbinding niet wordt hervat, volgt u de onderstaande stappen om opnieuw 
te koppelen.
1. Zet de actieve luidspreker aan en houd de “Koppelen“ knop achterop de actieve 
    luidspreker (R) ingedrukt; het LED lampje van de huidige modus op het display knippert snel;
2. Houd de “Koppelen“ knop achterop de passieve luidspreker (L) ingedrukt; het rode lampje 
    op de passieve luidspreker (L) knippert snel;
3. Wacht tot het rode lampje op de passieve luidspreker (L) continu brandt. Het koppelen is 
    dan gelukt en de draadloze verbinding is gemaakt.

Let op:
Als de rode indicator op de passieve luidspreker (L) in een ademhalingspatroon brandt, geeft 
dit aan dat er geen verbinding is of de verbinding is mislukt, herhaal de bovenstaande stappen.

1. Sluit de audiobron (CD-speler, decoder, enz.) aan op de gebalanceerde ingangspoort 
    achterop de actieve luidspreker met een XLR gebalanceerde audiokabel (XLR-kabel niet 
    meegeleverd).
2. Druk op de “LINE/BAL” toets op de afstandsbediening of druk op de “Volumeknop/
    Ingang selectie” achterop de actieve luidspreker tot het display op de actieve luidspreker
    “BAL” toont.
3. Speel de muziek af op het aangesloten apparaat en pas de instellingen naar smaak aan.

1. Sluit de audiobron (mobiele telefoon, tablet, enz.) aan op de lijn in ingangspoort (let op 
    kleurafstemming) achterop de actieve luidspreker met een 3,5 mm-tulp audiokabel of 
    tulp-tulp audiokabel.
2. Druk op de “LINE/BAL” toets op de afstandsbediening of druk op de “Volumeknop/
    Ingang selectie” achterop de actieve luidspreker tot het display op de actieve luidspreker 
    “LINE” toont.
3. Speel de muziek af op het aangesloten apparaat en pas de instellingen naar smaak aan.

LINE/BAL

of

LINE/BAL

of

1. Sluit de audiobron (Blu-rayspeler, Set Top Box, enz.) aan op de optische of coaxiale 
    ingangspoort achterop de actieve luidspreker met behulp van een optische audiokabel 
    of coaxiale kabel (coaxiale kabel niet meegeleverd).
2. Druk op de “OPT/COAX” toets op de afstandsbediening of druk op de “Volumeknop/
    Ingang selectie” achterop de actieve luidspreker tot het display op de actieve luidspreker 
    “OPT” of “COAX” toont.
3. Speel de muziek af op het aangesloten apparaat en pas de instellingen naar smaak aan.

USB interfacechip in de S3000 Pro is een XMOS chip die wordt gebruikt in hoogwaardige 
audioapparatuur. Na aangesloten te zijn op de pc, zal de USB interface direct een digitaal 
audiosignaal decoderen en afspelen op een manier vergelijkbaar met de “externe USB 
geluidskaart", om degradatie van het geluid en compressie van het dynamische bereik, 
veroorzaakt door de digitaal-naar-analoog conversie van de pc-geluidskaart, te voorkomen 
en om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke geluidskwaliteit wordt hersteld.

1. Raadpleeg de details op pagina 13 om het stuurprogramma te downloaden en te installeren.
2. Verbind een USB A type poort op de PC met een USB B type ingangspoort op het achterpaneel 
    van de actieve luidspreker met een USB A-naar-B datakabel.
3. Druk op de “USB” toets op de afstandsbediening of druk op de “Volumeknop/Ingang selectie” 
    achterop de actieve luidspreker tot het display op de actieve luidspreker “USB” toont.
4. Speel de muziek af op het aangesloten apparaat en pas de instellingen naar smaak aan.

USB

of

OPT/COAX

of

Let op:
Alleen de standaard PCM geluidssignalen (44,1KHz/48KHz/96KHz/192KHz) functioneren 
in de optische / coaxiale modus.

