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Uw AquaSound produkt.
Hartelijk dank voor de aankoop van uw AquaSound iLink (draadloze (RF) link tussen uw
audio installatie en de AquaSound speakers). Hiermee maakt u het mogelijk om
draadloos geluid te transporteren naar de AquaSound speakers, elder in huis.
De iLink zender
Dit apparaat sluit u aan op uw audio installatie, het stuurt draadloos audio
signalen naar de iLink ontvanger(s) elders in huis. De hoge frequentie zorgt
voor een ongekende geluidskwaliteit.
De iLink ontvanger
Dit apparaat sluit u aan op uw speakers. Het zorgt voor ontvangst van het
audio signaal. Tevens versterkt het het signaal en stuurt de speakers aan.

Wat zit er in de verpakking.
* iLink zender met:
- 1 kleine AC adapter.
- 1 tulp aansluitkabel (wit/rood).
- 2 stuks korte luidsprekerkabel.
* iLink ontvanger:
- 1 grote AC adapter.
- 1 tulp aansluitkabel (wit/rood)
- 1 muur/plafondhouder.
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De iLink zender.

de iLink zender

Plaatsen van de iLink zender.
De iLink zender plaatst u bij voorkeur boven op een audio bron, buiten een kast.
Hierdoor wordt een maximaal zendbereik verkregen.
TIP: Trek een denkbeeldige rechte lijn tussen zender en (verder in dit boekje
beschreven) ontvanger. De lijn moet door zo min mogelijk obstakels zijn weg
naar de ontvanger vinden. Elke muur of plafond, zal het bereik verkleinen. Bij een
ideale opstelling (line of sight) kan de zender tot 60 meter ver het signaal
versturen.
Aansluiten van de zender.
De iLink zender kunt u op de volgende manieren op uw audiobron aansluiten:
1

Met de meegeleverde speakersnoertjes (zie onderstaande tekening).

Let op de juiste polariteit (dus de plus aan de plus en de min aan de min).
3

2

Met de meegeleverde Tulp aansluitkabel (2x RCA connector)
(zie tekening).

3

Met een (niet meegeleverde) Tulp naar mini-jack kabel/plug
(zie foto)

of

NB:

Verbindt de zender op 1 van bovenstaande manieren (maak een keuze) aan uw
audiobron. De zender kan ook op een andere audiobron aangesloten worden, mits
u de juiste verloopkabel gebruikt.

Heeft u de iLink zender via 1 van bovenstaande mogelijkheden aangesloten, dan kunt u
de adapter in het stopcontact steken. De zender is klaar voor gebruik.
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De iLink ontvanger.

de iLink ontvanger

Plaatsen van de iLink ontvanger.
1

De iLink ontvanger plaatst u (buiten de badkamer) in een (slaap)kamer welke zich
het dichtst bij de iLink zender bevindt. Hierdoor is de weg van de iLink zender
naar de ontvanger het kortst.

2

Controleer of de ontvanger een signaal ontvangt door speakers en de adapter
(tijdelijk) aan te sluiten (de iLink zender staat inmiddels al aan). Zet uw audiobron
aan en laat bv een CD spelen. U moet nu muziek horen. Is er geen ontvangst, dan
hoort u ook niets. Een goede opstelling van iLink zender en ontvanger komt het
ontvangstbereik ten goede. Zoek dan ook naar een plaats waar een optimaal
ontvangst is. Dit wordt de plaats waar u de iLink ontvanger gaat monteren.

3

Monteer de ontvanger met de meegeleverde houder tegen een muur of plafond.
Met de houder kunt u de ontvanger in elke gewenste stand positioneren.

De ontvanger kan in elke gewenste stand gedraaid worden.
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Zorg ervoor dat de voorzijde van de ontvanger (het AquaSound logo is de
voorzijde) richting de iLink zender is gepositioneerd. Hierdoor wordt een
maximaal ontvangst bereikt.

TIP: Trek een denkbeeldige rechte lijn tussen ontvanger en (eerder in dit boekje
beschreven) zender. De lijn moet door zo min mogelijk obstakels zijn weg naar de
ontvanger vinden. Elke muur of plafond, zal het bereik verkleinen. Bij een ideale
opstelling (line of sight) kan de zender tot 60 meter ver het signaal versturen.
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Aansluiten van de ontvanger.
1

De iLink ontvanger sluit u op de volgende manier aan op de speakers (zie
tekening):

2

Let op de juiste polariteit (dus de plus aan de plus en de min aan de min).

3

Sluit de adapter aan en steek deze als laatste in het stopcontact. De ontvanger is
klaar voor gebruik.
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In gebruik stellen.
Werking van de iLink zender.
Nadat u de iLink zender heeft aangesloten op de audiobron en op het stopcontact zal het
LED-lampje ongeveer 5 seconden gaan branden. Na het opstarten dooft het LED-lampje.
1

Draai de zendervolumeknop in de middenstand.

2

Zodra een audiosignaal wordt gedetecteerd, gaat het LED-lampje branden. De
zender zendt nu het audiosignaal uit.

3

Als er geen audiosignaal door de iLink zender wordt gedetecteerd, dan schakelt
deze zich na ongeveer 1 minuut in de “stand by” stand. Het LED-lampje dooft, er
wordt nu geen audio signaal uitgezonden.

4

Zodra u uw audiobron weer activeert, dan krijgt de iLink zender weer signaal
aangeboden en zal de zender weer actief worden en het audiosignaal uitzenden.
LED-lampje

Zender volumeknop.

Is het volume eenmaal juist ingesteld, dan hoeft u deze niet meer te wijzigen.
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Werking van de iLink ontvanger.
Nadat u de iLink ontvanger heeft aangesloten op de speakers en op het stopcontact is de
ontvanger klaar voor gebruik.
Om een optimale geluidskwaliteit te bereiken gaat u als volgt te werk:
1

Draai de zendervolumeknop naar een lage stand.

2

Draai het signaal van de audiobron naar een niveau voor normaal gebruik.

3

Draai de zendervolumeknop hoger of lager, zodanig dat daarbij geen vervorming
van het geluid uit de luidsprekers optreedt. Is het signaal te sterk dat hoort u
vervorming, is het signaal te zwak, dan benut u niet het dynamische bereik van de
iLink zender/ontvanger combinatie.

4

Draai de volumeknop van de ontvanger in de gewenste volume stand.

Volumeknop ontvanger

4

Wordt er voor een periode van 2 minuten geen audiosignaal ontvangen, dan
zal de iLink ontvanger automatisch terugvallen in de “stand-by”stand.

Is het volume eenmaal juist ingesteld, dan hoeft u deze niet meer te wijzigen.
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Service en garantie.
Als u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt over een van de AquaSound
producten, dan kunt u voor kontakt opnemen met:

AquaSound
De Run 6720
5504 DV VELDHOVEN
tel. 040-2534205
fax 040-2541645

www.aquasound.nl
info@aquasound.nl

AquaSound behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande berichtgeving,
wijzigingen aan te brengen aan haar produkt, die zij noodzakelijkacht.
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