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DE SCUDERIA FERRARI-COLLECTIE

Scuderia FS1
AirPlay & Bluetooth
Speaker Dock

Introductie
Dank u voor de aanschaf van de het Scuderia FS1 AirPlay & Bluetooth Speaker Dock van Ferrari by Logic3. Zoals met
alle producten van Ferrari by Logic3 zijn ze geproduceerd volgens de hoogste productienormen en tijdens de
ontwikkeling getest, om ervoor te zorgen dat u het best mogelijke product krijgt.
Lees deze handleiding zorgvuldig door en maak u ermee vertrouwd voordat u het Scuderia FS1 AirPlay & Bluetooth
Speaker Dock van Ferrari by Logic3 gebruikt.

Productregistratie:
Voor uw gemak adviseert Logic3 dat u uw product online registreert waarbij u het serienummer van het product en de
aankoopdatum invoert. Deze informatie zorgt ervoor dat wij u later beter van dienst kunnen zijn. Bezoek
http://www.ferrari-by-logic3.com/register

Compatibiliteit

AirPlay-compatibel met:







iTunes,
iPod touch (2e, 3e en 4e generatie),
iPhone 4 / 4S
iPhone 3G / 3GS
iPad, iPad 2, nieuwe iPad

Voor AirPlay moet de Scuderia FS1 Air verbonden zijn via Wi-Fi met netwerktoegang tot een Mac of pc met iTunes
10.5 of hoger; of een iPad, iPhone of iPod touch met iOS 5.0 of hoger.

Bluetooth-connectiviteit voor Android- en Windows-apparaten
Het woordmerk Bluetooth® en de logo's ervan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk
gebruik van zulke merken door Ferrari by Logic3 is onder licentie verleend. Andere handelsmerken en -namen zijn
eigendom van hun respectieve eigenaars.
Het Wi-

-logo en het Wi-Fi®-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Kenmerken









2.1 Stereoluidsprekers en subwoofer (versterkt door twee passieve speakers aan de achterkant)
Class HD-versterker voor maximaal vermogen en hoge prestaties
AirPlay-ondersteuning voor draadloos streamen van muziek vanaf iTunes of andere Apple-apparaten
Bluetooth-ondersteuning voor speakerphonetechnologie en draadloos afspelen van uw muziek
Digital Signal Processing (DSP) voor optimale prestaties, natuurlijke muzikale klanken en uitgebreide lage
frequentie-weergave.
Apple Dockconnector voor het opladen en afspelen van uw Apple-apparaat
Ergonomisch ontworpen afstandsbediening, geïnspireerd op de klassieke metalen versnellingsbak van Ferrari
Composite video-uitgang en USB-laadpoor

Ferrari door Ferrari by Logic3 APP






geïnspireerd op Ferrari:

Wekker
Wereldklok
Afspeellijsten en muziekbeheer
Afstandsbediening
Speciale morphing-app voor betere functionaliteit in de collectie van Ferrari-luidsprekers

Inhoud
Controleer de verpakking op de onderstaande items.
Bewaar het verpakkingsmateriaal omdat dit de veiligste manier is om het product te vervoeren.
Als een onderdeel van een product is beschadigd, probeer het dan niet te gebruikten. Neem direct contact op met
Ferrari by Logic3 via e-mail: support@ferrari-by-logic3.com of per telefoon: +44 (0) 1923 471 010

Scuderia FS1 Air

Afstandsbediening

2 x AAAbatterijen

Netsnoer

Ingangskabel

WAARSCHUWING: houd plastic zakken buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Overzicht
Bovenka
nt

Apple
Dockconnector
Aan/uit / Koppelen
Volume -

Volume +

Voorkant

AirPlay-lampje
ROOD Niet
verbonden
GROEN - Verbonden

Bronlampje
ROOD iPod
BLAUW Bluetooth
GROEN - Aux

Onderkant

Netsnoeraansluiting
Composite video-aansluiting
3,5 mm Aux-ingang
USB-laadpoort

Uw systeem voorbereiden
1.
2.
3.

Selecteer het juiste netsnoer voor uw stopcontact.
Sluit het smalle uiteinde van het netsnoer aan op de netsnoeraansluiting op de onderkant van de Scuderia FS1
Air
Steek het andere uiteinde in een werkend stopcontact.

