SplashVision Wipod

Draadloos waterdicht audio systeem
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Dank u voor uw aankoop van een SplashVision Taka product.
Het Wipod draadloze waterdichte audio systeem is specifiek ontworpen voor vochtige omgevingen
zoals in de tuin bij een spa of in de badkamer. In tegenstelling tot veel andere waterbestendige
stereo en speaker systemen welke eigenlijk bedoeld voor boten of normale radios zijn in een
waterdichte behuizing, zijn onze systemen echt bedoeld voor vochtige omgevingen als badkamers of
spa. Ze zijn specifiek ontwikkeld om de chemicalen en het (chloor)water in bubbelbaden, spa’s en
zwembaden aan te kunnen.

Product beschrijving
Muziek die is opgeslagen op de waterdichte (IPx7) afstandsbediening kan via Bluetooth worden
overgedragen naar de waterdichte (IPx5) audioversterker. Nadat u bijvoorbeeld uw iPhone of ander
extern apparaat heeft gekoppeld met Wipod de afstandsbediening, kan het externe Bluetoothapparaat, muziek overbrengen naar de audio versterker.

A.

Artikel controle lijst

Audio versterker (IP55) 1st.

Afstandsbediening (IP77) 1st.

Kunststof Expansie 2st. Houder 1st.

Koptelefoon 1st.

Schakel kabel voor luidsprekers 2st.

Oplader 1st.

USB kabel 1st.

Schroef 2st.

B.

Specificaties

Versterker
specificaties

Afstandsbediening
specificaties

Waterdichtheidsklasse:
Ingebouwde Bluetooth ontvanger
module:
Ringkern transformator:
Protocol:
Stuursignaal:
Totale harmonische vervorming:
Signaal-ruisverhouding(dB):
Frequentiebereik:
Independan tie:
Maximum uitgangsvermogen(Watt):
Kanalen:
Voedingsspanning:
Maximum Vermogen uitgang:
Oppervlaktebehandeling:
Afmetingen(WxLxH):
Nettogewicht:
Effectief ontvangst tussen de versterker
en afstandsbediening (of een mobiel
apparaat met Bluetooth 2.0 functie)
Waterdichts klasse:
Ingebouwde Flasg-geheugen:
Audio decoder:
Ingebouwde oplaadbare acuu:
Speelduur van de accu:
Data Transmissie technologie:
Waterdichte MP3 speler:
LCD-kleurenscherm formaat:
Meertalig OSD-menu:
Vooraf instellen IR module(optioneel):
Afmetingen(WxDxH):

Aanbevolen luidspreker
specificatie

Impedantie van een luidspreker:
Nominaal vermogen:
Aanbevolen waterdicht gehalte:

IP55
Ja
Ja
Bluetooth2.0 A2DP
2.4GHz
≦0.5%
110dB
20-20KHz
8 Ohm
75W
2
AC 110V OF AV220V
2chx30W op 8Ohm
Geanodiseerd aluminium
240x160x100 mm
2Kg
≦5 meter

Ipx7
2GB
MP3
1500mAh Li-Ion
8 uur
Bluetooth 2.0 A2DP
Ja
2.4 Inch
Engels/Nederlands/Duits/Chinees
Gebruik de functie om een
SplashVision waterdichte TV te
bedienen
142x63x25.5 mm

8 Ohm
30W/kanaal
IPx5 of hoger

Alle foto’s die u aantreft bij de specificaties zijn alleen ter referentie. SplashVision behoudt zich het
recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen van alle producten beschreven in dit
document zonder voorafgaande kennisgeving.

C.

Voor uw veiligheid

Het ontwerp en de productie van de afstandsbediening voldoen aan de internationale
veiligheidsnormen. Lees en begrijp voordat u dit product gebruikt de veiligheidsaanwijzingen om
ervoor te zorgen dat u het op de juiste manier gebruikt. Volg alle aanwijzingen op.

De effectieve overdracht op afstand:
De twee apparaten (afstandsbediening en audioversterker) moeten binnen maximaal 5 meter van
elkaar zijn. De verbinding is kan storing ondervinden door obstructies, zoals muren of andere
elektronische apparaten.
1.

