
DRAAGBAAR ENTERTAINMENTSYSTEEM 

MCP-100 

HANDLEIDING 

 

 

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze hoogwaardige, draagbare luidspreker op accustroom. Elk 

onderdeel van de luidspreker is ontworpen en ontwikkeld met de beste materialen, zodat de luidspreker 

een uitzonderlijke geluidskwaliteit levert. Onze luidsprekers bieden het beste op elk gebied: geluid van 

hoge kwaliteit, een met de hand gemaakte, stevige behuizing en een opvallend stijlvolle uitstraling.   

 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

1. Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten gelezen worden voordat het apparaat 

wordt gebruikt. 

2. De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten bewaard worden, zodat u deze op 

een later tijdstip kunt raadplegen. 

3. Zorg ervoor dat u alle waarschuwing op het product en in deze handleiding in acht 

neemt. 

4. Zorg ervoor dat u alle instructies opvolgt. 

5. Gebruik dit product niet in de nabijheid van water of vocht; bijv. in een natte kelder of in 

de buurt van een zwembad. 

6. Alleen reinigen met een droge doek. 

7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet; gebruik in overeenstemming met de instructies 

van de fabrikant. 



8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere 

apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren. 

9. Dit systeem kan gebruik maken van 2 verschillende stroombronnen: 

  Netadapter: ~100-240V/50-60Hz, 15V, 3A 
  en oplaadbare accu: 12V－4.5Ah 

Herinnering: Als u stopt met het gebruik van het apparaat en stopt met het opladen van 

de accu, denk er dan aan het systeem UIT te schakelen en de stekker uit het stopcontact 

te halen. 

 

10. Bewaar of gebruik het systeem niet op plaatsen met een hoge temperatuur of hoge 

luchtvochtigheid. Bewaar en gebruik op droge goed geventileerde plaatsen en voorkom 

stoten of klappen. Niet gebruiken of weggooien in de regen. 

11. Als het systeem gerepareerd moet worden, voorkom dan elektrische schokken of 

ongelukken tijdens het openen van de panelen en deksels. Neem contact op met onze 

klantenservice voor reparaties. 

12. Als er vloeistof of metalen onderdelen in het systeem zijn gekomen, haal de stekker 

dan uit het stopcontact en bel met onze klantenservice om het systeem te controleren 

voordat u doorgaat met het gebruik. 

13. Om beschadiging van de luidspreker te voorkomen, plaats geen voorwerpen met 

vloeistof op het systeem, bijvoorbeeld vazen of glazen. 

14. Als u geen gebruik maakt van dit apparaat, schakel het dan uit en haal de stekker uit 

het stopcontact. 

15. Houd een afstand van minimaal 20cm vrij tussen het systeem en muren of andere 

apparatuur om ervoor te zorgen dat er goede ventilatie is. 

16. Bedek de ventilatieopeningen niet met kranten of kleden omdat dit de ventilatie 

belemmert. 

17. Plaats geen brandbare voorwerpen, zoals kaarsen, op dit apparaat. 

18. Denk er na het vervangen van de batterijen aan om de wegwerpbatterijen in de juiste 

prullenbak te gooien of in te leveren bij de juiste recyclingorganisatie. 

 

Problemen oplossen 

Probleem Redenen Oplossingen 

Power-indicator is aan, maar 

er is geen geluid 

Foute audio-ingang Schakel het apparaat uit. 

Controleer de ingang. Sluit de 

audiokabel aan op de juiste 

ingang 

Externe audiobron levert 

geen invoer 

Controleer het 

uitgangssignaal van de 

externe audioapparatuur 

Hoofdvolume is minimaal 

ingesteld 

Draai de knop van het 

hoofdvolume naar de juiste 

stand 



Erg laag volume De audiokabel is aangesloten 

op een uitgangsaansluiting 

Steek de audiokabel in een 

ingangsaansluiting 

Gezoem of laagfrequent 

geluid 

Slechte ingangsaarding of niet 

juiste aangesloten 

Sluit opnieuw aan of 

controleer de signaalkabel. 

