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GTX-20B Gebruiksaanwijzing
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Instructie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit Pure Acoustics product, en van harte welkom bij Pure Acoustics, de

familie van tevreden klanten!

Pure Acoustics richt zich op ontwikkeling en productie van kwalitatief hoogwaardige speakers met uniek design

tegen een betaalbare prijs. Na jaren van research, ontwikkeling en innovatie zijn wij “Pure Acoustics” in staat

om u speakers van zeer goede kwaliteit aan te bieden.

Alle onderdelen van onze speakers zijn ontworpen en ontwikkeld van materialen van zeer hoge kwaliteit. Onze

speakers produceren een zeer goed geluid, hebben een solide constructie met een opvallende stijlvolle

uitstraling.

Het lezen van deze handleiding zal u verder helpen om zo optimaal mogelijk van de door u aangeschafte

speakers te genieten. Pure Acoustics beschikt over diversen distributiecentra. Onder andere vestigingen in

Europa, Azië, Australië en Amerika welke u graag bijstaan met eventuele vragen. Voor meer informatie

verwijzen wij u naar de dichtstbijzijnde importeur. Deze staan vermeld op onze website,

www.pure-acoustics.com.

Bijzondere kenmerken

De HipBox maakt gebruik van een geavanceerde technologie welke zorgt voor een krachtig en zuiver geluid. De

Pure Acoustics Hipbox speaker, type GTX-20B heeft ook een AUX-ingang welke het mogelijk maakt externe

audiobronnen op deze speaker aan te sluiten, zoals MP3-spelers, mobiele telefoons, iPhones en iPods.

• Bluetooth-connectiviteit v2.1 + EDR (A2DP voor audio-overdracht) bereik 30 FT / 10 meter

• AUX-ingang voor het aansluiten van externe apparaten

• Krachtige 3,7 V 800Mah oplaadbare batterij

• Goede kwaliteit microfoon, speciaal voor telefoongesprekken

• Snel en eenvoudige bediening

• Modern, elegant en compact ontwerp speaker welke in verschillende kleuren verkrijgbaar is

Veiligheidsvoorschriften

• Vermijd contact met vocht (water) en ruimtes met een hoge luchtvochtigheid gehalte. Is uw apparaat nat

geworden?

Neem dan direct contact op met de klantenservice.

• Vermijd overmatige blootstelling aan zon of hoge temperaturen. Als het apparaat begint te roken zet u dit

onmiddellijk uit en neem alstublieft onmiddellijk contact op met uw klantenservice.

• Wanneer u het apparaat voor een lange periode niet gebruikt raden wij u aan om het van de USB-kabel los te

koppelen.

• Om gehoorbeschadiging te voorkomen; vermijd een hoog volume wanneer u het apparaat langdurig gebruikt.

• Gebruik geen reinigingsmiddelen voor het schoonmaken van het apparaat.

• In geval van problemen met het apparaat, verwijder de USB kabel en laadt het apparaat niet verder op.

Inhoud van de doos:

• 1x bluetooth speaker

• 1 x oplaadbare Li-ion batterij 3,7 V 800Mah

• 1x USB-kabel

• 1 x 3,5 mm Audiokabel

• 1x Gebruiksaanwijzing
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Technische specificaties:

• Uitgangsvermogen : RMS 2W + 2W 3W + 3W

• SNR :> = 75dB

• Vervorming : <= 0,5%

• Frequentierespons : 200 Hz - 20 KHz

• Channel efficiency of separation : > = 45dB

• Gevoeligheid : 600 +/- 100mV

• Driver unit : 1.5 ", 4 Ohm

• Voeding : USB-DC 5V

• Afmeting : 220x72x40 MM (BxHxD)

Uw HipBox bediening:

1. Aan / Uit-schakelaar

2. DC 5V-ingang

3. AUX-ingang

4. Volgende song / VOL +

5. Play / Pause

6. Vorige song / VOL -/-

7. LED-indicator

Gebruiksaanwijzing

Gebruik maken van Bluetooth connectiviteit op je "HipBox"

1. Zet de aan/uit schakelaar op aan, uw "HipBox is nu in de pairing modus (het blauwe led lampje gaat

knipperen)

2. Zet op uw mobiele apparaat de Bluetooth-functie aan (Instellingen – Bluetooth)

3. Selecteer vervolgens de "HipBox" welke in het display zal verschijnen

4. Wanneer de HipBox eenmaal piept, betekent dat deze is verbonden met u mobiele apparaat

5. In de toekomst maakt de HipBox binnen uw bereik automatische verbinding.

LET OP: Als de verbinding mislukt, herhaalt u de stappen 1 tot en met 3.