De afstandsbediening kan lang worden blootgesteld aan direct zonlicht, dit zou kunnen
leiden leiden tot een defect.

2.

Om een goede waterdichte prestatie te garanderen is elke afstandsbediening voorzien van
een vast ingebouwde oplaadbare batterij.

3.

Wanneer de batterij bijna leeg is laad deze dan op tijd weer op, anders zoude lege batterij
invloed kunnen hebben op de werking van de afstandsbediening.

4.

Gebruik de Wipod en de lader alleen waar het voor bedoeld is. Gebruik nooit een oplader of
batterij die beschadigd is. Breng geen wijzigingen aan in de afstandbediening en stel de
binnenzijde niet bloot aan water of andere vloeistoffen.

5.

Niet met de afstandsbediening gooien. Plaats geen zware voorwerpen op de
afstandsbediening. Dompel de afstandsbediening niet voor lange tijd (plus 30 minuten onder
water.

D.

Basis handelingen

1. Belangrijke functies
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Aan/Uit:
Druk op deze knop om het apparaat aan of uit te zetten.
OK:
Druk op deze knop om een submenu in te gaan of om een functie uit te voeren.
Terug/ESC:
Druk op deze knop om terug te gaan naar het vorige menu.
Omhoog:
Druk op deze knop om omhoog te gaan.
Omlaag:
Druk op deze knop om naar beneden te gaan.
Links:
Druk op deze knop om naar links te gaan.
Rechts:
Druk op deze knop om naar rechts te gaan.
Gebruiker knop:
De functies van deze knop is afhankelijk van de modus van het systeem. Lees bijbehorende
instructies op de volgende bladzijdes.

2. Menu functies

1、

music

Muziek

1)

Huidig nummer

a.

Ga naar Huidig nummer en druk op OK om de huidig afgespeelde muziek af te lezen.

b.

Blader omhoog of omlaag om het volume aan te passen. Bereik van: 0~80DB

c.

Druk één keer op de linker knop, muziek spoelt 10 seconden terug.

d.

Druk één keer op de rechter knop, muziek gaat 10 seconden snel vooruit.

e.

Houd de linkerknop ingedrukt, speelt vorig nummer nog een keer.

f.

Houd de rechterknop ingedrukt, volgend nummer afspelen.

g.

Druk op de OK knop, om een nummer te pauzeren of af te spelen.

2)

Alle bestanden
Ga naar Alle bestanden en druk op OK om de audio biblitheek in te gaan. Speel een
nummer door af door op de OK knop te drukken.

3)

Alle muziek
Ga naar Alle muziek en druk op OK om de nummers gesorteerd op titel weer te geven. Druk
op Terug/ESC om terug te keren naar het menu Muziek.

4)

Artiest
Ga naar Artiest en druk op OK om naar het submenu te gaan waar u een overzicht van de
opgeslagen muziek ziet gesorteerd op Artiest. Druk op OK bij de artiest van uw keuze om de
muziek van deze artiest te benaderen en vervolgens op OK om de muziek af te spelen.

5)

Album
Ga naar Album en druk op OK om naar het submenu te gaan waar u een overzicht van de
opgeslagen muziek ziet gesorteerd op Album titel . Druk op OK bij het album van uw keuze
om de muziek van dit album artiest te benaderen en vervolgens op OK om de muziek af te
spelen.

6)

Muziek Indelen
Ga naar Muziek Indelen om nummers toe te voegen aan de bibliotheek en druk op OK om
het menu binnen te gaan. Dit doet u nadat de Wipod verbonden is geweest met uw
computer via USB-poort om de bestanden bij te werken. Voeg alle nummers toe in het
media center, anders zullen alle nummers, artiesten en album menu niet beschikbaar zijn.

7)

Speelmode
Selecteer Speelmode en druk op OK om dit submenu te kiezen. Klik via de links en rechts
knoppen
om
een
optie
uit
te
kiezen.
De
opties
zijn:
Alle
herhalen—
Eén
nummer—Eén
herhalen—Willekeurig—Alle
nummers
Druk op OK om de gewenste functie te selecteren.

