
版面设计：

版本号及料号： V1.0/IB-110-R0012U-00

名        称： R12U（荷兰文）说明书

材        质： 

尺        寸： 37×125（MM）　　　 校    对：

批    准：

东莞市漫步者科技有限公司
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Correct weggooien van dit product. Deze 

afbeelding geeft aan dat dit product 

binnen de EU niet met het huishoudafval 

mag worden weggegooid. Om mogelijke 

schade aan het milieu of de gezondheid 

te voorkomen dient het gerecycled te 

worden zodat materialen hergebruikt 

kunnen worden. Gebruik het afgifte en 

inzamelingssysteem van uw leverancier 

om het apparaat weg te doen. Zij kunnen 

dit product verantwoordelijk recyclen.

④  Audiokabel

⑤  USB-kabel
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Inhoud van de verpakking:

● Controleer of de voeding is aangesloten, en of

     het stopcontact werkt.

● Schakel het systeem uit en weer aan en sluit de

    geluidsbron opnieuw aan.

● Controleer of het volume is ingesteld op het

     minimum.

● Controleer of de audiokabel goed is aangesloten.

● Controleer of er een signaal van de geluidsbron

    komt.

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over EDIFIER 

Producten...

Azië en de Stille Oceaan, Europa, Midden-Oosten en 

Afrika:

       Bezoek onze website op: www.edifier-international.com of stuur 

voor meer hulp een email aan 

EDIFIER Ondersteuning op: enquiry@edifier.com,

→ Geachte klant, hartelijk dank voor het aanschaffen van dit 

EDIFIER product. Voor de EDIFIER garantie 

die voor dit product van toepassing is verwijzen wij naar de EDIFIER 

website 

www.edifier-international.com/warranty-terms.

Canada/VS/Mexico: www.edifier.ca, E-mail: service@edifier.ca

       Als u hieraan de voorkeur geeft, kunt u telefonisch contact met 

ons opnemen op het gratis nummer: 

1-877-EDIFIER (334-3437) in Canada, 1-800-688-7406 in de VS.

Zuid-Amerika: Bezoek www.edifier.com (Engels) of 

www.edifierla.com (Spaan/Portuguese) voor meer 

gedetailleerde contactinformatie.

②  Volume/Aan-Uit (helemaal naar

       links is UIT)

①  Aan/uit indicator

③  Aansluiting voor hoofdtelefoon

1. Bewaar deze instructies.

2. Volg alle instructies op.

3. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van

    water. 

4. Reinig alleen met een droge doek.

5. Installeer niet in de buurt van hittebronnen

    zoals radiatoren, kachels, fornuizen of andere 

    apparaten (inclusief versterkers) die warmte 

    produceren.

6. Gebruik alleen accessoires die door de

     fabrikant zijn aanbevolen.

7. Laat alle onderhoud over aan een 

    gekwalificeerde monteur. Onderhoud is nodig

    als het apparaat hoe dan ook is beschadigd, 

    zoals een beschadigd snoer of stekker, 

    waterschade, voorwerpen die in het apparaat 

    zijn gevallen, blootstelling aan regen of  

    vochtigheid, als het niet normaal werkt of 

    gevallen is.

8. De maximale omgevingstemperatuur is 40℃.

Passieve luidspreker Actieve luidspreker

R12U
Multimedia luidspreker

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Omvang van de levering 

Gebruikershandleiding

Afbeeldingen Connectiviteit

Uitgangsvermogen:             RMS 2W × 2

Signaal-ruisverhouding:      ≥ 85dBA

Vervorming:                           ≤ 0.5%

Ingang type:                          AUX IN

Frequentie:                            180 Hz ~ 20 KHz (±6dB)

Gevoeligheid ingang:          700mV ± 50mV

Luidspreker:                           2 1/4 inch (60mm)

Specificaties

Gebruiksaanwijzing editie 1.0, Jul. 2015
IB-110-R0012U-00

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.
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