
 

Gebruiksaanwijzing  

&  

Veiligheidsvoorschriften 

Bedankt dat u voor Pure Acoustics heeft gekozen! We hopen dat u van het gebruik van dit product 

zal genieten. We raden u aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voor het eerste 

gebruik, zodat u van alle functies zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken. Bewaar deze 

gebruiksaanwijzing a. u. b. op een veilige plaats zodat u deze in de toekomst kan raadplegen en 

eventueel verder kunt doorgeven aan de volgende eigenaar. 

Veiligheidsvoorschriften 

Schakel het product a. u. b. uit wanneer het niet in gebruik is. Als het product gedurende langere tijd 

niet gebruikt zal worden, raden wij u aan om het apparaat te ontkoppelen van de stroomtoevoer. 

Om schade aan het product te voorkomen dient u het apparaat niet op zeer hete plaatsen of in 

direct contact met zonlicht te installeren.  

Installeer het product niet op een plaats waar het in contact kan komen met regen, vochtigheid en 

andere vloeistoffen. 

Installeer het product op een horizontaal, vlak en stevig oppervlak met goede ventilatie. Blokkeer de 

speaker niet, want dit zou tot oververhitting kunnen leiden. 

Om het product schoon te maken kunt u het eenvoudig afvegen met een droog, zacht doekje. Het 

product mag nooit schoongemaakt worden met chemicaliën of reinigingsmiddelen. 

In geval van defect, probeer het product niet zelf te repareren. Contacteer een gecertificeerde 

service professional voor een correcte diagnose en reparatie.  

Waarschuwing: Het product zelf ontmantelen is gevaarlijk en zou schade kunnen berokkenen aan uw 

persoon of eigendom, en zal de garantie doen vervallen. 

De bliksemschicht laat de gebruiker weten dat er een gevaarlijke stroomspanning aanwezig is in het 

product, en dat de aanraken van de interne onderdelen tot een elektrische schok zou kunnen leiden. 

Het uitroepteken laat de gebruiker weten dat er een belangrijke gebruiksinstructies aanwezig zijn. 

Om het risico op elektrische schok of brand te verminderen, verwijder a. u. b. de afdekking van de 

behuizing niet, maar contacteer een service professional. 

 

Kenmerken: 

Gebruiksvriendelijk – Eenvoudige plug and play interface 

Digitale display – Groot, digitaal LED-paneel toont modus, trackinformatie en FM stations 

Bluetooth – U kan audio draadloos streamen van elk Bluetooth-apparaat 

DJ Mixer – Dual inputs met hun eigen volumeschakelaars laten u muziek spelen maar ook het 

volgende nummer voorbereiden 

Scratch wheel – onafhankelijk scratchwheel met 5 speciale DJ soundeffects en volumecontrole 



Dual USB poorten – Gebruik muziek opgeslagen op 2 flashdrives tegelijk met de DJ mixer 

FM Radio – Digitale FM tuner met autoscan en 40 voorgeprogrammeerde stations 

Draadloze microfoon – 1 draadloze MIC inbegrepen met volume- en echocontrole 

MIC input – 1 microfoon input met volume- en echocontrole 

Tone Control – Volume-, bas- en treblecontrole via keypad 

X Drive – Bas-boost functie zorgt voor extra diepe bassen indien nodig, met één druk op de knop 

Gitaarinput – Specifieke gitaarinputpoort met onafhankelijke volumeknoppen 

AUX-input – Plug and Play muziek van smartphones, tablets en andere muziekapparaten 

LED Disco woofers – Twee 6.5  woofers met disco lichten  en een onafhankelijke stroomschakelaar 

IR Remote – Volledig functionele IR afstandsbediening 

 

Party light operatie 

De DJ PRO265 geeft u volledige controle over de verschillende party light modussen. Om ten volle 

van deze optie te profiteren, volgt u de volgende stappen. 

1. Druk op de MENU-knop op het frontpaneel of de light-knop op de IR afstandsbediening (#25 

op het diagram van het hoofdpaneel of #1 op het diagram van de afstandsbediening) om 

verschillende lichtopties te selecteren. 

2. Met de controller (#2 op het diagram van het hoofdpaneel), draai langzaam aan de knop om 

de kleur en flitsfrequentie van de geselecteerde lichten te kiezen. Zie de onderstaande lijst 

om de verschillende kleur- en flitsfrequentie-opties te begrijpen. 