2、

radio

Radio

Ga naar Radio en druk op OK. Beeldscherm is dan als volgt:

FM: bereik van 87.5 tot 108MHz.
1.

Houd de linker of rechter knop ingedrukt om de frequentie handmatig te scannen.

2.

Volume: 0-80dB. Druk op omhoog of omlaag om het volume harder of zachter te zetten.

3.

Druk op gebruiker knop om de radio aan/uit te zetten.

4.

Druk op de OK om de opgeslagen radio zenders te laten zienw die in het geheugen staan.

5.

Houd OK ingedrukt om de huidige radio zender op te slaan.

3、

Bluetooth

Ga naar Bluetooth en druk op OK om het menu in te gaan. Het menu maakt een draadloze verbinding
tussen externe Bluetooth apparaten en audio-versterker binnen een afstand van 5 meter.
Menu als volgt:

Controller state
Buttons state

Betekenis van deze pictogrammen van boven naar beneden in onderstaande lijst:
1)

Bediening:
Druk op OK om een nummer af te spelen of te pauzeren. Druk op links/rechts om het vorige
of volgende nummer af te spelen.

2)

Volume:
0-80dB，Druk op OK om het volume te tonen. Druk op links/rechts om het volume harder of
zachter te zetten.

3)

Koppelen:
Voor het aansluiten van een extern Bluetooth apparaat.

4)

Amp status:
Controleer de status van de Bluetooth ontvanger in de versterker.

5)

Paren:

Druk op de toets om naar de koppel functie te activeren, de status zal automatisch worden
verlaten in 180 seconden. Binnen de 180 seconden, kan een externe Bluetooth apparaat
worden gekoppeld met het Wipod audiosysteem.
Opmerking: activeer de externe Bluetooth functie eerst voordat u het apparaat koppelt met
een audio versterker. De naam van de versterker is Wipod. Gebruik een extern apparaat, oals
een mobiele telefoon, om Bluetooth apparaten te scannen, wanneer de mobiele telefoon
een apparaat vindt dat Wipod heet, kunt u stoppen met zoeken. Gelieve nu uw mobiele
telefoon te koppelen met het audio-apparaat (in het algemeen biedt een mobiele telefoon
de mogelijkheid om de functie te realiseren, selecteer de desbetreffende optie op de
telefoon en voer het uit), op dat moment verschijnt er een dialoogvenster op uw mobiele
telefoon en vraagt om een toegangscode. Typ “0000” in het dialoogvenster. Nadat u klaar
bent met deze stap wordt een extern apparaat (mobiele telefoon) gekoppeld aan het audiosysteem. Nu kunt u een mp3 bestanden afspelen over de audio-versterker. Ga naar het
muziek bestand dat is opgeslagen op de mobiele telefoon en speel een nummer af via uw
mobiele telefoon. Het Wipod Systeem werkt nu als ware als draadloze headset. Bij opnieuw
gebruik kan de gekoppelde mobiele telefoon direct rechtstreeks verbinden met de audioversterker zonder koppeling via de afstandsbediening. De afstandsbediening kan nog wel
altijd de koppeling tussen mobiele telefoon en versterker opheffen. Let op: slechts één
apparaat kan tegelijkertijd gekoppeld worden met het audiosysteem.
6)

Wis koppeling:
Verwijder een gekoppelde apparaten lijst die is opgeslagen in het geheugen van de
Bluetooth-ontvanger. De lijst neemt een apparaat waar die al eerder is gekoppeld aan het
audio-systeem.

4、

audio

Audio

Ga naar Audio en druk op OK om naar het submenu te gaan.
VOLUME： 0-80

(Parameter reeks：0-80)

BASS：-7~7

(Parameter reeks：-7~7 )

TREBLE：-7~7

(Parameter reeks：-7~7)

BALANCE： -31~31

(Parameter reeks：0-62)

LOUDNESS：AAN-UIT (Parameter reeks：0-1)
Blader omhoog of omlaag met de knoppen om te schakelen tussen parameters, druk op links of
rechts om parameter te laten toenemen of afnemen.