Let op:
1. Het standaard USB-stuurprogramma voor audio op Windows 7/Windows 10-besturingssysteem 
    ondersteunt alleen USB Audio Class 1, waardoor de audiostream wordt beperkt tot slechts 
    2 kanalen PCM met de hoogste samplefrequentie van 96KHz. Om PCM met een hogere 
    samplefrequentie te ondersteunen, is de USB-interface van de S3000 Pro gebouwd op USB 
    Audio Class 2, daarom is een specifiek stuurprogramma nodig voor gebruik met Windows 7/ 
    Windows 10. Raadpleeg https://www.edifier.com/cn/zh/speakers/S3000 Pro voor details.
2. Wij vragen begrip voor het feit dat het besturingssysteem Windows XP niet langer door 
    Microsoft wordt onderhouden, stuurprogramma's om met Windows XP te werken zijn niet 
    beschikbaar. Tijdens de installatie kan er een risicowaarschuwing optreden, installeer 
    naargelang uw behoeften.
3. Het USB stuurprogramma in Mac OS ondersteunt standaard USB audio Klasse 1 en USB audio
     Klasse 2, daarom is er voor de S3000 Pro geen speciaal stuurprogramma nodig voor gebruik 
    met een Mac-computer.
4. Voor meer informatie over de stuurprogrammasoftware, meldt u zich aan op de onderstaande 
    link voor details: https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support
5. Als u een USB A-naar-B datakabel moet kopen, kunt u deze vinden en kopen op verschillende 
    e-commerceplatforms.
6. In de USB-modus wordt de PCM-stream met verschillende samplefrequenties ondersteund, 
    inclusief 44,1KHz/48KHz/96KHz/192KHz.

Let op:
De afspeelbesturing onder USB ingang behoort tot de USB HID besturing, deze besturing heeft 
ondersteuning nodig van de afspeelsoftware, en daarom kunnen er compatibiliteitsverschillen 
zijn voor verschillende audio afspeelsoftware.

Als de luidspreker is aangesloten op een PC via een USB audiokabel:
a. Als de pc een Windows-besturingssysteem gebruikt, controleer dan of het speciale USB 
    stuurprogramma voor S3000 Pro is geïnstalleerd; zo niet, download en installeer dat dan.
b. Voor Windows gebruikers, open “Apparaatbeheer“ om te controleren of er een USB apparaat staat 
     vermeld als “EDIFIER S3000 Pro“ of “XMOS USB Audio“; als dit niet het geval is, moet u mogelijk 
     het speciale USB stuurprogramma van de S3000 Pro installeren of de PC opnieuw opstarten.
     Voor Mac-gebruikers, open het tabblad “Systeemvoorkeuren“ → tabblad “Geluid“ om te 
     controleren of er een audio uitgangsapparaat is dat is opgegeven als “EDIFIER S3000 Pro“.
c. Controleer of de luidspreker is ingesteld als het audio uitgangsapparaat.
     Voor Windows gebruikers, open “Configuratiescherm“ → “Geluid“ → “Afspelen“ → 
     “Instellen als standaard“ tabblad om "XMOS USB Audio" in te stellen als het huidige 
     audio uitgangsapparaat.

Voor Mac gebruikers open “Systeemvoorkeuren“ → “Geluid“ → “Uitgang“ -tabblad om 
“EDIFIER S3000 Pro“ te selecteren als het huidige audio uitgangsapparaat.

Sound

Play Record Sound Communication

Select the follow player to change setting 

Speaker

Default device 
2-XMOS USB Audio

ApplyCancel

Set as Default   Properties Configuration

Confirm

1. Aan/Uit-schakelaar
2. Dempen
3. Afstandsbediening indicator
4. USB ingang
5. Bluetooth ingang (Indrukken en ingedrukt houden 
    om de Bluetooth verbinding te verbreken)
6. Vorige/Volgende nummer (Alleen Bluetooth/
    USB audiobronnen)
7. Volume omhoog/verlagen
8. Afspelen/pauze (Alleen Bluetooth/USB audiobronnen)
9. Optische/coaxiale ingang 
10. Line in/gebalanceerde ingang
11. Monitor modus 
12. Dynamische modus 
13. Klassieke modus
14. Vocale modus 

