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Ma radio A.bsolument

Aansluitingen achter (versie 1)

Subwoofer uitgang

Hoofdschakelaar
12 Volt (aan/uit)

Line ingang
3,5mm jack

Voedingsingang
12 Volt 5 Amp.

Inhoud verpakking:
1 x A.bsolument Vintage Radio
1 x Voedingsadapter + Stroomkabel (NL Schuko naar C5)

A.bsolument vintage radio's zijn altijd uniek.
Deze gebruiksaanwijzing geeft in hoofdlijnen
het algemene gebruik weer.

Gebruiksaanwijzing

Belangrijk ! - Hoofdschakelaar
De hoofdschakelaar zet de
voeding NIET uit. Haal de
voeding uit het stopcontact om
deze uit te zetten.

Belangrijk ! - Line ingang
De Line ingang (AUX) zal enkel
werken wanneer de Bluetooth
NIET is verbonden.

Belangrijk ! - Subwoofer
De SUB uitgang is geschikt voor
subwoofers met een Line ingang.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van uw subwoofer. (gebruik niet LFE)

In gebruik name
Zet de Radio op de gewenst plek. Zet de hoofdschakelaar achterop UIT (indien deze aan staat).
Draai de volumeknop naar nul (helemaal naar links draaien). Sluit de voeding eerst aan de radio
(POWER ingang), daarna in het stopcontact. Zet de hoofdschakelaar aan.

Bluetooth verbinding
De Bluetooth is altijd actief en "zichtbaar" wanneer de radio aanstaat. Koppel uw gewenste apparaat
met het Bluetooth ID: Ma radio A.bsolument
Zorg ervoor dat het volume van uw gekoppelde apparaat voldoende hard staat. Zet dan het volume
van de radio op de gewenste luidheid (naar rechts draaien).
Notitie: De volumeregelaar op uw gekoppelde apparaat kan gebruikt worden.

Aux ingang
Apparaten zonder Bluetooth zijn aan te sluiten via AUX (Line in). U hebt hiervoor een geschikte kabel
nodig van uw apparaat-uitgang naar een 3,5mm jack plug.
Notitie: Verzeker uzelf dat het aan te sluiten apparaat geschikt is voor deze kabelverbinding op lijnniveau.

Subwoofer
Subwoofer met een "Line in" is geschikt voor aansluiting. Deze kan ingesteld worden aan de hand
van de bij de subwoofer meegeleverde gebruiksaanwijzing.
Tip: Gebruik niet de LFE ingang op een subwoofer, deze is niet in te regelen op een gewenste laagfrequentie.

Bluetooth apparaten (voorbeelden):
Mobiele telefoon, Tablet, Laptop, MP3 speler*, TV*, PC*,  (*niet op alle modellen).

Lijn apparaten - voor in AUX (voorbeelden):
Cassettespeler, Cd-speler, Tuner (FM/AM/DAB), Streamer, Platenspeler met ingebouwde voorversterking.

Smart Audio is de Nederlandse importeur van A.bsolument. www.smart-audio.nl
Fabieksgarantie 2 jaar vanaf aankoop. Voor service neem altijd contact op met uw winkelier.