R= RODE LICHTEN FLITSEN 

G= GROENE LICHTEN FLITSEN 

B= BLAUWE LICHTEN FLITSEN 

RG= RODE EN GROENE LICHTEN FLITSEN 

RB= RODE EN BLAUWE LICHTEN FLITSEN 

GB= GROENE EN BLAUWE LICHTEN FLITSEN 

RGB= RODE, GROENE EN BLAUWE LICHTEN FLITSEN 

AUTO= Lichten flitsen in een cyclus van alle bovenstaande opties 

DEMO= Lichten flitsen willekeurig, alsof ze de beat van de muziek volgen 

1. LED display 

2. Controller (DJ effecten/lichten/tone control) en volume 

3. DJ modus (scroll door de verschillende geluiseffecten) 

4. Volgende track (input B) 

5. Vorige track (input B) 

6. Volumehendel (input B) 

7. Play/Pause (input B) 

8. Modusknop (input B) 

9. Input B USB-poort 

10. Gitaarvolumeknop 



11. Hoofdvolumeknop 

12. Echoknop 

13. Gitaarinput 

14. Muurspotlight 

15. MIC-input 

16. 3.5mm AUX-input 

17. LED-stroomindicator 

18. RCA AUX-input 

19. Input A USB-poort 

20. Standby-knop 

21. Modusknop (input A) 

22. Play/Plause (input A) 

23. Volumehendel (input A) 

24. Vorige track (input A) 

25. Volgende track (input A) 

26. Menu (input A en B) 

 

 

1. Party lights 

2. Standby 

3. Numeriek toetsenbord 

4. Tuning (manuele FM scan) 

5. Kanaal- (voorgeprogrammeerd station scan) 

6. Volume+ (verhoogt volumeniveau) 

7. X drive (bas-boost) 

8. Treble+ (verhoogt trebleniveau) 

9. Volume- (verlaagt volumeniveau) 

10. Treble- (verlaagt trebleniveau) 

11. RCA IN (input A) 

12. USB A (input A) 

13. Fast forward (input A USB-modus) 

14. Rewind (input A USB-modus) 

15. AUX IN (input B) 

16. USB B (input B) 

 

19. Mute 

20. FM modus 

21. Autoscan (FM modus) 

22. Tuning + (manuele FM scan) 

23. Channel + (voorgeprogrammeerd station scan) 

24. Bluetooth-modus 

25. Bluetooth ontkoppelen  

26. Bas+ (verhoogt basniveau) 

27. Bas- (verlaagt basniveau) 

28. USB herhalen (input A) 

29. USB play/pause (input A) 

30. USB vorige track (input A) 



31. USB volgende track (input A) 

32. USB herhalen (input B) 

33. USB play/pause (input B) 

34. USB vorige track (input B) 

35. USB volgende track (input B) 

 

Input A connecties: 

RCA IN, Bluetooth, FM Radio en USB A 

 

RCA IN: 

Plug één uiteinde van de RCA audiokabel (apart verkocht) in de RCA IN op het voorpaneel. 

Plug het andere uiteinde van de kabel in de audio output/koptelefoon-output van uw smartphone of 

andere muziekbron 

Druk meerdere malen op de INPUT A knop op het frontpaneel van de speaker of druk RCA IN op de 

aftstandsbediening om RCA in modus in te schakelen op het LED scherm 

Audio afgespeeld door het aangekoppelde apparaat kan nu door de speakers gehoord worden. 

 

Bluetooth: 

Schakel de unit aan door op de POWER knop te drukken 

Druk meerdere malen op de INPUT A knop op het voorpaneel van de speaker of klik op het BT icoon 

op de afstandsbediening om Bluetooth-modus in te schakelen, wat vertoond zal worden op het LED 

scherm. 

De flitsende BT  op het paneel van het LED scherm duidt aan dat de speaker klaar is om aan uw 

muziekapparaat gekoppeld te worden. 

Gebruik de controls van uw Bluetoothapparaat en selecteer DJ PRO 265  om uw Bluetoothapparaat 

te koppelen. Als u om een code gevraagd wordt, geef dan 000  in. 

Zodra alles succesvol  gekoppeld en geconnecteerd is, zal een blauw indicatielampje op het LED-

scherm onafgebroken blauw worden. Na de eerste koppeling zal het product gekoppeld blijven 

totdat het manueel ontkoppeld wordt door de gebruiker, of tot het gewist wordt door (reset van) 

het apparaat te resetten. Als uw apparaat ontkoppeld wordt of niet wil connecteren, herhaal de 

hierbovenvermelde stappen. 

Audio streamen van uw Bluetooth-apparaat 

Volg de instructies voor het koppelen van een Bluetooth-apparaat 

Gebruik de controls van uw gekoppelde Bluetooth-apparaat om een track te selecteren 

Om de geselecteerde track te spelen, pauzeren of over te slaan, gebruik de controls van uw 

gekoppelde Bluetooth-apparaat. 

Audio afgespeeld door het aangekoppelde  Bluetooth-apparaat kan nu door de speakers gehoord 

worden. 

 

FM Radio – Druk op de INPUT A -knop op het voorpaneel tot je in FM modus komt. Gebruik de 

pijlen om manueel je gewenste station te selecteren of klik voor langere tijd de Play/Pause-knop om 

automatisch de beschikbare stations in uw buurt te scannen. 

Klik de Tune+ en Tune- knoppen om manueel FM stations te scannen of druk op AUTO om de 

beschikbare stations to scannen. 