5、

audio

1

Aux 1

Ga naar Aux1 en druk op OK om naar het submenu te gaan.
VOLUME： 0-80

(Parameter reeks：0-80)

BASS：-7~7

(Parameter reeks：-7~7 )

TREBLE：-7~7

(Parameter reeks：-7~7)

BALANCE： -31~31

(Parameter reeks：0-62)

LOUDNESS：AAN-UIT (Parameter reeks：0-1)
Blader omhoog of omlaag met de knoppen om te schakelen tussen parameters, druk op links of
rechts om parameter te laten toenemen of afnemen.

6、

audio

2

Aux 2

Ga naar Aux2 en druk op OK om naar het submenu te gaan.
VOLUME： 0-80

(Parameter reeks：0-80)

BASS：-7~7

(Parameter reeks：-7~7 )

TREBLE：-7~7

(Parameter reeks：-7~7)

BALANCE： -31~31

(Parameter reeks：0-62)

LOUDNESS：AAN-UIT (Parameter reeks：0-1)
Blader omhoog of omlaag met de knoppen om te schakelen tussen parameters, druk op links of
rechts om parameter te laten toenemen of afnemen.

7、

USB

Na het aansluiten van de USB-poort wordt de afstandsbediening een mobiel opslagapparaat. Het
opslag formaat van het apparaat is FAT 32 (2GB). Om data corruptie te voorkomen na overdracht van
gegevens van de PC naar de afstandsbediening, klikt u op de taakbalk op uw PC om de hardware
(afstandsbediening) veilig te verwijderen, anders zouden er gegevens verloren kunnen gaan.

8、

Help/Afstandsbediening (optioneel)

Ga naar help, druk op OK om naar het submenu te gaan beeldscherm is dan als volgt:

Ga naar ABOUT, druk op OK om de parameter weer te geven:
BS-993DS

(Model)

VER 1.0.0

(Product versie Nr.:)

2009-12.10

(Datum van productie)

IR Afstandsbediening (optioneel):
In sommige versies van firmware is het help menu vervangen door IR afstandsbediening functie.
Deze functie is optioneel.
De functie wordt gebruikt om externe IR codes te leren die oorspronkelijk worden uitgezonden door
een afstandsbediening van een TV, DVD speler, airconditioning of elk ander apparaat dat wordt
gestuurd middels IR afstandsbediening. Wanneer een apparaat een heel specifieke IR-codering
gebruikt, dan kan deze functie niet goed werken.
Volg onderstaande stappen om de IR-code te leren uit het derde deel apparaat. Laten we de
SplashVision Taka waterdichte TV (ATM17) als voorbeeld nemen om de Menu code te leren. De
onderstaande afstandsbediening is van de ATM17.

1.

Zet de Wipod aan en schakel naar IR-afstandsbediening functie, druk vervolgens op TV1, druk
op OK. U ziet het volgende menu. (IR afstandsbediening>TV1)

Van links naar rechts van de eerste rij naar de derde rij, de bovengenoemde zes knoppen op
het scherm zijn één op één correspondentie met de zes toetsen op de Wipod, die zijn:
Omhoog, Gebruiker knop, Links, OK, Rechts, Omlaag.
2.

Richt de infraroodzender van de TV-afstandsbediening op de Wipod infraroodzender en druk
vervolgens op Menu op de TV-afstandsbediening. Laat vervolgens de Menu knop los op de
TV-afstandsbediening. Op dat moment zal er een nieuw menu verschijnen op het scherm van
de Wipod, screenshot van de lijst hieronder:

3.

Houdt een van de zes knoppen ingedrukt waar u de functie wilt bewaren op de Wipod tot
volgend menu verschijnt. (Zodra volgend menu verschijnt, kunt u de op de Wipod knop
loslaten.) Het volgende menu verschijnt slechts voor zeer korte tijd. (Druk tijdens het proces
niet op een knop die niet gebruikt wordt om de code op te slaan. Anders wordt het
leerproces onderbroken.)

4.

Druk nu op de geselecteerde knop op de Wipod en richt op de Taka TV. Nu wordt het Menu
weergegeven op het TV scherm, wat betekent dat de Menu code is geleerd door de Wipod.

5.