OPGELET: bedek de ventilatieopeningen van het product niet.

Batterijen in afstandsbediening plaatsen

Twee R03/AAA-batterijen
1.

Schuif de batterijklep aan de achterkant uit de afstandsbediening.

2.

Plaats de meegeleverde batterijen volgens de aangegeven polen op de afstandsbediening.

3.

Schuif de batterijklep terug op zijn plaats.

WAARSCHUWING: verzeker u ervan dat de batterijen juist zijn geplaatst. Als de batterijen niet juist zijn
geplaatst (omgekeerde polen), kan dit leiden tot lichamelijk letsel of schade aan uw Scuderia FS1 Air.
1 - Aan/uit
 Druk hierop om het systeem AAN/UIT te zetten
 Druk hierop om de bron te selecteren
2 - Bron
 Druk hierop om de bronmodus te wijzigen.

1
5
6
7

2

3
4

3 - Volume +
 Druk hierop om het volume hoger (+) te zetten.
 Houd deze knop ingedrukt voor een snellere
aanpassing.
4 - Volume
 Druk hierop om het volume lager ( ) te zetten.
 Houd deze knop ingedrukt voor een snellere
aanpassing.
5 - Afspelen/Pauzeren
 Druk hierop om het huidige nummer op het apparaat
in het dock af te spelen / te pauzeren.
6 - Vooruit spoelen
 Druk eenmaal hierop om naar het volgende nummer te
gaan.
 Houd deze knop ingedrukt om snel door een nummer
te spoelen.

7 - Achteruit spoelen
 Druk eenmaal om naar het begin van het huidige
nummer te gaan
 Druk tweemaal om naar het begin van het vorige
nummer te gaan
 Houd deze knop ingedrukt om snel achteruit te
spoelen door een nummer

Uw systeem bedienen
U kunt uw Scuderia FS1 Air op de volgende twee manieren inschakelen:

afstandsbediening. Wacht totdat de Scuderia FS1 Air is opgestart (Rood AirPlay-lampje/Oranje bronlampje
blijven 20 seconden opgelicht). Zodra deze lampjes doven, is de Scuderia FS1 Air klaar voor gebruik.
Als u de Scuderia FS1 Air wilt uitschakelen, doet u het volgende:

seconden ingedrukt.
Verwijder het apparaat uit het dock



Energiebesparende modius
De Scuderia FS1 Air beschikt over een automatische energiebesparende modus. Als gedurende 15 minuten geen
muziek wordt gedetecteerd, zet de FS1 zich automatisch in de stand-bymodus voor een laag energieverbruik.

Uw iPod, iPhone of iPad in het dock plaatsen
1

Verwijder het deksel van de
Apple Dockconnector. Druk op
de Scuderia FS1 Air (FS1 begint
op te starten). Wacht totdat het
rode AirPlay-lampje/ oranje
bronlampje doven.
.

2

Selecteer de iPod-modus. Het
bronlampje licht ROOD op. Plaats
een iPod, iPhone of iPad in de
Apple Dockconnector.

3

De Scuderia FS1 Air begint de
muziek uit uw afspeellijst af te
spelen.

Apps vanuit de App Store downloaden
Een venster verschijnt wanneer u uw Apple-apparaat
(sommige modellen) of iPhone/iPad voor het eerst
aansluit. Als u
drukt op 'JA', wordt de App Store
geopend waar u vervolgens de specifieke app kunt
downloaden.

1

Opmerking: verzeker u ervan dat u bent verbonden
met het internet om de app te downloaden

