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INTRODUCTIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Hartelijk dank voor de aankoop van onze alphatronics ledtelevisie. 

Dit is een korte versie van onze gebruiksaanwijzing. Bezoek onze website: www. alphatronics.
de indien u meer informatie wenst of een uitgebreidere gebruiksaanwijzing nodig heeft.

Veiligheidsinstructies

Voor uw eigen veiligheid en om onnodige schade aan uw toestel te voorkomen, raden wij u aan 
om onderstaande veiligheidsinstructies te lezen en in acht te nemen.

Correct gebruik en omgevingsvoorwaarden:

Dit tv-toestel is uitsluitend bestemd voor de ontvangst en de weergave van beeld- en ge-
luidssignalen. Het mag niet worden gebruikt in ruimten met een hoge luchtvochtigheid (bijv. 
badkamer of sauna). De garantie wordt alleen verleend voor gebruik in de bovengenoemde 
toegestane omgeving.

Wanneer het toestel in de buitenlucht wordt gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat het be-
schermd is tegen vocht (regen, waterdruppels, spatwater). Hoge vochtigheid leidt tot kruips-
tromen in het toestel. Dat kan leiden tot elektroshockgevaar bij aanraking of tot brand.

Wanneer u het toestel vanuit een koude in een warme omgeving heeft verplaatst, laat het dan 
ca. 1 uur uitgeschakeld staan in verband met mogelijke condensvorming.

Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen of brandende kaarsen op het toestel.

Afhankelijk van de gekozen oplossing voor bevestiging of plaatsing is er gevaar voor beknel-
ling tussen de kast van de tv en de voet. Let bij het draaien van het tv-toestel op dat er geen 
vingers of voorwerpen bekneld raken.

Batterijen vormen een potentieel risico op verstikking. Laat kinderen niet het batterijvak 
openen.

Transport:

Pak het toestel boven- en onderaan vast aan de zijkanten van de kast. 
Het scherm bestaat uit glas resp. kunststof en kan bij een verkeerde behandeling breken. In 
geval van schade die is ontstaan door inwerking van buitenaf wordt geen garantie verleend. 
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Voeding:

Verkeerde spanning kan het toestel beschadigen. Dit toestel mag alleen worden aangesloten op 
een elektriciteitsnetwerk met de spanning die is vermeld op het typeplaatje en door middel van 
een juiste 12V-aansluitkabel of meegeleverde stroomkabel. De stekker van het televisietoestel 
moet gemakkelijk bereikbaar zijn, zodat het toestel op elk ogenblik kan worden losgekoppeld 
van de stroomtoevoer. Trek niet aan het snoer wanneer u de stekker loshaalt, maar aan de 
stekker. Het snoer in de stekker kan beschadigen en kortsluiting veroorzaken wanneer hij 
opnieuw in het stopcontact wordt gestoken.

Leg het snoer zodanig dat hij niet kan beschadigen. Het snoer mag niet worden geknikt of 
op scherpe randen worden gelegd, er mag niet op worden gestaan en hij mag niet worden 
blootgesteld aan chemicaliën – dat laatste geldt voor het hele toestel! Een stroomkabel met 
beschadigde isolatie kan leiden tot stroomschokken en vormt een brandgevaar.

Luchtcirculatie en hoge temperaturen

De ventilatieopeningen aan de achterkant van het toestel moeten altijd vrij worden gehouden. 
Leg geen kranten of kleedjes op of over het televisietoestel. Wanneer het toestel in een kast 
of op een plank wordt geplaatst of wordt opgehangen, dient er aan de zijkanten en de boven-
kant minstens 2 cm ruimte te zijn voor de ventilatie. Zoals elk elektronisch apparaat, heeft uw 
televisietoestel lucht nodig voor de koeling. Wanneer de ventilatie wordt belemmerd, kan er 
brand ontstaan.

Plaats het televisietoestel met voet alleen op een vlak, stabiel en loodrecht oppervlak. Vooral 
wanneer het toestel in of op meubels is geplaatst, mag het aan de voorkant niet uitsteken. 

Plaats het toestel zodanig dat het niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht en dat het niet 
extra warm wordt door een verwarmingselement.

