XF 3400 PRO
Handleiding
HIGH POWER AMPLIFIED SPEAKER
Gebruikershandleiding en Aansluiting
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Voor aanvullende informatie en updates over dit product zie www.trevi.it

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK
NIET BLOOTSTELLEN AAN
REGEN OF VOCHT

ATTENZIONE: NON APRITE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO
COMANDI MANIPOLABILI DALL'UTENTE NE PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE
LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA
AUTORIZZATO TREVI

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u het luisteren naar hoge volumeniveaus te beperken.
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REMOTE CONTROL
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MUTE toets
M toets. Mode functie (kiezen tussen AUX/USB/SD/BT)
Vorige nummer
REC knop (Druk om de opname te starten/te stoppen)
(Enkel herhalen/Alles herhalen)
MIC Vol - toets
ECHO + Toets
ECHO - Toets
BASS + Toets
TREBLE - Toets
TREBLE + Toets
GT + Toets
BASS - Toets
GT - Toets
PRI toets, prioriteit Microfoon
MIC Vol + Toets
LED toets, disco licht aan/uit zetten
Volume Afspelen/Pauze
Volgende nummer
Volume +
EQ Geluidsmodus toets (Kies tussen EQ1 tot EQ5)
Numerieke toetsen
Stroom AAN/Stand-by
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Installeren van de batterijen
Verwijder het batterijdeksel van de afstandsbediening en plaats 2xAAA formaat batterijen in het vakje. Het diagram
in het batterijvakje toont de juiste manier om de batterijen te plaatsen.

VERVOER
Voor het vervoer gebruikt u de bovenste handgreep, klapt u het toestel lichtjes in en gebruikt u de twee
achterwielen.
STROOM
Dit apparaat werkt met oplaadbare lood-zuur 12V 9A en met netadapter 20V 4A.
Wanneer de batterij bijna leeg is of het apparaat niet inschakelt, zet u de hoofdschakelaar POWER (22) in de stand
"OFF", sluit u de voedingskabel aan op de aansluiting (20) op het apparaat en steekt u de stekker in een stopcontact
om het apparaat op te laden.
Status van de signaallampjes LED-lampje Batterij wordt opgeladen:
- LED-indicator BLAUW: het apparaat is aangesloten op de adapter en de batterij wordt opgeladen.
- LED-indicator GROEN: het opladen is voltooid, de batterij is opgeladen.
- LED-indicator ROOD: Batterij is bijna leeg.
Opgelet: Sluit het apparaat niet aan op stopcontacten met een andere spanning dan aangegeven.

BASIS FUNCTIES
POWER ON/OFF
- Zet de POWER-schakelaar (22) op "BAT" - "I" om het apparaat met de interne batterij in te schakelen en te gebruiken.
- Zet de POWER-schakelaar (22) op "OFF" - "0" om het apparaat volledig uit te schakelen.
- Zet de POWER schakelaar (22) op "DC" - "II" om het apparaat in te schakelen en te gebruiken met de DC adapter.