AirPlay-connectiviteit
Wi-Fi-netwerkconfiguratie voor AirPlay
Controlelijst
Controleer de volgende stappen voordat u uw Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 verbindt met een Wi-Fi-netwerk.
☐Als u wilt genieten van draadloze audio via AirPlay, moet u beschikken over het volgende:
iTunes of een iOS-apparaat (iPod touch, iPhone of iPad)
Een werkend Wi-Fi-thuisnetwerk
☐Download de nieuwste software-updates voor iTunes en uw iOS-apparaat om u ervan te verzekeren dat u kunt
genieten van de nieuwste AirPlay-verbeteringen en -compatibiliteit
☐Houd de naam (SSID) en het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk (indien van toepassing) bij de hand ter referentie.
Opmerking: AirPlay vereist iTunes 10.5 (Mac en pc) of hoger; OF een iPad/iPad2/nieuwe iPad, iPhone 3G/3GS/4/4S,
iPod touch 4e/3e/2e generatie met firmware iOS 5.0 of hoger
op de bovenkant van de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3. Wacht
totdat de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 is opgestart (rood AirPlay-lampje/oranje bronlampje blijven 20
seconden opgelicht). Zodra het AirPlay-lampje rood oplicht, is de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 klaar voor
verbinding met AirPlay

AirPlay-lampje
Bronlampje

FS1 Air
1.
2.

Plaats uw iPad, iPhone of iPod op de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3.
Houd de knoppen Aan/Uit /Koppelen en volume (-) gedurende 3 seconden ingedrukt of totdat een bericht
verschijnt met de melding om gegevens te delen.

3
SECONDEN
3.
4.

 de huidige Wi-Fi-netwerkinstellingen van uw Apple-apparaat worden nu overgebracht naar uw
Speaker Dock van Ferrari by Logic 3.
Wacht totdat het AirPlay-lampje (Rood) continu groen oplicht.

Niet verbonden

Verbonden met AirPlay

Opmerking: verbinden met een netwerk kan tot wel 20 seconden duren. Als er geen verbinding met een
netwerk kan worden gemaakt, stelt u het apparaat opnieuw in.
A. Houd de knoppen Aan/Uit /Koppelen en volume (+) langer dan 5 seconden ingedrukt of tot het bronlampje
oranje oplicht.
B. Het AirPlay-lampje licht rood op.
C. Vervolgens gaat het bronlampje uit.
Als u nog steeds problemen ervaart bij het verbinden van het apparaat met het netwerk, controleert u of uw
Apple-apparaat is verbonden met het netwerk en ook of uw netwerk naar behoren werkt.
Het AP (toegangspunt) opnieuw instellen
A. Houd de knoppen Aan/Uit /Koppelen en volume (-) langer dan 5 seconden ingedrukt of tot het AirPlaylampje rood/groen knippert.
B. Het bronlampje licht oranje op.
C. Het opnieuw instellen is geslaagd wanneer het bronlampje uit gaat en het AirPlay -lampje rood/groen
knippert.
Schakel het apparaat uit door de knop Aan/Uit 2 seconden ingedrukt te h ouden. Druk vervolgens eenmaal op
de knop om het apparaat in te schakelen en volg stap 1-5.
5.

Selecteer het AirPlay-symbool
in het iPod-menu van uw Apple-apparaat en selecteer het Speaker Dock
van Ferrari by Logic 3: Scuderia Air of Cavallino Air .

Gelukt!
Gefeliciteerd! U hebt uw apparaat succesvol verbonden met uw draadloze netwerk. Nu kunt u genieten van draadloze
audio thuis of op kantoor.
Opmerking: als u de draadloze streaming via AirPlay wilt beginnen, moet uw AirPlay -bron (Mac of pc met uw
iTunes-bibliotheek en uw iPod touch, iPhone of iPad) verbonden zijn met hetzelfde Wi -Fi-netwerk waarmee
het apparaat is verbonden.

Muziekconnectiviteit
Verbinden met de FS1 Air
U kunt verbinding maken met de FS1 op verschillende manieren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Via AirPlay voor draadloze streaming vanaf iTunes op uw Mac of pc (iTunes kan streamen naar meerdere AirPlayluidsprekers).
Via AirPlay voor draadloze streaming vanaf uw iPod touch, iPhone, iPad (iOS-apparaten streamen naar slechts
één AirPlay -luidspreker tegelijkertijd).
Via de iPod Dockconnector voor audio en het opladen van uw iPod, iPhone of iPad.
Via Bluetooth voor draadloze streaming vanaf uw Bluetooth-apparaat zoals Apple-apparaten (bepaalde modellen)
en de meeste Android- en Windows-apparaten
Via ondersteuning voor composite video-uitvoer met een RCA-connector.
Via ondersteuning voor audio vanaf uw geluidsbronnen (bijv. tv, cd-speler) met een 3,5 mm ingangskabel voor
stereogeluid.