Voorkom dat metalen voorwerpen, naalden, paperclips, vloeistoffen, kaarsvet en dergelijke 
door de ventilatieopeningen aan de achterkant in het toestel terechtkomen. Dit leidt tot kort-
sluiting in het toestel waardoor er brand kan ontstaan.

Indien er toch iets in het toestel is terechtgekomen, dient u meteen de stekker uit het stopcon-
tact te halen en contact op te nemen met de klantenservice voor controle.
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Reparaties en onderdelen:

De achterkant van het televisietoestel mag u in geen geval zelf verwijderen. Laat reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden uitsluitend over aan bevoegde TV-monteurs.

Reiniging

Maak het televisietoestel, het scherm en de afstandsbediening alleen schoon met een vochtige, 
zachte en schone doek zonder bijtende of schurende reinigingsmiddelen.

Over het ledscherm

Uw televisietoestel met ledscherm voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is gecontroleerd 
op pixelfouten. Ondanks de grootste zorgvuldigheid bij de productie van het scherm kan om 
technologische redenen nooit voor 100 % worden uitgesloten dat pixels defecten kunnen 
vertonen. 

Recycling:

De EU-richtlijn 2012/19/EU regelt de terugname, behandeling en recycling 
van gebruikte elektronische apparaten. Oude elektronische apparaten moeten 
daarom gescheiden worden afgevoerd en verwerkt. Gooi dit toestel niet weg bij 
het normale huishoudelijke afval!

U kunt uw toestel gratis afgeven bij uw gemeentelijke milieustraat of bij de verkoper, als u 
weer een vergelijkbaar nieuw toestel aanschaft. 

Verbruikte batterijen mogen ook niet met het huishoudelijke afval worden weggegooid. Lever 
gebruikte batterijen gratis in bij winkels en supermarkten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

LEVERING

1. Ledtelevisie   2. Gelijkstroomadapter en stroomkabel 

3. Afstandsbediening   4. Aansluitingskabel                           

5. Gebruikshandleiding        

Let op

Uw product kan - afhankelijk van de verkoopregio - nog andere accessoires bevatten.



6

PLAATS EN FUNCTIE VAN DE KNOPPEN

 
Plaats Opschrift knop Functie

1 CH+/- • Zenderkeuze, druk op deze knop om de zender te selecteren of in 
het OSD-menu het menu erboven of eronder te selecteren

2 VOL+/- • Verhogen of verlagen van het volume
• Aanpassen van het geselecteerde menupunt in het OSD-menu

3 MENU • Een menu openen of verlaten
4 SOURCE • Selectie van een signaalingang
5 • Aan-knop in de stand-bymodus

 
De aan-/uitschakelaar bevindt zich rechts onder aan de buitenkant van het toestel.

Opmerking

Wanneer het toestel aan staat, is het ledlampje uit. Wanneer het toestel in de stand-bymodus 
staat, brandt het ledlampje blauw.

Let op: het toestel gaat automatisch in de stand-bymodus wanneer de tv na 1 minuut geen 
VGA/HDMI-signaal of na 10 minuten geen videosignaal ontvangt. Het ledlampje brandt dan 
weer blauw.
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Achteraanzicht

1 DC in    2 COAX

3 RJ45    4 YbPrIN 

5 AV IN    6 AV OUT

7 HDMI 1   8 HDMI 2 (ARC)

9 USB 1 / 2   

Zijaanzicht

10 RF IN DVB-S / S2   11 RF IN DVB-T / T2 / C   

12 Koptelefoonuitgang   
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1.  Stand-by/powerknop

2.  Mute, geluid uit

3.  Naar USB-multimedia gaan

4.  DVD-bediening

5.  Teletekst

6.  Audiotaal wijzigen

7.  Ondertitels aan/uit

8.  Instellingen openen

9.  Informatie 

10.   Slaapstandtimer

11.  Menu

12.  Alle apps weergeven

13.  Signaalbron selecteren

14.  Navigatieknoppen

15.  Muisaanwijzer aan-/uitschakelen

16.  Terug naar het vorige programma

17.  Homepage/startscherm

18.   EPG Elektronische programmagids

19.   Zenderkeuze + / -

20.   Volume hard/zacht

21.   Uitwerpknop DVD‘s 

22.  Geluidsmenu

23.   Beeldafmetingen

24.   Beeldmenu

25.   Timeshift starten

26.  Cijferknoppen 0 - 9

27.   Favoriete programma‘s

28.  Naar eerder gekozen programma gaan

29.  Voor teletekst: Rood/Groen/Geel/Blauw

30. Opnameknop
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Plaatsen van de batterijen

Vervang de batterijen, zoals aangegeven op de afbeelding.  
Er zijn 2 batterijen van het type “AAA” nodig.

