HANDLEIDING
Muziekmixer

DJS-3010
www. facebook. com/denverelectronics

Paneelfuncties

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Vorige
Modus 1
Afspelen/Pauze
Modus 2
Volgende
Lampje
Vorige
Muziek 1
Afspelen/Pauze
Muziek 2
Volgende
Muziek 3
1/2 DJ-MIXER
Master-Volume
EQ-volumeregeling
Antenne
Aan/uitschakelen
AUX-INGANG
TF-KAART
USB-geheugen 1
USB-geheugen 2
Laadindicatielampje
DC 9V
Echovolume
MIC-/GITAAR-volume
MIC IN
MIC IN

Schermbeschrijving
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Dit symbooltje betekent 'pauze' wanneer de geheugenkaart en kaart worden ingelezen;
'Dempen' in Aux- of FM-modus, de display zal eenmaal oplichten wanneer gedempt.
USB/TF: Verlichting wanneer een USB-disk of TF-kaart wordt afgespeeld.
Enkele herhalen;
88:88: Weergave van lijningang "AUX"; De radiostatus, digitale weergave van het huidige kanaal;
Weergave van de afspeeltijd wanneer een TF-kaart of U-disk wordt afgespeeld
Wanneer het product een lage vermogenscapaciteit heeft, dan dient u de adapter aan te sluiten
om het apparaat op te laden; De lage vermogenscapaciteit wordt weergegeven nadat het volume
tot 70% verlaagt

Functiebeschrijving
Veelgebruikte functionele beschrijving:
1. Master-Volume: Draai naar links en rechts om het master-volume van het product aan te passen
2. Het microfoonvolume: wanneer de microfoon is aangesloten, dan kunt u deze knop naar links en
rechts draaien om het microfoonvolume aan te passen.
3. Reverb-afstelling: wanneer de microfoon is aangesloten, dan kunt u deze knop naar links en rechts
draaien om de reverb aan te passen.
4. Volumebalans van U-disk: wanneer een U-disk wordt afgespeeld, dan kunt u deze knop naar links
draaien om het volume van USB-disk 1 te verhogen en het volume van USB-disk 2 te verlagen. Draai
naar rechts om het volume van USB-disk 2 te verhogen en het volume van USB-disk 1 te verlagen.
5. Model 1: kort indrukken om te wisselen tussen BT-USB1-TF-FM-AUX
6. Model 2: kort indrukken om te wisselen tussen BT - USB2
7. EQ-afstelling: schuif in een willekeurige modus omhoog en omlaag om uit 5 frequenties te kiezen.

MP3-functiebeschrijving:
1. U-disk: Sluit een U-disk aan en de bestanden in het formaat MP3, WMA en WAV worden
automatisch afgespeeld.
2. TF-kaart: sluit een kaart aan en de bestanden in het formaat MP3, WMA en WAV worden
automatisch afgespeeld.
3. Start-/pauzetoets: kort indrukken om te het afspelen te starten/pauzeren. Druk lang op de
STARTTOETS om een herhaalfunctie te kiezen (ÉÉN-FOLDER-WILLEKEURIG-ALLES), de standaard
modus is ALLES.
4. Vorige en volgende: kort indrukken om de vorige of volgende track te selecteren, druk lang op
VORIGE of VOLGENDE om van folder te wisselen.
Beschrijving van de radiofunctie:
1. Druk kort op de modustoets om de FM-modus te selecteren.
2. Start-/pauzetoets: kort indrukken om te dempen in radiomodus of de dempfunctie te annuleren,
lang indrukken om alle zenders te scannen en deze automatisch op te slaan.
3. Vorige/volgende: kort indrukken om het vorige/volgende opgeslagen station te selecteren. Lang
indrukken om naar het vorige/volgende station te zoeken, de opgeslagen stations zullen worden
overgeslagen.
4. Uitschuifbare FM-antenne: trek de antenne uit voor een optimale radio-ontvangst.
Bluetooth-functiebeschrijving:
1. Bluetooth-verbinding: Wanneer u de Bluetooth-modus inschakelt, dan wordt automatisch de
paringmodus geopend terwijl de LED-display blauw oplicht. Open de Bluetooth-zoekmodus voor
"Denver DJS-3010 (Mode 1), Denver DJS-3010 (Mode 2)", klik op 'paren' en de luidspreker zal na een
geslaagde paring een bevestiging laten horen.
2. Muziek afspelen: druk kort op de start-/pauzetoets.
3. Handmatige Bluetooth-paring: Druk na verbinding in de Bluetooth-modus lang op de
start-/pauzetoets om opnieuw te wachtstatus te openen

Beschrijving van de lichtfuncties
Kort indrukken om de LED te bedienen:
Druk op “Licht” om het luidsprekerlicht uit te schakelen.
Druk nogmaals op “Licht” om het luidsprekerlicht weer in te schakelen.
Lang indrukken.
Verander het licht. 6 lichtmodus
Laadindicatie en batterijcapaciteitindicatie

1.

2.

Wanneer het symbooltje "lage batterij" knippert, dan betekent dit dat de batterij van het apparaat
vrijwel uitgeput is en dient te worden opgeladen. Het volume zal in dit geval tot ongeveer 70% van
het hoofdvolume worden verlaagd. Wanneer u het product oplaadt, dan moet de meegeleverde
adapter worden gebruikt. De rode laadindicator zal in dit geval oplichten. Het rode lampje schakelt
uit zodra het product volledig is opgeladen.
Opmerking: laad het product voor de eerste keer langer dan 12 uur op.
Houd de batterij opgeladen wanneer u het product voor langere tijd niet gebruikt, anders zal de
batterij beschadigd raken.

Beschrijving van de DJ-mixerknop
Wanneer twee Bluetooth-apparaat zijn verbonden of twee USB’s zijn aangesloten.Draai het DJmixerwieltje.Draai naar links om Bluetooth 1 / USB 1 geleidelijk aan in volume te verhogen en
Bluetooth 2 / USB 2 geleidelijk aan in volume te verlagen.Het maximale volume voor Bluetooth 1 / USB
1 is bereikt wanneer 30:0 op het scherm wordt weergegeven.Draai naar links om Bluetooth 2 / USB 2
geleidelijk aan in volume te verhogen en Bluetooth 1 / USB 1 geleidelijk aan in volume te verlagen.Het
maximale volume voor Bluetooth 2 / USB 2 is bereikt wanneer 0:30 op het scherm wordt
weergegeven.
Technische index
Uitgangsvermogen: 30 W
R-frequentie: 90HZ-20KHz
Luidsprekergrootte: 10"4Ωx2+1”tweeterx1
Signaal/ruisverhouding: ≥60dB
Accucapaciteit: 9V 1,3A
Leveringsomvang:
Apparaat*1stuk
Gebruikshandleiding*1stuk
Adapter*1stuk

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen,
componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de
afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden
verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klikosymbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt
dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal
daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden
hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en
batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In
bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw
plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S dat het type radioapparatuur DJS-3010 conform is met Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het
volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste
regel van de website. Type modelnummer: djs-3010. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te
vinden onder downloads/overige downloads
Frequentie bereik:90HZ-20KHz
Totaal vermogen:60W
Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denverelectronics