Afspelen van muziek op uw "HipBox"

1) Play / Pause: om muziek af te spelen drukt u eenmaal op Play en als u nogmaals drukt, dan kunt u pauzeren.

2) Next / VOL +: om het volgende nummer af te spelen drukt u kort op Next, wanneer u deze button ingedrukt

houdt kunt het volume verhogen.

3) Vorige / VOL-: om het vorige nummer af te spelen drukt u kort op Previous, wanneer u deze button

ingedrukt houdt kunt het volume verlagen.

4) AUX: In AUX-modus wordt de bediening (volume en terug en vooruit) geregeld vanaf het externe apparaat.

Blauwe LED-indicatie lampje

1) Knippert snel; apparaat staat in pairing modus, connectie wordt gezocht.

2) Knippert elke 4 seconde 1 keer; geen connectie met extern apparaat.

3) Knippert elke 3 seconde 2 keer; paired maar geen connectie.

4) Knippert elke 3 seconde 1 keer; muziek wordt afgespeeld.

5) Indicatie lampje brandt continue, apparaat in AUX mode.
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Rode LED-indicatie lampje

1) Indicatie lampje brandt continue, apparaat laadt op.

2) Indicatie lampje uit, apparaat volledig opgeladen en USB-kabel ontkoppelen

AUX-ingang

Als de 3,5 mm kabel is aangesloten, zal de Bluetooth-functie automatisch worden uitgeschakeld. Het apparaat

is dan in de AUX-modus

Opladen van de HipBox

Sluit de 5V USB-kabel aan op de HipBox en laadt de Hipbox op door de andere zijde van de kabel aan te sluiten

op een PC/laptop of met een 5V USB lader op het elektriciteitsnet. Wanneer de HipBox in OFF positie staat en

aan het opladen is, zal de LED (rood) branden.

Mogelijke oplossingen bij voorkomende problemen:

Probleem Mogelijkeoorzaak Aanbevolenoplossing

Geengeluid

SDcardofUSBleeg CheckofdeSDofUSBbruikbaredatabevat

Batterij leeg Laadtdebatterij

USB/SDkaartgeenverbinging,
audio inputkabel los.

Controleer de aansluitingen en wees er
zeker van dat deze juist zijn aangesloten

Audio ingangbeschadigd Beluwlocaleklantenservice

Weinigsound Batterijbijna leeg Laadtdebatterij

Geluidvervormt/kraakt
USBniet juistaangesloten Controleerverbinding
Batterijbijna leeg Laadtdebatterij

Slechtekwaliteitopname Checkdekwaliteit vandeopname

Garantie

Pure Acoustics producten zijn ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Pure Acoustics

verstrekt 2 jaar garantie. Mocht er dus onverhoopt toch een probleem zijn en het apparaat werkt niet naar

behoren dan kunt u binnen 2 jaar aanspraak maken op garantie.

Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en deze garantie is beperkt tot de reparatie van het

product. Deze garantie geldt niet voor eenheden die beschadigd zijn door onheus gebruik, verwaarlozing, of

door zelf gedane aanpassingen aan het apparaat. Deze garantie geldt ook niet voor schade veroorzaakt door

brand, water, vuur, bliksem of andere oorzaak dat buiten de toezicht van Pure Acoustics valt. Voor het

claimen/behouden van uw garantie raden wij u aan om uw aankoopbon goed te bewaren en deze bij het

aanspraak maken op garantie te overleggen aan uw plaatselijke erkende Pure Acoustics Dealer.