OPLADEN VAN DE BATTERIJ
- Zet de POWER schakelaar (22) op "OFF" - "0" om de batterij op te laden; de oplaadfunctie en de LED die het
opladen aangeeftstatus zal onmiddellijk starten.
Voor een langere levensduur van de batterij wordt aanbevolen de netvoedingskabel los te koppelen na maximaal
10 uur opladen.
STAND-BY
U kunt het systeem in stand-by zetten met de toets Druk nogmaals op de toets om het
(46) on remote control;
toestel in te schakelen.
Let op:
- In stand-by wordt de batterij NIET opgeladen en heeft het apparaat een minimaal batterijverbruik.
- De stand-by functie werkt alleen als de hoofdschakelaar POWER ON/OFF (22) in stand "I" of "II" staat.
- In de stand-by functie is er geen LED die dit aangeeft.
- Bij lange perioden van inactiviteit is het noodzakelijk het netsnoer los te koppelen en de batterij periodiek op te laden.
FUNCTIE MODE-INSTELLING
Om de modusfunctie te wijzigen, drukt u meer 'keer op de MODE toets (6) op het apparaat of drukt u op de M toets
(24) op de afstandsbediening om te selecteren: BLUETOOTH (het display BLAUW), USB/SD (alleen als de USBaansluiting (15)/Micro SD (14) op een geheugen is aangesloten, toont het display enkele seconden "USB" of "SD"),
AUX-IN (het display toont "LINE").
INSTELLEN VAN HET VOLUME
1.
Draai aan de hoofdvolumeregelaar (7) om het algehele volume van de weergave te verhogen of te
verlagen, of gebruik de toetsen (40) en (43) op de afstandsbediening;
2.
Druk op de MIC toets (13) en draai aan de knop (7) om het volume van het signaal op de MIC1 en MIC2
ingangen te regelen. De regeling werkt gelijktijdig op de twee ingangen.
4
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PRE-EQUALIZER
Dit toestel beschikt over een vooringesteld audiocorrectiesysteem. Druk herhaaldelijk op de EQ toets (10) van het
toestel of op de EQ toets (44) van de afstandsbediening om een van de 5 beschikbare audio-equalizaties te kiezen
die het best bij de huidige geluidsweergave past.
INSTELLEN VAN DE HOGE EN LAGE TONEN
Druk op de TREBLE/ BASS toets (1) en draai aan de knop (7) om de hoge tonen in te stellen, of gebruik de directe
toetsen T - (32) en T + (33) op de afstandsbediening.
Druk nogmaals op de TREBLE/ BASS toets (1) en draai aan de knop (7) om de lage tonen in te stellen, of gebruik de
directe knoppen B + (31) en B - (35) op de afstandsbediening.
MIC ECHO-EFFECT
Druk tweemaal op de MIC toets (13) en draai aan de knop (7) om het echo-effect op de microfoon te verhogen of te
verlagen, of gebruik de directe knoppen EC + (29) en EC - (30) op de afstandsbediening
Opmerking: de echo werkt alleen op microfooningangen.
MIC TOON
Druk driemaal op de toets MIC (13) en draai aan de knop (7) om de hoge tonen van de microfoon in te stellen, druk
nogmaals op de toets MIC (13) en draai aan de knop (7) om de lage tonen in te stellen.
Opmerking: Het TREBLE/BASS effect werkt alleen op de microfooningangen.
VLAMDISCO-LICHTEFFECTEN
Druk verschillende malen op de LIGHT SW knop (8) om het Moving Disco-Light effect te selecteren, elke druk zal
overeenkomen met een lichteffect.
SPRAAKAANKONDIGING
Houd de toets MODE (6) op het toestel of de toets M (24) op de afstandsbediening ingedrukt om de gesproken
aankondiging in of uit te schakelen.
BLUETOOTH FUNCTIE
1. Schakel het toestel in en druk op de MODE (6) op het toestel, of op de M toets (24) op de afstandsbediening om
de Bluetooth functie te selecteren, het display toont "BLUE";
2. In de Bluetooth-modus begint de "BLUE" op het scherm te knipperen, het systeem gaat automatisch over op de
koppelmodus;
3. Activeer de Bluetooth-functie op het externe apparaat;
4. Zoek de apparaten en selecteer "XF 3400 PRO";
5. Voer het wachtwoord "0000" in indien nodig;
6. Druk op de P/P-toets (4) op het toestel of (41) toets op de afstandsbediening om het afspelen te starten,
om de PREV toets(3) of NEXT op het toestel, of de toetsen : (25) en 9 (42)op
TWS FUNCTIEBEDIENING (Echte draadloze stereotechnologie)
Met de TWS-technologie kan de gebruiker een draadloze verbinding maken tussen twee luidsprekers van hetzelfde
model die compatibel zijn met TWS. Bij een TWS-verbinding worden twee luidsprekers automatisch gegroepeerd tot
een Stereo-luidsprekersysteem dat het linker- en rechterkanaal uitvoert.
HOE TOT STAND TE BRENGEN
Opmerking: Twee luidsprekers moeten van hetzelfde model zijn en beide compatibel zijn met TWS.
1.
Zet beide luidsprekers aan en selecteer de "Bluetooth" modus;
2.
Druk op de NEXT knop (5) op het apparaat en houd deze ingedrukt, u hoort een "piep". Het wordt de
hoofdluidspreker (linker kanaal), die automatisch zal zoeken en verbinden met een andere luidspreker (rechter
kanaal). Na de verbinding hoort u een "piep";
3.
Verbind mobiele telefoon of Bluetooth speler met de luidspreker via Bluetooth. Na verbinding, kunt u
muziek afspelen met het TWS Stereo-luidsprekersysteem.
In de TWS-functie worden manipulaties aan de hoofdluidspreker gelijktijdig doorgevoerd in een andere luidspreker.
Bijvoorbeeld volumeregeling, selectie van vorig en volgend nummer, afspelen en pauzeren, in- en uitschakelen.
Opmerking:

- Als de 2 luidsprekers niet gekoppeld zijn, schakel dan beide apparaten uit en herhaal de stappen 1, 2 en 3.
- De TWS-functie werkt alleen tussen gelijke luidsprekers of met andere luidsprekers die dezelfde microprocessor of
oplossing gebruiken
5
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USB/SD INPUT