Let op:

1. Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen.

2.  Laad alkalinebatterijen nooit op, vermijd kortsluiting en gooi ze niet in het vuur.

3.  Vervang altijd beide batterijen tegelijkertijd. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of 
batterijen van een verschillend type tegelijk.

4.   Haal de batterijen uit de afstandsbediening wanneer u deze gedurende langere tijd niet 
gebruikt om het lekken van zuren te voorkomen.

Let op:

1. Laat de afstandsbediening niet vallen en ga er niet op staan.

2. Bescherm de afstandsbediening tegen water en vocht.

3. Gebruik de afstandsbediening niet gelijktijdig voor andere apparaten.

4.  Vervang eerst de batterijen, wanneer de televisie niet reageert op de signalen van de 
afstandsbediening!

Symboolafbeelding
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EERSTE INGEBRUIKNAME

Sluit voor de ingebruikname uw tv-toestel aan op een geschikte elektriciteitsvoorziening. In de 
fabriek hebben wij voor u al een zenderlijst voor de DVB-S2 ontvangst ingesteld. U hoeft dus 
geen zenders meer te zoeken.

DVB-T-ontvangst

Voor de DVB-T/C ontvangst adviseren wij u om, afhankelijk van de locatie, de zenders automa-
tisch te laten zoeken.

Ga daarvoor met de menuknop naar „Zenders“ en druk op OK.

Onder „Type antenne“ selecteert u met de  knop „Air“.

Bij DVB 5V schuift u de schuifknop naar rechts (aan)

Begin op de regel daaronder het „Autom.  zoeken“ door op OK te drukken.

Zet de zoekmodus op „Digitaal“ en start dan daaronder het zoeken (scan).

Resetten naar de eerste ingebruikneming

Menuknop, dan helemaal naar rechts naar het icoontje „gedeeld“ Dan op OK drukken.

Rand naar beneden schuiven tot de regel „FTI“ en weer op de OK-knop drukken.

De afzonderlijke stappen van de eerste ingebruikneming

Als u het toestel voor het eerst in gebruik neemt, moeten belangrijke opties worden ingesteld.
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Druk op de OK-knop van de afstandsbediening om de eerste installatie te starten.

Stap 1

Selecteer de gewenste taal met de pijltjestoetsen.

Druk op de OK-knop om de taal te bevestigen en druk vervolgens op de knop  voor de volgen-
de stap.

Stap 2 

Selecteer het land en bevestig met de OK-knop.

Stap 3

Selecteer de huidige tijdzone (Berlijn, Amsterdam).
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Stap 4

Selecteer uw netwerkverbinding (LAN/Wifi).

Stap 5

Selecteer de gewenste signaalbron (TV voor het ontvangen van het TV-signaal)

Als u het punt „Thuis“ heeft geselecteerd, vindt u hierover meer informatie op de volgende 
pagina.

Als u het punt „TV“ heeft geselecteerd, moet u nu in de volgende stap het zoeken van TV-zen-
ders afsluiten.

Druk op de menuknop, dan op het icoon „Zender“ en vervolgens op OK.

Het type antenne moet op „Satelliet“ staan
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Selecteer in de lijst „Land“ Duitsland

Bevestig dan het zoeken en selecteer „Preset“. Dan wordt de vooraf ingestelde zenderlijst van 
alphatronics ingeladen.

Nu is de alphatronics presetlijst geladen.

Via de OK-knop kunt u nu de programmalijst bekijken.
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Buiten Duitsland zenders instellen:

Druk op de menuknop, dan op het icoon „Zender“ en vervolgens op OK.

 
Selecteer nu uw gewenste land.

Bijvoorbeeld Oostenrijk. 

 
Vervolgens selecteert u de „Voorkeurssatelliet“ (de instelling voor snelzoeken):

Selecteer nu uw gewenste land.

Bevestig nu Austria Sat.