Vier modi:
(MONITOR) Monitor modus: heeft een vlakke 
audiocorrectiekromme voor geluid zonder kleuring.
(DYNAMIC) Dynamische modus: meer pit, meer dynamiek.
(CLASSIC) Klassieke modus: geeft een klassiek HIFI geluid.
(VOCAL) Vocale modus: benadrukt de menselijke stem, 
de positie van zanger lijkt dichter bij de luisteraar te zijn.

Richt de afstandsbediening op het ontvangstvenster op de luidspreker, de optimale 
bedieningsafstand is binnen 7 meter.

MONITOR

USB

OPT/COAX LINE/BAL

③

②① 

④

⑦

⑤

⑥

⑧

⑩⑨

11 12

13 14

Let op: Nadat de luidspreker is in- en uitgeschakeld of de audiobron is gewijzigd, keert de 
               luidspreker standaard terug naar de KLASSIEKE (CLASSIC) modus. Stel andere modi in 
               via de afstandsbediening.
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Bluetooth ingang

Aansluiting Aansluiting

Afstandsbediening Afstandsbediening

1. Zoals de afbeelding laat zien, drukt u het klepje van 
    de afstandsbediening naar beneden met de duim en 
    volgt u de richting van de pijl om het deksel te 
    verwijderen, plaats twee AAA-batterijen (let op 
    de “+“ en “-“ pool).
2. De levensduur van de batterijen is normaal ongeveer 
    6 maanden; vervang ze als de afstandsbediening niet 
    gevoelig meer is of als de bedieningsafstand korter 
    geworden is.
3. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

Passieve luidspreker (L) Actieve luidspreker (R)    

3,5mm naar tulp audio kabel

Tulp naar tulp audio kabel Optische audio-ingangskabel

Netsnoer x 2

Afbeeldingen

IB-110-S3000P-00
Handleiding editie 1.0, Sept. 2018

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.

2018 Edifier International Limited. Alle rechten voorbehouden.
Geproduceerd in China

Opmerking:

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong 

Tel:  +852 2522 6989
Fax:  +852 2522 1989
www.edifier.com

Opmerking:
1. Leg de afstandsbediening niet op plaatsen die heet 
    en vochtig zijn.
2. Laad de batterijen niet op.
3. Verwijder de batterijen wanneer het product langere 
    tijd niet wordt gebruikt.
4. De batterij mag nooit aan extreme 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 een gelijkwaardig type.

Probleemoplossing

ProbleemoplossingProbleemoplossing

Probleem Oplossing

• Controleer of het controlelampje brandt.

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

• Zorg 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 is geschakeld naar  
  Bluetooth-ingang. Als er het in andere
  audio-ingangsmodi is geschakeld, zal Bluetooth geen
  verbinding maken.
  Verbreek de verbinding met elk Bluetooth apparaat
  door      in de Bluetooth modus ingedrukt te houden,
  probeer het vervolgens opnieuw.

• Het effectieve zendbereik van Bluetooth is 10 meter; 
  zorg ervoor dat de gebruik binnen het bereik is.

• Probeer een ander Bluetooth-apparaat te koppelen.

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

Geen geluid

Kan geen verbinding maken 
via Bluetooth

De S3000 Pro gaat niet aan

Voor meer informatie over EDIFIER, bezoek 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.

Specificaties

Inhoud van de doos

Het uitpakken van de doos

 AfstandsbedieningGebruikershandleiding

Bluetooth® merk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door EDIFIER 
gebeurt onder licentie.Andere handelsmerken en handelsnamen 
zijn die van hun respectievelijke eigenaren.

Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en 
andere landen. aptX is een handelsmerk van Qualcomm Technologies International, Ltd., geregistreerd in 
de Verenigde Staten en andere landen.

Qualcomm aptX is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en / of zijn dochterondernemingen.