AirPlay via iPod touch, iPhone of iPad
Met een iOS-apparaat:
1.

Verbind uw iOS-apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

2.

Tik op de app Muziek op uw iPod/iPhone. Zoek de AirPlay-knop naast de iPod-regelaars voor het
overzetten van muziek.
Tik op het
AirPlay-symbool en kies Scuderia FS1 Air uit de lijst met luidsprekers. Als de Scuderia FS1 Air niet
beschikbaar is, start u uw iOS-apparaat opnieuw op en controleert u of het apparaat is ingeschakeld en
verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
Druk op Speel af.

3.

4.

Ga naar Instellingen > Wi-Fi

op uw iOS-apparaat.

AirPlay via iTunes
Met een Mac of pc met iTunes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verbind uw Mac of pc met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als het apparaat.
Open iTunes op uw computer.
☒ activeer de volgende optie:
"Sta iTunes-audio regelen vanaf netwerkluidsprekers toe"
Klik op OK en sluit de iTunes-voorkeuren.
Zoek het AirPlay-symbool rechts onder in het iTunes-venster.
Klik op het
AirPlay-symbool en kies de luidspreker Scuderia FS1 Air. Als deze niet beschikbaar is, start u
iTunes opnieuw en controleert u of het apparaat is ingeschakeld en verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

Muziek via AirPlay afspelen:








Zodra u uw Scuderia FS1 heebt verbonden met Airplay, kunt u uw muziek beginnen af te spelen.
Druk op
op de afstandsbediening van de Scuderia FS1 om de muziek op uw iOS-apparaat af te
spelen.
Druk op de knop
op de afstandsbediening van de Scuderia FS1 om naar het volgende nummer op uw iOSapparaat te gaan.
Druk op de knop
op de afstandsbediening van de Scuderia FS1 om naar het begin van het huidige nummer
op uw iOS-apparaat te gaan. Druk onmiddellijk opnieuw op de knop om naar het vorige nummer te gaan.
Druk op
op de afstandsbediening van de Scuderia FS1 om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw hierop
om het afspelen te hervatten.
Druk op VOLUME + / - op de Scuderia FS1 of de afstandsbediening om het volume van het systeem te wijzigen.

Bluetooth-connectiviteit
Luidspreker koppelen met uw apparaat
Voordat u start, verzekert u zich ervan dat uw Bluetooth-apparaat (mobiele telefoon, mp3-speler, computer, enz.) het
Bluetooth-profiel A2DP (ook gekend als het stereo-audioprofiel) ondersteunt voor werking met de luidspreker.
Talrijke nieuwe mobiele telefoons en pc's met ingebouwde Bluetooth-functionaliteit ondersteunen dit profiel. Voor
nauwkeurige informatie over uw product raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat. Hierin
vindt u informatie over de Bluetooth-profielen.
De eerste keer moet u uw Bluetooth-apparaat koppelen met de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3, voordat u via
Bluetooth muziek kunt afspelen met de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3. De koppeling maakt een blijvende
verbinding zodat twee apparaten elkaar altijd kunnen herkennen.
Koppelen:
1. Schakel het apparaat in door eenmaal op de knop 'Aan/Uit '
het systeem is opgestart om te initialiseren)

(wacht bij Airplay-modellen 20 seconden tot

2.

Selecteer de Bluetoothvan Ferrari by Logic3 te bladeren. Het bronlampje licht blauw op en knippert langzaam (elke 2 seconden).

AirPlay-lampje
Bronlampje

Configuratie van de lampjes op Airplay-modellen
3.

de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 langer dan 10 seconden ingedrukt of tot het
bronlampje snel blauw knippert (de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 bevindt zich in de koppelmodus).

4.

Activeer Bluetooth op uw apparaat om te zoeken naar andere Bluetooth-apparaten (volgens de
gebruikershandleiding van het apparaat).

5.
6.

Na de verbinding houdt het blauwe lampje op met knipperen en blijft het continu opgelicht en hoort u een piepje.
Het Bluetooth-symbool

7.

verschijnt op het scherm van uw apparaat.

De Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 koppelt automatisch met het laatst gekoppelde apparaat.
Status van het Bluetooth-bronlampje
Traag knipperen Geen apparaat gekoppeld
Snel knipperen Apparaat wordt gekoppeld
Continu opgelicht Apparaat gekoppeld

Muziek via Bluetooth afspelen:


Zodra uw apparaat en de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 zijn gekoppeld, kunt u via Bluetooth muziek
afspelen met de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3.



Druk op
op de afstandsbediening om de muziek op uw Bluetooth-apparaat af te spelen. Deze functie is
afhankelijk van uw Bluetooth-apparaat.



Druk opnieuw op
hervatten.



Druk op de volumeknop op de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 of op de afstandsbediening om het volume
van het systeem te wijzigen.

op de afstandsbediening om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen te

Video-uitgang gebruiken

Wanneer materiaal op een iPod, iPhone en iPad met videofunctie wordt afgespeeld, biedt de VIDEO-UITGANG een
composite video-uitvoersignaal dat kan worden bekeken op een tv of het beeldscherm van een computer.
Voor de weergave van deze video-uitvoer op uw tv of beeldscherm sluit u de VIDEO-UITGANG van de FS1 Air aan op
een video-ingang van uw tv met een standaard composite videokabel (niet meegeleverd). Zorg ervoor dat u de juiste
video-ingang op uw tv hebt geselecteerd.

Links op de onderkant

Ingangs-/Aux-aansluiting
De Scuderia FS1 biedt ook de mogelijkheid om andere draagbare audio-apparaten zoals de iPod shuffle, mp3,
MiniDisc en draagbare cd-spelers aan te sluiten als een luidsprekersysteem via de Aux-ingang.
De AUX-INGANG is geschikt voor de plug van een 3,5 mm stereokabel.
1.

Sluit uw audio-apparaat met de gepaste stereokabel aan op de ingang AUX.

Links op de onderkant

Naar AUX-aansluiting

Opmerking: er moet een apparaat zijn aangesloten op de AUX-connector om de AUX-bron te kunnen selecteren.
2.
3.
4.
5.

Selecteer de bron AUX door op de knop 'Aan/Uit' op de FS1 of de knop 'Bron' op de afstandsbediening te
drukken. Het bronlampje licht GROEN op.
Schakel het aangesloten audio-apparaat in en druk op Afspelen op uw apparaat.
Stel het volume van het aangesloten apparaat in op 50%.
Gebruik de volumeregelaars Hoger/Lager op de Scuderia FS1 / afstandsbediening om het juiste afspeelvolume
aan te passen.

Opmerking: de afstandsbediening van de Scuderia FS1 Air regelt geen apparaten die zijn aangesloten op de AUXINGANG.

Uw apparaat via de USB-poort opladen
De USB-poort aan de onderkant van de Scuderia FS1 biedt een vermogen van 5V 2,1A via USB-type 'A'

Links op de onderkant

Naar USB-poort
USB-kabel (niet meegeleverd)

Opmerking: de USB-poort kan alleen een maximaal vermogen van 5V 2,1A leveren. Overschrijd dit voltage of
vermogen niet omdat uw Scuderia FS1 of apparaat hierdoor kan worden beschadigd.

Zorg en onderhoud





Als u het oppervlak van uw product wilt schoonmaken, gebruikt u een zachte, droge en pluisvrije doek.
Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of spuitbussen omdat u hierdoor het oppervlak en interne onderdelen
kunt beschadigen
Zorg ervoor dat geen vloeistoffen of objecten in openingen terechtkomen.
Vermijd het gebruik van schurende producten, schoonmaakmiddelen met zuren, of alkali- of antibacteriële
middelen.

Probleemoplossing

Probleem

Wat moet ik doen?

De Scuderia FS1 kan niet worden
ingeschakeld

Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de Scuderia FS1 Air en op het
stopcontact en of het apparaat is ingeschakeld
Verzeker u ervan dat de Aan/Uit-schakelaar van de Scuderia FS1 Air is ingesteld op
AAN
Verzeker u ervan dat de juiste bron is geselecteerd.