1. Schakel het toestel in;
2. Plaats een USB-geheugen of een Micro SD-kaart in de USB- of SD-sleuf (15 of 14). Het afspelen begint automatisch;
3. Om het afspelen te pauzeren, drukt u op de P/P (4) toets op het toestel of op de toetsy(41) op de
afstandsbediening, verschijnt op het display "PAUS"; druk er nogmaals op om de weergave te hervatten;

: (25) op de afstandsbediening tijdens het luisteren om
naar het volgende nummer over te schakelen. Druk op de PREV(3) toets op het toestel of 9 (42) op de

4. Druk op de NEXT(5) toets van het toestel of toets

afstandsbediening om naar de vorige nummers te gaan;
5. Using the numeric keypad (45) on remote control you can directly enter the number of the song you want to play;
6. Druk eenmaal op
knop (27) op de afstandsbediening, verschijnt op het display "ONE", om steeds hetzelfde
nummer af te spelen; druk er een tweede keer op tijd, toont het display "ALL" om alle liedjes op de USB/SD
continu af te spelen.
OPMERKINGEN
- Het is mogelijk dat de speler sommige USB/SD-apparaten niet ondersteunt, dit komt door de incompatibiliteit van sommige
processors.
- Om schadelijke storingen te voorkomen, dient u USB-apparatuur altijd rechtstreeks op het toestel aan te sluiten, gebruik geen
verlengsnoeren.
- Formatteer het USB-geheugen/SD FAT (16 of 32) vanaf de computer.

AUX-IN
1. Druk op de MODE toets (6) van het toestel of druk op de M toets (24) van de afstandsbediening en
selecteer de "LINE" functie;
2. Sluit een apparaat dat is uitgerust met een audio-uitgang, via een 3,5 mm kabel aan op de AUX (16)
ingang;
3. Gebruik het externe apparaat vanaf hun commando's.

GEBRUIK VAN DE DRAADLOZE MICROFOON
1.
Verwijder het klepje aan de achterkant van de microfoon, plaats 2 batterijen van het formaat "AA" en let
daarbij op de aangegeven polariteit en sluit het klepje;
2.
Zet de microfoon aan met de schakelaar naar boven.
3.
Stel het volume in door op de MIC knop (13) te drukken en aan de knop (7) te draaien;
4.
Als de stroomindicator knippert wanneer de microfoon wordt aangezet, zijn de batterijen bijna leeg,
vervang ze dan onmiddellijk.
Opmerking:
- Het effectieve bereik van de draadloze microfoon is 15m. Niet gebruiken buiten dat bereik.
- Gebruik geen twee microfoons die op dezelfde frequentie werken, anders zal er overspraak en interferentie optreden.
- Als u meer draadloze microfoons tegelijk gebruikt, moeten ze op verschillende frequenties worden ingesteld en moeten ze
op een afstand van ten minste 30 m worden gehouden.
- Zet het apparaat niet te dicht bij een DVD/CD/VCD-speler, aangezien deze sterke frequenties hebben en de microfoon
kunnen beïnvloeden.
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STEMOPNAME
Dit toestel kan de zang opnemen op het USB-geheugen of de SD-kaart wanneer de meegeleverde microfoon wordt
gebruikt. Het toestel zal automatisch een map "Record" aanmaken in het USB-geheugen en daar alle logbestanden
opslaan.
1.
Schakel het toestel in;
2.
Steek een USB-geheugen of een SD-kaart in de aansluiting;
3.
electeer de USB of SD functie met de MODE toets (6) op het toestel, of M toets (24) op de afstandsbediening;
4.
Druk op de REC knop (26) op de afstandsbediening om de opname te starten, het display zal "REC" tonen en
de tijdsaanduiding zal starten;
5.
Druk nogmaals op de REC knop om de opname te stoppen. Het apparaat zal automatisch het opgenomen
bestand afspelen.
Opmerking:U kunt alleen de stem opnemen.
- Wanneer de "Opname"-functie is geactiveerd, zijn sommige bedieningsorganen van het toestel geblokkeerd; zij zullen hun
normale functie hervatten wanneer de opname wordt gestopt.

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Geen geluid wanneer
de stroom wordt
ingeschakeld

1.
2.
3.
4.

Er komt geen ingangsgeluid
Volumeknop inlaagste stand
Spraakschakelaar uit
USB/SD-kaart

1.
2.
3.
4.

Ingang AUX signaal
Volume regelen
Zet de stemschakelaar aan
Plug USB/SD kaart, speel MP3

Vervormd geluid

1.
2.

Het volume staat te hard
Fout in audiobestand

1.
2.