Klik op CH+ of CH- om een opgeslagen voorgeprogrammeerd station te kiezen 



USB A: 

Plaats een flashdrive in USB poort A (#18 in het diagram) op het voorpaneel (maximum 32GB). 

Druk op de INPUT A -knop op het voorpaneel tot je in USB-modus komt. Gebruik de pijlen op het 

voorpaneel om manueel uw gewenste track te selecteren, of kies een tracknummer op de 

afstandsbediening om naar een specifieke track te luisteren. 

Input B connecties: 

AUXX Input en USB B 

AUX IN: 

Plug één uiteinde van de 3.5 mm AUX audiokabel (apart verkocht) in de AUX IN op het voorpaneel. 

Plug het andere uiteinde van de kabel in de audio output/koptelefoon-output van uw smartphone of 

andere muziekbron 

Druk meerdere malen op de INPUT B knop op het voorpaneel van de speaker of druk AUX IN op de 

aftstandsbediening om AUX IN modus in (aan) te schakelen op het LED scherm 

Audio afgespeeld door het geconnecteerde apparaat kan nu door de speakers gehoord worden. 

USB B: 

Plaats een flashdrive in USB poort B (#9 in het diagram) op het voorpaneel (maximum 32GB). 

Druk op de INPUT B -knop op het voorpaneel tot je in USB-modus komt. Gebruik de pijlen op het 

voorpaneel om manueel uw gewenste track te selecteren, of kies een tracknummer op de 

afstandsbediening om naar een specifieke track te luisteren. 

Let op: Als twee flashdrives ingeplugd worden kan in DJ-modus muziek van allebei tegelijkertijd 

gespeeld worden. 

 

Technische specificaties: 

Bluetooth: V2.0 

Uitgangsvermogen: 200W 

Frequentierespons: 20Hz – 20 KHz +/- 3dB 

Gevoeligheid: 89dB +/- 3dB 

Wooferafmetingen: 6.5 x 2 

Tweeter: 1  x 2 

Productafmetingen: 580x331x345m 



Troubleshooting oplossingen 

PROBLEEM 

Geen stroom 

 

 

 

 

 

Geen geluid of vervormd 

geluid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De knoppen van het apparaat 

werken niet 

 

 

 

 

De IR afstandsbediening werkt 

niet goed. 

 

 

MOGELIJKE OORZAKEN 

Het apparaat is niet verbonden 

aan de stroomtoevoer of de 

stroomkabel is niet goed 

verbonden met het 

stopcontact. 

 

1. De audiokabels zijn 

niet goed verbonden 

2. Het volume staat op 

minimumniveau 

3. Het geluid staat 

uitgeschakeld 

 

 

 

 

 

Het apparaat wordt verstoord 

door statische elektriciteit 

 

 

 

 

1. Controleer dat er 

batterijen inzitten en 

dat deze correct 

geinstalleerd zijn. 

2. De batterijen zijn leeg 

en moeten vervangen 

worden. 

3. De afstandssensor is 

geblokkeerd of de 

afstandsbediening is 

niet gericht naar de 

afstandssensor 

4. De afstandsbediening 

is te ver van het 

apparaat verwijderd 

5. Het apparaat is 

uitgeschakeld 

OPLOSSING 

Zorg ervoor dat het apparaat 

verbonden is met 

stroomtoevoer. Probeer de 

kabel aan een ander 

stopcontact te koppelen. 

 

1. Controleer dat de 

audiokabels goed met 

de correcte inputs 

verbonden zijn 

2. Zet het volume hoger 

3. Klik MUTE op de 

afstandsbediening om 

het geluid aan te 

zetten 

4. Klik Play/Pause 

 

Schakel het apparaat uit en 

trek de stekker uit. 

Connecteer de stekker 

opnieuw en schakel het 

apparaat weer aan. 

 

 

1. Installeer 2 AAA/1.5V 

batterijen. 

2. Vervang de batterijen. 

3. Verwijder enige 

blokkages en zorg 

ervoor dat de 

afstandsbediening 

naar de 

afstandssensor gericht 

is. 

4. Zorg dat de 

afstandsbediening 

dicht genoeg bij het 

apparaat is. 

5. Schakel het apparaat 

uit en trek de stekker 

uit. Schakel het dan 

weer aan. 

 

 



 

We willen u nogmaals bedanken voor uw aankoop van de DJ PRO 265 ExtremeSound Machine en DJ 

Pad. We hopen dat u van het gebruik van dit product geniet, en wij raden u aan deze 

gebruiksaanwijzing op een veilige plaats te bewaren zodat u het in de toekomst kunt raadplegen en 

eventueel door kunt geven aan de volgende eigenaar. 

Bezoek a. u. b. onze website, www.pure-acoustics.com, voor verdere informatie over dit product en 

nog honderden andere producten. 

Veel plezier! (Geniet ervan!) 

 

http://www.pure-acoustics.com/