Volg dezelfde stappen zoals hierboven aangegeven om de overige vijf knoppen in te stellen.

Opmerking:
1.

De afstandsbediening is in staat IR-functies van acht verschillende apparaten te leren.

2.

Voor elk apparaat kan de Wipod zes functies leren en opslaan. Neem de Taka waterdichte
TV als voorbeeld. U kunt AAN/UIT, Volume, Kanaal+, Kanaal-, Menu, Return kiezen als
combinatie van zes belangrijke functies. Natuurlijk kunt iedere combinatie van zes voor u
belangrijke functies selecteren.

3.

De vooraf ingestelde acht apparaten werden genoemd in de volgorde TV, DVD, Light, Spa etc.
In de praktijk kan de DVD worden gebruikt om de zes belangrijke functies van een
airconditioner of een ander apparaat op te slaan. Maar de eindgebruiker kan niet een andere
naam geven aan de vooraf ingestelde apparaten van de Wipod.

9.

set

Instel

Ga Instel en druk op OK om naar het submenu te gaan. Beeldscherm is dan als volgt:

1)

Taal:
Ga naar taal en druk op ok om het submenu in te gaan. Blader omhoog of omlaag om te
schakelen tussen de talen. Druk op Terug/ESC om terug te gaan naar het instellingen menu.
Engels—Nederlands—Duits—Frans—Chinees

2)

LCD scherm:
Ga naar LCD scherm en druk op OK om het submenu in te gaan. Het beeldscherm is dan als
volgt:

I.

LCD Helderheid: 1-5 waarden
Druk op de linker knop om de helderheid te verlagen, druk op de rechter knop om de
helderheid te verhogen.

II.

LCD time-out: 5-60 seconden
Druk op de linker knop om de achtergrondverlichtingstijd in te korten, druk op de rechter
knop om de achtergrondverlichting tijd te verlengen.

III.

Muziek time-out: 0-60 seconden
Als er een tijd geen muziek wordt afgespeeld gaat de Wipod automatisch op stand-by om de
batterij te sparen. Druk op de linker knop om tijd de automatische stand-by tijd te
verminderen, druk op de rechter knop om deze te verlengen. Door voor waarde 0 te kiezen
schakelt u de automatische stand-by functie uit.

IV.

Syst. time-out: 0-60seconden
Als het Wipod Systeem een tijd niet bediend wordt, gaat de Wipod automatisch op stand-by
om de batterij te sparen. Druk op de linker knop om de automatische stand-by tijd te
verminderen, druk op de rechter knop om de automatische stand-by tijd te verhogen.

V.

BT time-out: 0-60 seconden
Als het Wipod Systeem een tijd geen verbinding meer heeft met het gekoppelde BlueTooth
apparaat, gaat de Wipod automatisch op stand-by om de batterij te sparen. Druk op de linker
knop om de automatische stand-by tijd te verminderen, druk op de rechter knop om de
automatische stand-by tijd te verhogen.

VI.

Intro scherm

VII.

Systeem info:
Geeft informatie over de firmware versie van de afstandsbediening.

3)

Koppelen:
Ga naar koppelen en druk op OK
Het beeldscherm zier er dan uit als volgt:

om

de

verbindingsmodus

te

activeren.

Opmerking:
De connectiviteit die hier genoemd is de 2.4G verbinding voor het stuursignaal. U zet alleen een
verbinding op voor het stuursignaal tussen de Wipod versterker en de Wipod afstandsbediening,
alleen deze twee apparaten kunnen samen werken. Dit is de eerste stap om communicatie op te
zetten tussen versterker en afstandsbediening. Later zullen we een Bluetooth verbinding opzetten.

S ：A000000000 （adres-code van de afstandsbediening）
D ：A000000000 （adres-code van de audioversterker）
I.

Druk binnen 5 seconden na het aanzetten van de audioversterker op Verkrijgen om de adrescode van de versterker te verkrijgen. Stel dezelfde adres-code in voor de afstandsbediening
en audioversterker door te drukken op Opslaan. Vanaf dit moment kan de afstandsbediening
communiceren met de versterker. Na 5 seconden zal de versterker zijn adres-code niet meer
overbrengen. Om de adres-code van de versterker nog een keer te krijgen schakelt u de
stroom van de versterker voor 5 seconden uit en start u de versterker daarna weer opnieuw
op. Voer tenslotte bovenstaande stappen uit om hetzelfde adres in te stellen voor de
versterker en de afstandsbediening.