Zet het volume zachter
Controleer het audiobestand

Geen geluid uit de
microfoon

1.
De microfoonaansluiting is
wellicht niet goed aangesloten.
2.
De schakelaar van de microfoon
staat wellicht niet aan.
3.
Het volume van de microfoon
staat op de laagste stand.

1.
Zorg ervoor dat de microfoon
correct in het stopcontact is gestoken.
2.
Zet de microfoon aan.
3.
3. Stel het microfoonvolume in
volgens de wensen van de gebruiker.

Geen geluid USB/SDkaart

1.
2.

1.
2.

Oplaadindicatie-rood
lampje knippert als er
weinig lading is

Onjuist bestandsformaat
USB/SD is niet correct

bestandsformaat moet MP3 zijn
USB/SD-kaart correct aansluiten

De oplaadadapter is niet goed geplaatst. Het lampje wordt alleen gebruikt om aan
te geven of het toestel wordt opgeladen

De batterij kan niet
worden opgeladen of
werkt
slechts
gedurende korte tijd

1.
Aansluiten netsnoer
2.
Batterij niet opgeladen
3.
De levensduur van de batterij
is mogelijk verstreken

1.
Controleer het netsnoer g
2.
Verleng de oplaadtijd; normaal
duurt het 6-8 uur om volledig op te laden
3.
Vervang de oude batterijen

Als de luidspreker
harde geluiden maakt

1.
Microfoon staat aan maar
misschien te dicht bij de luidspreker
2.
Microfoon is ingeschakeld maar
wordt niet gebruikt
3.
Het volume van de microfoon
staat te hard
4.
De mobiele telefoon wordt te
dicht bij de luidspreker gebruikt
5.
Andere draadloze apparatuur kan
zeer dicht bij de luidspreker zijn geplaatst

1.
Houd de microfoon op 2 meter afstand
van de luidspreker
2.
Zet de microfoon uit als hij niet wordt
gebruikt.
3.
Stel het volume van de microfoon lager
4.
Houd uw mobiele telefoon uit de buurt
van de luidspreker tijdens het beëindigen van een
gesprek.
5.
Houd de luidspreker uit de buurt van
andere draadloze apparatuur.
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INFORMATIE OVER HET VERWIJDEREN EN AFVOEREN VAN BATTERIJEN
Gebruikte batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid of in vuur of water worden gegooid.
Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled of ingeleverd bij een inzamelpunt voor gescheiden afval.
VERWIJDERING VAN BATTERIJEN
Waarschuwing: Alleen hooggekwalificeerd personeel mag deze handeling uitvoeren!
Het apparaat mag tijdens deze handeling niet op het stopcontact zijn aangesloten!
1.
2.
3.
4.

Verwijder de schroeven waarmee de batterij van het slotpaneel is bevestigd;
Verwijder het metalen paneel;
Maak de batterij los en verwijder deze;
Vervang de batterij door een batterij met dezelfde kenmerken en capaciteit.
INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
krachtens wetgevingsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014
"Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA)"
Dit symbool van een verrijdbare afvalbak op het product geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur
gescheiden van ander afval moet worden ingezameld. De gebruiker moet daarom de afstandsbediening met de
essentiële onderdelen die tot zijn leven hebben geleid naar de juiste gescheiden inzamelingscentra voor
elektronisch en elektrotechnisch afval brengen, of het inleveren bij de dealer bij de aankoop van een nieuw
apparaat van een gelijkwaardig type, in termen van één op één, of één op nul voor apparatuur met een langere
zijde van minder dan 25 cm. Een adequate gescheiden inzameling van de afgedankte apparatuur met het oog
op recycling, verwerking en milieuvriendelijke verwijdering helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid te voorkomen en bevordert de recycling van de materialen waaruit het product bestaat.
Illegaal storten van het product door de gebruiker brengt de toepassing van administratieve sancties met zich
mee, zoals vermeld in Wetgevingsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014.
TECHNISCHE SPECIFICATIES

INVOER
Stroomverbruik:
Audio-uitgangsvermogen:
Bedrijfstemperatuur:
Frequentiebereik:
S/N ratio:
Bluetooth max power
Bandtransmissie
Bluetooth:
Afmetingen:
Gewicht:

...........................................................................20V
4A
9A
internal lead acid rechargeable battery 12V
............................................................................. Max 100W
.....................................................................................200W
............................................................................. 0° ~ 40°C
........................................................................ 60Hz - 16KHz
................................................................................. >70dB
..... ...............................................................................0,8mW
...................................................................................2,4GHz
.................................................................340x 320x 862mm
.................................................................................. 16,5 kg

8

Made in CHINA

Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (Rn) Italia
Tel. 0541/756420 Fax 0541/756430
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