Geen geluid

Controleer of de muziek wordt afgespeeld op het verbonden apparaat.
Probeer de software voor uw iPod bij te werken met de nieuwste iTunes-versie die
beschikbaar is op apple.com/nl/

Ik ben een onderdeel van de
Scuderia FS1 Air kwijt

Raadpleeg de lijst met reserveonderdelen op onze website www.ferrari-bylogic3.com

De afstandsbediening werkt niet

Vervang de batterijen
Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst
Controleer of uw composite-kabel juist is aangesloten.
Controleer of uw iPod is ingesteld op Tv-uitvoer (raadpleeg de handleiding van uw
iPod voor instellingen)

Geen beeld

Verzeker u ervan dat u de juiste ingang op uw tv hebt geselecteerd
Ik kan geen muziek via Bluetooth
afspelen vanaf mijn andere
Bluetooth-apparaten

Verzeker u ervan dat uw apparaat de Bluetooth-profielen A2DP en AVRCP
ondersteunt
Verzeker u ervan dat u uw apparaat hebt gekoppeld met de Scuderia FS1.
Bluetooth-

Geluidscontrole
Voor de beste luisterervaring van uw iPod, iPhone of iPad met de Scuderia FS1 activeert u Geluidscontrole in iTunes.
Geluidscontrole normaliseert het volume van alle nummers in uw muziekbibliotheek. De Scuderia FS1 is speciaal
ontworpen voor een krachtige maar veilige luisterervaring terwijl Geluidscontrole is ingeschakeld. Leer hier meer

over het iTunes-geluid

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Neem even de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te
nemen.
Deze handleiding helpt u uw nieuwe product van Ferrari by Logic3 correct te gebruiken en alle functies ten volle te
benutten. Bewaar deze gebruikershandleiding voor latere naslag.

De bliksem in de gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van een nietgeïsoleerd, gevaarlijk voltage in de systeembehuizing dat kan volstaan voor mogelijke elektrocutie.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van
belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lees deze instructies voor alle onderdelen voordat u dit product gaat gebruiken.
Bewaar deze instructies voor latere naslag.
Lees alle waarschuwingen op het product en in de gebruikershandleiding.
Volg alle instructies op.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip,
wasbak, spoelbak in de keuken, wasmachine, een vochtige kelder, bij een zwembad of op andere plaatsen waar
water aanwezig is.
Maak alleen schoon met een droge doek en zoals aangegeven door Ferrari by Logic3.
Haal de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken.
Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant. Voor de betrouwbare
werking van het product en de bescherming ervan tegen oververhitting plaatst u het product in zulk een positie
en op zulk een plaats dat de gepaste ventilatie niet wordt gehinderd. Plaats het product bijvoorbeeld niet op een
bed, sofa of vergelijkbaar oppervlak dat de ventilatieopeningen kan blokkeren. Plaats het niet in een ingebouwd
systeem, zoals een boekenrek of een kast, waar geen lucht door de ventilatieopeningen kan stromen.
Vermijd installaties nabij warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten
(inclusief versterkers) die warmte produceren.
Gebruik alleen door de fabrikant gevalideerde hulpstukken/accessoires.
Zorg ervoor dat er niet wordt gestapt op het netsnoer en bescherm het tegen knepen, in het bijzonder bij
stekkers, contactdozen en het punt waar ze het apparaat verlaten.
Koppel dit apparaat los tijdens hevig onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt om
schade aan het product te voorkomen.
Wend u tot gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor alle onderhoudswerkzaamheden. Onderhoud is vereist
wanneer het apparaat is beschadigd, zoals in de volgende gevallen: het netsnoer of de stekker is beschadigd, er
is vloeistof gemorst of er zijn objecten in de openingen van het apparaat gevallen, het apparaat is blootgesteld
aan regen of vochtigheid, het apparaat werkt niet naar behoren, of het apparaat is gevallen. Voer zelf geen
onderhoud aan dit product uit. Het openen of verwijderen van beschermkappen kan u blootstellen aan
gevaarlijke voltages of andere gevaren. Neem contact op via support@ferrari-by-logic3.com om naar een erkend
onderhoudscentrum in de buurt te worden verwezen.
Stel dit product niet bloot aan regen of vochtigheid om het risico op brand of elektrocutie te herleiden. Het
product mag niet worden blootgesteld aan druppels of gespetter, en objecten met vloeistoffen, zoals vazen,
mogen niet op of in de buurt van het product worden geplaatst. Zorg ervoor dat u geen vloeistoffen morst op het
product, net als bij andere elektronische producten. Vloeistoffen kunnen een storing en/of brandgevaar
veroorzaken.
Breng geen wijzigingen aan het product of de accessoires aan. Onbevoegde wijzigingen kunnen de veiligheid, de
naleving van de regelgeving en de prestaties van het systeem aantasten en maken garantie ongeldig.
Plaats geen bronnen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van het apparaat.
Bevat kleine onderdelen die tot verstikking kunnen leiden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Vermijd overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren of contactdozen om het risico op brand of elektrocutie
te voorkomen.
Laat geen voorwerpen of vloeistoffen in het product terecht komen deze kunnen gevaarlijke spanningspunten
veroorzaken die in brand of elektrische schokken kunnen resulteren.
Raadpleeg de behuizing van het product voor veiligheidsgerelateerde markeringen.
Gebruik gepaste stroombronnen. Sluit het product aan op een gepaste stroombron, zoals beschreven in de
bedieningsinstructies of zoals gemarkeerd op het product.