II.

Druk 5 keer op Willekeurig om een willekeurig adres voor de versterker te kiezen. Het doel
van de operatie is om te voorkomen dat twee versterkers hetzelfde adres delen, in
dat
geval heeft een afstandsbediening controle over meerdere Wipod Systemen.
Opmerking: Adres van de versterker wordt al automatisch willekeurig uitgekozen, in het
algemeen hoeft de eindgebruiker niet Willekeurig in te stellen.

III.

Ga naar Test toon en druk de OK knop om de connectiviteit tussen versterker en
afstandsbediening te testen. Na het koppelen van de versterker en afstandsbediening, klinkt
een zoemer wanneer u op Test toon drukt.
Opmerking: Na het opzetten van de verbinding 2.4G stuursignaal moeten versterker en
afstandsbediening nog wel worden gekoppeld voor de Bluetooth verbinding. Anders kan het
muziek signaal niet worden overgedragen naar de versterker via Bluetooth. Raadpleeg
hiervoor de instructies voor de Bluetooth verbinding. In praktijk zijn de Wipod versterker en
de Wiopd afstandsbediening aan elkaar gekoppeld op 2.4G voor de stuursignalen en via
Bluetooth voor het afspelen van muziek.

4)

Oortelefoon:
Ga naar Oortelefoon en druk op OK om het submenu in te gaan. Schakel nu tussen de
verschillende speaker-modi door te drukken op de omhoog of omlaag knop.
Oortelefoon: hiermee schakelt u de draadloze audio transmissie functie uit. In deze stand
luistert u alleen naar muziek via een koptelefoon. In dit geval wordt de Wipod
afstandsbediening in feite gebruikt als een waterdichte mp3 speler.
De Wipod wordt geleverd met een waterdichte koptelefoon met een speciale waterdichte
stekkerverbinding. Sluit de koptelefoon correct aan, door deze goed vast te schroeven in de
stekker ingang aan de onderkant van de Wipod afstandbediening. Verzeker uzelf ervan dat
de aansluiting goed is afgedicht.
Auto selecteren: in deze modus selecteert het systeem zelf hoe de audio moet worden
afgespeeld, op basis van de aan- of afwezigheid van de koptelefoon
Zenden: hiermee zet de draadloze audio transmissie functie aan.

5)

Bluetooth:

ga naar Bluetooth en druk op OK om het submenu in te gaan. Het beeldscherm is dan als volgt:

I.

Koppelen: Verbindt de Bluetooth-zender en Bluetooth ontvanger.

II.

Wipod status: Controleert de status van de Bluetooth zender in de afstandsbediening.

III.

AMP status: Controleer de status van de Bluetooth ontvanger in de versterker.

IV.

Paren: Nadat de toets is ingedrukt, gaat de Bluetooth ontvanger in de versterker in koppelmodus. 180 seconden later wordt deze modus automatisch verlaten. Binnen 180 seconden
zetten de Bluetooth zender en Bluetooth ontvanger een verbinding op.
Opmerking: zet tijdens het koppelen andere Bluetooth apparaten die in de buurt zijn van
het audio-systeem uit om de koppel tijd te verkorten. Als eenmaal de verbinding is ingesteld
laat het beeldscherm de audio status zien. Na het koppelen van de versterker en de
afstandsbediening kunnen de twee apparaten automatisch een verbinding opzetten wanneer
zij binnen de juiste afstand van elkaar zijn. Als de twee apparaten niet kunnen worden
gekoppeld binnen 60 seconden, druk dan op Wis koppeling, reboot afstandsbediening en
voer dezelfde handeling opnieuw uit. Na het opzetten van het stuursignaal en de Bluetooth
verbinding verschijnen de letters AV aan de onderkant van het scherm. Op dat moment heef
de afstandsbediening met succes een audio
verbinding opgezet met de versterker.