Als u bevestigt dat zowel de 

verbinding als de signaalkabel 

in normale staat zijn, maar 

het probleem nog steeds 

bestaat, dan komt dit 

normaal gesproken door de 

overspraak tussen PC-audio 

en een andere audiobron. 

Verlaag het volume van het 

apparaat om de ruis te 

verminderen. 

Piepen (feedback) in karaoke Microfoonvolume te hoog Verlaag het microfoonvolume 

Microfoon te dicht bij de 

luidsprekers 

Pas de afstand tussen de 

microfoon en de luidspreker 

aan (de afstand moet minder 

dan 2 meter zijn) 

Vervorming eindversterker, 

laag volume of ruis 

De ingebouwde accu is bijna 

leeg 

Sluit de AC100-240V 

netadapter aan om de accu 

binnen 24u op te laden 

Laag volume uit tweeter De treble of bass is minimaal 

ingesteld 

Draai de treble- of bass-knop 

naar de geschikte stand 

 VERWIJDER HET PANEEL NIET 

Als er geen oplossing kan worden gevonden met behulp van 

de bovenstaande methoden, dan kan het nodig zijn het 

apparaat te laten nakijken door een erkend technicus 

BLUETOOTH 

Druk op de modusschakelaar tot de Bluetooth-LED knippert. De Bluetooth-functie is 

ingeschakeld. Zoek naar Bluetooth-apparaten op uw mobiele telefoon, selecteer "PURE MCP-50". 

Uw telefoon maakt nu verbinding met het luidsprekersysteem. U kunt het afspelen van muziek 

vanaf uw mobiele telefoon starten. 

 

AUDIOSINGAAL AANSLUITEN (zie diagrammen 1 &2) 

1. Steek een USB-stick of SD-kaart in de USB-poort of SD-kaartsleuf. Zorg ervoor dat de 

muziekbestanden zijn opgeslagen in het MP3-formaat. 

2. Sluit de bedrade microfoon aan op de geschikte ingang.  

3. Sluit een computer, TV, DVD- of MP3-speler aan op de 3,5mm line-in-aansluiting. 

 



 

 

WAARSCHUWING ACCU 

1. Als het systeem nieuw is, houd er dan rekening mee dat de accu de eerste 3 keer dat het 

systeem wordt gebruikt minimaal 10 uur moet worden opgeladen. 

2. Als de accu bijna of helemaal leeg is, laad de accu dan voor een volledige 24 uur op. Korter 

opladen zal de levensduur van de accu verkorten en kan potentieel schade aan de accu 

veroorzaken, waardoor deze nooit meer volledig kan worden opgeladen en de gebruikstijd 

afneemt. 

3. Niet-professionele technici mogen het systeem niet openen. Gebruik deze accu niet in andere 

apparatuur. 



4. Als u een nieuwe accu wilt gebruiken, dan moet deze van dezelfde specificaties zijn. Als dit niet 

het geval is, dan kan dit leiden tot schade aan het systeem of werkt het systeem mogelijk niet 

naar behoren. 

5. Als het systeem voor een lange periode niet wordt gebruikt, laad de accu dan elke 3 maanden 

minimaal 1 keer op. Als u dit niet doet, kan de accu kapot gaan. 

 

EIGENSCHAPPEN: 

1. Dit systeem maakt gebruik van een nieuwe technologie met klasse AB geluidsprocessor en BTL-

uitgangsontwerp voor een kristalheldere geluidskwaliteit en krachtige bass. 
2. Speciaal gestructureerde eindtrap met bescherming tegen kortsluiting. 

3. Ingebouwde oplaadbare accu voor gebruik buitenshuis, en voeding via AC/DC 100-240V, 50-

60Hz ingang. 

4. Ondersteuning voor bedrade microfoons met automatisch conversie. 

5. Ondersteuning voor USB/SD-kaart en het afspelen van MP3’s. 

6. Beschikt over een 2,1A USB-poort voor het opladen van mobiele telefoons. 

7. Kan worden aangesloten op een DC-voeding zoals een externe accu of externe transformator. 

8. Maakt gebruik van professionele HiFi-drivers met stand-alone akoestiek 

9. Gebruiksvriendelijk ontwerp, eenvoudige bedieningselementen voor inschakelen/uitschakelen 

en het instellen van het volume, treble en bass. 