Bevestig nu „Auto scan“, waarna het zoeken van de zenders wordt uitgevoerd.
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Weergave van de overzichtspagina (homepage)

Druk op de „Thuis“-knop van de afstandsbediening om naar de overzichtspagina (homepage) te 
gaan.

Beweeg de pijltjestoetsen   om de gewenste bron te selecteren.

1. Start de Android Play Store 

2. Openen van de internetbrowser

3. Openen van de downloadmap

4. Overzicht van alle apps

5.  Met de OK-knop hier bevestigen en vervolgens de gewenste app hier plaatsen. 
Als u langer op de OK-knop drukt, kan de app hier weer worden verwijderd
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6. Instellingen openen

7. Mediaplayer openen (foto‘s, video‘s, muziek) en via USB-aansluiting afspelen

Apps

Navigeer met de pijltjestoetsen om de gewenste app te selecteren. Open de gewenste app met 
de OK-knop.

Druk op de            knop van de afstandsbediening om meteen naar lijst met apps te gaan.
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Multimedia

Als een USB-apparaat (stick, harde schijf) is aangesloten, kunt u in deze weergave het gewens-
te bestand afspelen.

1 Openen van video‘s

2 Openen van muzieknummers

3 Openen van foto‘s

4 Openen van de bestandsmap op het USB-apparaat

Druk op de UP/DN-toets om tussen de interne opslag en het externe USB-apparaat te schake-
len.

Tip: Druk op de            knop van de afstandsbediening om meteen naar het multimediamenu te 
gaan.
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Bluetooth

Met behulp van de Bluetooth 4.2-functie kunt u via Bluetooth muziek ontvangen of verzenden.

TV ontvangt muziek van de smartphone

Stap 1: Open de lijst met apps en selecteer het punt „BT Receive“.

Stap 2: De TV geeft hier de naam van de aangesloten smartphone weer.

  Verder wordt de naam van het muzieknummer weergegeven.

 

Het volume van de mobiele telefoon als externe speler moet minder dan 50% bedragen. 



20

Stap 3: Aansluiten van uw smartphone op de TV met Bluetooth

  Open op uw smartphone de instellingen van Bluetooth en start het zoekproces

  Als u alphatronics BT Receive kunt zien, sluit u dit aan op uw smartphone

  Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt de muziek van uw smartphone  
  op de TV afgespeeld.
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TV draagt geluid op een extern apparaat over

Sluit het TV-toestel aan op een externe Bluetooth-luidspreker of een Bluetooth-koptelefoon.

Stap 1: Ga in het smartgedeelte on de systeeminstellingen naar het icoon Bluetooth- 
  randapparatuur.

 Open de Bluetooth-instellingen  

Stap 2: Activeer de Bluetooth-functie (indien deze niet actief is)

Stap 3: Zoek externe Bluetooth-apparaten

Opgelet: Op het externe apparaat moet de Bluetooth-functie zijn ingeschakeld.

  Als het TV-toestel het externe apparaat heeft gevonden, wordt het met zijn  
  apparaatnaam weergegeven.

Stap 4: Sluit nu het externe apparaat aan (Connect)

  Als de verbinding tot stand is gekomen, ziet u de status „verbonden“.
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Als u de verbinding wilt verbreken, selecteert u het externe apparaat en drukt op de OK-knop. 

Druk vervolgens op „Disconnect“ of „Cancel Paired“ om de verbinding te verbreken.
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HOOFDMENU

Druk op de menuknop om het onderstaande menu te openen.

Navigeer met de    pijltjestoetsen. Maak uw keuze met de OK-knop.

 

Menupunt beeld

In het menu Beeld kunt u in de „Beeldmodus“ behalve de standaardinstellingen „Standaard, 
Zacht, Dynamisch“ ook „Gebruiker“ kiezen en hier de helderheid, het contrast en de kleur 
instellen. Kleurtemperatuur en beeldformaat worden automatisch berekend.

 
Ruisonderdrukking

Selecteer de optie Ruisonderdrukking. Deze kunt u instellen op Uit, Laag, Gemiddeld, Hoog en 
Automatisch. 