BATTERIJ-INFORMATIE





Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
Als de batterij begint te lekken, moet u ervoor te zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met uw huid of
ogen. Als dit wel gebeurt, moet u het getroffen gebied onmiddellijk met veel water wassen en een arts
raadplegen.
Stel het product of de batterij niet bloot aan overmatige hitte, inclusief direct zonlicht of brand en opslag en
, waar het kan worden blootgesteld aan temperaturen boven 140°F (60°C).
Hierdoor kan de batterij en voeding heet worden, scheuren of ontbranden.










Het gebruik van het product op zulke wijze kan ook leiden tot mindere prestaties en een kortere levensduur.
Als de batterij is beschadigd en ontbrandt, mag u geen water gebruiken om de vlammen te doven. Gebruik in
plaats daarvan een werkende brandblusser.
Stap niet op batterijen, laat ze niet vallen, of gooi ze niet. Dit geldt ook voor de voeding. Stel deze evenmin bloot
aan sterke schokken. Doorboor de batterijen of de voeding niet, sla ze niet plat of maak geen deuken erin op
welke manier dan ook. Als de batterijen vervormd raken, moet u ze op juiste wijze wegruimen.
Maak geen kortsluiting met de batterijen. Bewaar ze niet in de buurt van metalen voorwerpen, zoals sleutels,
muntgeld, paperclips en sieraden.
Demonteer, open of snijd de batterij niet.
De batterij is bestemd om alleen te worden gebruikt met de producten van Ferrari by Logic3 en de meegeleverde
voeding.
De cellen in de batterijen werken het best bij een normale kamertemperatuur van 20ºC (70ºF).

Conformiteitsverklaring
Logic3 verklaart dat het beschreven product in deze gebruikershandleiding is getest en onderzocht en in
overeenstemming is met de relevante bepalingen van de volgende richtlijnen en de nationale wetgeving en
regelgeving die deze richtlijnen toepassen.

EMC-richtlijn 2004/108/EG
EN50332 Meten van het maximale geluidsniveau
RoHS Richtlijn inzake beperking van gevaarlijke stoffen
REACH

Uitgegeven in:
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Logic3 plc. Rhodes Way, Watford, WD24 4YW, VK
Logic3 plc. & Logic3 International Ltd. uit Watford VK zijn de eigenaars van het gedeponeerde
handelsmerk Logic3. Logic3 bezit gedeponeerde en niet-gedeponeerde designrechten en het
copyright op diverse producten in haar gamma.
FERRARI, het PRANCING HORSE-apparaat, alle bijbeho
handelsmerken van Ferrari S.p.A. De behuizingsontwerpen van de Ferrarials Ferrari-eigendom onder de regelgeving inzake design, handelsmerk en logo's.
Alle andere handelsmerken, auteursrechten en handelsnamen zijn de geregistreerde eigendom van
hun respectieve eigenaren. Logic3 werkt haar producten voortdurend bij om zodoende de kwaliteit
en het design te verbeteren. Het copyright op deze handleiding is eigendom van Logic3 International
Ltd. Rhodes Way.

