
 

 

 

2.1 Mini-subwoofergeluidssysteem 

 

 
 

Handleiding 
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Het ednet 2.1 Mini Subwoofer audiosysteem biedt met zijn 2 satellieten met elk 3 watt 
(RMS) en de Mini Subwoofer met 5 watt (RMS) uitgangsvermogen een helder en 
evenwichtig geluid. De stroomvoorziening loopt via een USB-aansluiting op de pc, 
notebook, USB-oplaadadapter, etc. Het volume en de bas kunnen met regelaars aan de 
voorzijde van de subwoofer worden geregeld. Een LED aan de voorzijde geeft aan dat 
het apparaat klaar is voor gebruik. Het strakke, moderne ontwerp past in elke 
omgeving. 



Functionele eigenschappen: 
 Zuivere geluidskwaliteit, zware bas 
 Knoppen vooraan, eenvoudige volumeregeling voor snelle bediening 
 Laptop/mobiele telefoon/MP3 ... zijn perfect hiervoor, uitstekende geluidskwaliteit 

om muziek of films af te spelen 

 

Productspecificaties: 
Nuttig vermogen: 5 W+ 3 W x 2 
Frequentiebereik: 100 Hz - 20 kHz 
Impedantie: 4 ohm+ 4ohm* 2 
Afmetingen subwoofer (B x D x H): 102 x 122 x 135 mm 
Afmetingen luidsprekers (B x D x H): 66 x 63 x 80 mm 

 

Inhoud van de verpakking: 
• 1 x subwoofer 
• 2 x luidsprekers 
• Gebruikshandleiding 
• USB- en AUX-aansluitkabels 

 

Gebruik: 

Verbind de luidspreker met de voeding volgens het verbindingsdiagram 

1. Verbind de subwoofer met de luidsprekers 
2. Verbind de luidspreker met de voeding volgens het verbindingsdiagram 
3. Pas het volume aan met de twee koppen op de subwoofer. Wanneer u deze naar 

links draait, vermindert het volume, en wanneer u deze naar rechts draait, verhoogt 
het volume. Pas het volume aan naargelang u wenst! 

4. Schakel het toestel uit wanneer u het niet gebruikt, en trek de stekker uit 
Verbindingsdiagram luidsprekers: 



 
 

 

 

Het toestel kan worden aangesloten op een pc, laptop, mobiele telefoon, MP3, IPOD, 
IPAD, etc. 
Geluidsinvoerapparaat 

Verbind de subwoofer 
met de luidsprekers 

USB-stekker voor stroomaansluiting 
3,5 mm-audiostekker 

Volume aanpassen 

USB 

Bas Volume 

LED-indicator 

Lijn-in 



Aansluiting: 
 
1. Zorg ervoor dat wanneer u het toestel aansluit de USB-voeding uitgetrokken is en 

controleer of het toestel uit staat, zo niet kan de luidspreker beschadigd raken 
2. Controleer het audio-ingangssignaal om te zien of de verbinding correct is 
3. Controleer of de toestellen correct verbonden zijn, d.w.z. of de stekkers goed 

insteken, anders kan het geluid zwak of stil zijn, of kan er ruis te horen zijn 
 