 
Kleurtemperatuur

Selecteer de optie kleurtemperatuur om de parameters voor de kleurtemperatuur aan te 
passen.
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DLC

Instellen van het Dynamic Light Controle (dynamische lichtcontrole)

HDR

In-/uitschakelen van de High Dynamic Range

 

Menupunt geluid

Selecteer het menu Sound met de knoppen    en druk op OK. Selecteer met de knoppen  
 de optie Geluidsmodus en druk op OK om de instellingsoptie op te roepen. De gebruiker kan 

de geluidsmodus op Muziek/Film/Sport/Standaard/Gebruiker instellen.

 
AVC

Auto Volume Control - Als deze is ingeschakeld (AAN), wordt het volume ingesteld op één 
niveau.

 
Audio-instellingen 

In-/uitschakelen - met de knoppen    kan het audiovolume worden ingesteld.
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Slechthorenden

Deze functie ondersteunt gebruikers met gehoorbeperkingen. Als zij is ingeschakeld, wordt

het geluid vervangen door ondertitels.

 
Main speaker

Schakel de TV-luidspreker in of uit als u koptelefoons aansluit of een Bluetooth-luidspreker 
aansluit.

 
SPDIF-modus

De modus SPDIF bestaat uit AUTO en PCM. De gebruiker kan deze functie ook afsluiten.

 
Surround

In-/uitschakelen van de surroundfunctie

 
Audio Only

Bij gebruik als radio kunt u met deze functie het display uitschakelen en zo energie besparen. 
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Menupunt kanaal

 

EPG-menu

Druk op de snelknop EPG om het EPG-menu op te roepen.

 
 

 

 
In dit menu vindt u een aantal knoppen voor verschillende submenu‘s.

Op de afstandsbediening bevinden zich de volgende knoppen.

Rode knop:   Uitzending opnemen

Groene knop:  Openen van het submenu Info; weergave van de zenderinformatie;

Gele knop:  Openen van het submenu Tijdschema; weergave van de opnamelijst;

Blauwe knop:  Openen van het submenu Herinnering; weergave van een aantal instellingen  
   voor Herinnering

Knop Terug:  Weergave van de vorige zenders;

Knop Vooruit:  Weergave van de volgende zenders.

Knop OK:  Selectie van een zender
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Menupunt Systeemvergrendeling

 

Wachtwoord wijzigen

 

 
Systeemvergrendeling

 
Controle bescherming van minderjarigen

Menupunt hotelmodus 

Deze functie is alleen beschikbaar als de systeemblokkering is ingeschakeld.

Hier kunt u dan functies instellen die door de gebruiker vervolgens niet meer kunnen worden 
veranderd (alleen na het opheffen van de systeemblokkering).

 

 

Menupunt tijd
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Hier kunt u de OSD-timer, de slaapstandtimer en de Audio-standbytimer instellen.

Menupunt gedeeld

 

 
PVR-instelling (optioneel)

 

 
Na het activeren van de USB-opnamefunctie (alle informatie hierover vindt u op www.alphatro-
nics.de/Support/USB-Recording) kunt u via een externe opslag opnemen.

Let hierbij op dat niet alle USB-sticks of externe harde schijven compatibel zijn.

Bij met name USB 3.0 opslagmedia kunnen problemen voorkomen. Door de vele modellen 
en opslagcapaciteiten kunnen wij niet garanderen dat alle USB-geheugens die verkrijgbaar 
zijn ook goed functioneren. Vooral belangrijk is een snelheid van meer dan 5MB/s. U kunt de 
opname starten door in het EPG-menu een timeropname in te stellen of door op de knop „REC“ 
van de afstandsbediening te drukken en de opname direct te laten beginnen. De opname zal 
worden opgeslagen in het menupunt „Media“ onder „Film“.

Blue Screen in-/uitschakelen

Audio-/ondertiteltaal instellen

ECO-modus instellen
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HDMI CEC

Dit apparaat ondersteunt HDMI CEC voor de interactieve communicatie met verschillende 
apparaten. Druk op de rechter knop nadat u het menu HDMI CEC heeft geselecteerd. De gebrui-
ker kan naar wens een aantal functies openen. De apparatenlijst geeft weer welke apparaten 
beschikbaar zijn.

DVD-station/bediening

1.  Zet de DVD-functie aan: Zet de televisie aan en druk meerdere keren op de SOURCE-knop 
tot de DVD-modus wordt geselecteerd.