 

 

SPECIFICATIES: 

Vermogen: 45W 

Frequentierespons: 20Hz - 22KHz 

Vervorming: <=0.15% (fo=1KHz, Po=1w) 

S/R-verhouding: >= 85dB 

Driver: 8" woofer 4ohm x 1 

Tweeter: 3" x 1 

Stroombron 1:  Oplaadbare accu DC 12V 4.5Ah 

Stroombron 2:  AC/DC ~100-240V, 50-60Hz, 3A, 15V 

Afmetingen product:  L25,5cmxB45,5cmxH20,5cm 

Draadloze microfoon 1: 202.75mHz 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Bedieningspaneel (Diagram 3) 



 

1. Equalizer 

2. USB-indicator 

3. SD-kaartsleuf 

4. USB 

5. Herhalen 

6. Vorige track 

7. Afspelen/Pauzeren 

8. Volgende track 

9. Invoerschakelaar: AUX/3.5/Bluetooth/USB/SD/ 

10. Gitaaringang 

11. Gitaarvolume 

12. Mic. Echo 

13. Microfoonvolume 

14. Mic. prioriteit 

15. Ingang bedrade microfoon  

17. Hoofdvolume 

18. Oplaad-LED 

 

STROOMSCHAKELAAR en DE ACCU OPLADEN: 

1. Als u de stroomschakelaar in de stand AAN zet en de netadapter aansluit, zal de luidspreker de 

accu opladen en tegelijkertijd muziek afspelen. 

2. Als u de luidspreker uitschakelt en de netadapter aansluit, zal het afspelen van muziek stoppen 

maar de accu wordt nog steeds opgeladen. 

3. Als u de accu niet wilt opladen, haal de stekker dan uit het stopcontact. 

4. Als de accu wordt opgeladen, knippert de oplaad-LED. 

5. Als de accu volledig is opgeladen, zal de Full-LED oplichten. Het systeem stopt met opladen. 

6. Als de accu bijna leeg is, zal de Low-LED oplichten; de werking van het systeem stopt 

automatisch. 

 



DRAADLOZE MICROFOON 

1. Plaats 2 AA-batterijen, zorg ervoor dat de batterijen worden aangesloten op de juiste polen. 

2. Zet de knop van OFF naar MUTE of MUTE naar OFF; de “BATT”LED licht 1 keer op. 

3. Als u de microfoon inschakelt, dan zal de “BATT” LED uitschakelen en dat is normaal. Dit geeft 

aan dat er voldoende batterijstroom is. Als de “BATT” LED voor een lange tijd oplicht, dan geeft 

dit aan dat de batterijen bijna leeg zijn en dat de batterijen vervangen moeten worden. 

4. Zorg er tijdens het gebruik van de microfoon voor dat er geen metalen oppervlakken en muren 

tussen de microfoon en het systeem zijn, omdat deze invloed kunnen hebben op de 

signaaloverdracht. 

5. Voor de beste zangprestaties moet u de microfoon 5-15cm van de mond houden onder een 

hoek van 45 graden. 

6. Gebruik om storingen te voorkomen niet 2 of meer microfoons die dezelfde frequentie hebben 

in de buurt van elkaar. Als er tegelijkertijd een andere microfoon met dezelfde frequentie wordt 

gebruikt, dan moet u de microfoons minimaal 100 meter uit elkaar houden. 

7. Het maximale draadloze bereik is 30meter. Voor de beste ontvangst moet de microfoon zich 

binnen een afstand van 15 meter bevinden. 

8. Als de accu van de luidspreker bijna leeg is of als de 2 AA-batterijen in de microfoon bijna leeg 

zijn, dan zal het draadloze bereik afnemen en kan er ruis of vervorming ontstaan. Controleer als u 

problemen ondervindt of de accu en batterijen nog voldoende stroom leveren. 

Opmerking: in sommige gebieden in Europa leveren we alleen bedrade microfoons 

 

 

 