V.

Wis koppeling: Hiermee verwijdert u de lijst apparaten die al eerder zijn gekoppeld met een
versterker.

E.

Systeem upgrades (software-update)

1)

Formatteren:
Sluit de Wipod via een data kabel aan en ga naar formatteren. Druk op dat moment op OK
om het geheugen te formatten; druk op Terug/ESC om te stoppen. Na het formatteren
worden alle opgeslagen gegevens gewist.

2)

Systeem update:
Download een juist software-pakket (firmware) via uw SplashVision dealer of SplashVision.
Kopieer het upgrade software pakket (uitgepakt bestand) van de PC naar de root directory
van de afstandsbediening Ga naar Instel op Wipod afstandsbediening druk op ok om het
submenu in te gaan. Druk vervolgens op Systeem Update. Na het voltooien van
bovenstaande stappen zal de firmware worden ge-update. Zorg ervoor dat de
afstandsbediening tijdens de update volledig is opgeladen of is aangesloten aan de PC via een
kabel (USB kabel). Onderbreek het updaten niet en zet de afstandsbediening niet uit tijdens
het uitvoeren van een systeem update.

3)

USB:
Na het aansluiten van de USB-poort wordt de afstandsbediening een mobiel opslagapparaat.
Het opslag formaat van het apparaat is FAT 32. Klik op de taakbalk op de PC om de
hardware volledig te verwijderen na het overdragen van gegevens om data corruptie te
voorkomen, anders kunnen er gegevens verloren gaan.

USB connectiviteit
U kunt de USB-kabel voor 3 functies gebruiken:
a)

Gebruik de USB kabel om muziek op de Wipod te laden of te verwijderen.

b)

Voor een software upgrade uit voor de afstandsbediening.

c)

Laadt de batterij van de Wipod afstandbediening op

F.

Batterij opladen

Batterij opladen via afstandsbedienings USB poort en lader
1.
Steek het jack-stekker van het laadsnoer in de Wipod afstandbediening en de USB-plug van
dit snoer in de meegeleverde USB-adapter. Steek vervolgens de USB-adapter in het stopcontact om
de batterij op te laden. Eventueel kunt u ook opladen door de USB-stekker met uw computer te
verbinden.
2.

De normale oplaadtijd is ongeveer 3-4 uur. De beste laadtijd die wordt aanbevolen voor
eerste twee keer opladen is ongeveer 5 uur, maar niet meer dan 8 uur.

3.

De USB-adpater/lader werkt op 110V AV tot 240V AC 50/60 Hz. U kunt de batterij eventueel
ook opladen via een USB-poort.

4.

Gebruik USB kabel om de afstandsbediening op de computer aan te sluiten. Tijdens het
opladen van de accu toont de afstandsbediening een batterij-icoontje wanneer het batterijicoontje vol is kunt u de USB kabel loskoppelen.

Opmerking:
1)

Na een aantal laad en ontlaad processen zal de batterij zijn optimale prestatie bereiken.

2)

Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt voor een langere periode, laad de batterij dan
minstens een keer per maand op. Anders loopt u het risico van een te sterke ontlading, wat
de levensduur van de batterij kan verkorten.

3)

Laad de batterij niet op in een omgeving met een hoge temperatuur.

4)

De afstandsbediening wordt gevoed door een ingebouwde oplaadbare batterij. De batterij
kan honderden keren worden opgeladen. Probeer de accu niet te demonteren om schade
aan de afstandsbediening te voorkomen.

G.

Herstel oorspronkelijke instellingen:

Het kan zijn dat door verkeerd gebruik uw afstandsbediening is gecrasht, deze niet meer aan gaat of
om een andere reden vastloopt. Druk in dat geval gelijktijdig seconden op HOME en Terug/ESC. De
afstandsbediening wordt zo terug naar de standaard fabrieksinstellingen. Alle opgeslagen data en
instellingen gaan zo verloren.

Tot slot
Wij wensen u veel plezier met uw aankoop! Heeft u vragen over het gebruik van uw Wipod, neemt u
dan contact met ons op.
Het SplashVision Team
www.splashvision.nl