2.  Een DVD in de speler leggen: Leg de DVD met de bedrukte kant naar achteren in de 
dvd-speler. De DVD wordt automatisch geladen. Op het beeldscherm wordt eerst „sluiten“ 
en vervolgens „lezen“ weergegeven. Als de inhoud van de dvd is geladen, start de weerga-
ve automatisch. Als de dvd al in de speler zit, wordt hij automatisch gelezen.

3. Opgelet: De DVD-speler wordt bediend met de afstandsbediening.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer eerst met behulp van onderstaande lijst de meestvoorkomende problemen op te 
lossen voordat u contact opneemt met de klantenservice. Een kleine aanpassing kan het 
probleem vaak oplossen en de ontvangst weer herstellen. 

Probleem Oplossing

Geen beeld •  Controleer of het toestel aangesloten is en aan 
staat.

• Pas de helderheid en het contrast aan.
• Controleer het ingangssignaal.
•  Controleer de verbinding tussen beeldscherm 

en toestel. Trek de stekker uit het stopcontact, 
wacht een minuut en steek de stekker weer in 
het stopcontact. 

• Controleer de beeldschermkeuze.

Beeld is niet duidelijk Controleer of de video-ingangskabel goed is 
aangesloten.

Beeld is wazig •  Eventuele stroomschommelingen, sluit het 
toestel aan op een andere stroombron.

•  Controleer of er magnetische apparaten in de 
buurt zijn (draadloze ontvanger, wisselstroom 
transformator e.d.).

Kleuren zijn vaag Controleer of de video-ingangskabel goed is 
aangesloten.

Beeld „wiebelt“ of vertoont golvende 
lijnen

•  Controleer de video-ingangsspanning (V-sync 
max. 75Hz, H-sync max.48.08KHz)

•  Controleer of de videokabels goed zijn aange-
sloten.

Geen geluid • Controleer de verbinding met de luidspreker.
•  Het geluid kan uit staan (mute), probeer het 

volume aan te passen.
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Afstandsbediening werkt niet •  Controleer of het signaal van de afstandsbedie-
ning wordt geblokkeerd door een voorwerp of 
lamp.

•  Controleer de batterijen en vervang ze evt. 
door nieuwe.

Slechte beeldontvangst en/of slecht 
geluid

Controleer de juiste instelling van de ontvangstap-
paratuur (satellietontvanger, 
DVB-T receiver)

Indien het probleem niet is opgelost. Trek de stekker uit het stopcontact, wacht een mi-
nuut en steek de stekker weer in het stopcontact. 

Verdere aanwijzingen

Voeding De kabeldoorsnede moet minimaal 2 x 1,5 mm 2 

zijn.

Polen aansluiten Let op de juiste +/- spanning (symbool op de 
sticker opvolgen). Wanneer de polen bij het toestel 
niet goed zijn aangesloten, vervalt de garantie.

Indien uw televisie toch niet goed werkt, kunt u contact opnemen met uw verkoper of met de 
technische klantenservice.

Productinformatie: 
Omgevingstemperatuur: -10 – +45° C 
Opslagtemperatuur: -20 – +60°C

Klantenservice

Op dit toestel heeft u drie jaar garantie. Als er problemen optreden, kunt u contact opnemen 
met de verkoper.

Opmerking

Wijzigingen van ontwerp, functies en uitvoering voorbehouden. De gebruikte voorbeeldafbeel-
dingen zijn slechts bedoeld als illustratie en kunnen van het origineel afwijken.
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Hierbij verklaart

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Duitsland, dat de toestellen

SLA-22 DSBAI + | SLA-24 DSBAI+ | SL-32 DSBAI+ | S-32 DSBAI + | S-40 DSBAI + | S-32 BSBAI + 
S-40 BSBAI +

voldoen aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/
EU.

Overige informatie over tv-toestellen met bluetooth en/of wifi-functie:

Bluetooth 4.2

Bereik: 2402 – 2480 MHz

Vermogen: 1mW

WLAN 802.11 b/g/n

USB playback port: DC 5V  500 mA

De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op:

www.alphatronics.de/de/support/konformitaetserklaerungen,14/ 

BA_SL_SLA_S_243240DSBAI+_V1.0DEN



33

NEDERLANDS



34



35

NEDERLANDS



alphatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg, Duitsland

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0 E-mail:  info@alphatronics.de
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65 Internet: www.alphatronics.de


