Belangrijk - Veiligheidsinstructies
Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Volg alle
waarschuwingen op volgens de vermelde instructies.

Gebruikershandleiding Amigo 7X

Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
onderhouden. Laat al het onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Hanteer het product voorzichtig en probeer het product niet te demonteren.
Stel het product en de bijbehorende accessoires niet bloot aan vloeistoffen, regen
of vocht.
Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron en dek de ventilatiegaten
niet af: het product wordt tijdens gebruik warm. Laat ten minste 10 cm ruimte
rondom het product vrij, zodat luchtcirculatie mogelijk is.
Plaats het product niet op een plaats waar het kan worden blootgesteld aan
klappen of trillingen of waar het product kan omvallen.

Inhoud
De Amigo 7X wordt geleverd met de bijbehorende
voedingsadapter voor lokaal gebruik.
Het pakket bevat de hieronder getoonde accessoires. De Amigo
7X is voorzien van beschermende, doorzichtige plasticfolie. Deze
folie moet vóór gebruik worden verwijderd.

Plaats het product op een zachte ondergrond of op tapijt.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsbron. Het gebruik van andere
typen voedingsbronnen kan eventuele goedkeuringen of garanties die voor het
product gelden opheffen en kan gevaarlijk zijn.
Bescherm het snoer van de voedingsbron tegen beschadiging.
Verwijder eerst het snoer uit het stopcontact voordat u het snoer loskoppelt van
het apparaat.
Haal de stekker van het product uit het stopcontact wanneer het product langere
tijd niet wordt gebruikt of tijdens onweer.

Andere accessoires

Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het product gaat
reinigen en gebruik uitsluitend tijdens het reinigen een droge doek.

HDMI-kabel

Gebruik uitsluitend de accessoires en producten zoals deze zijn meegeleverd.

Ethernetkabel

Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

Stekker van 3,5 mm
naar 3 x RCA-kabel
Afstandsbediening
en batterijen

1. Overzicht van de Amigo 7X

2. De Amigo 7X op een TV aansluiten

1. Voedings-/activiteitslampje en IR-ontvanger.
Waarschuwing! Schakel alle systeemapparaten (TV, AVversterker, etc.) uit en haal ze uit het stopcontact voordat u een
kabel gaat aansluiten of loskoppelen.
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De Amigo 7X biedt opties voor het aansluiten van audio en video
van uw TV voor:
4
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1. DC-stroomingang, 5 V, 2 A
2. HDMI-poort
3. Analoge A/V-uitgang
4. Ethernetpoort
5. 2X USB-poort; Gebruik deze poorten NIET om apparaten
van stroom te voorzien
6. MicroSD-slot

HDMI (aanbevolen): beste kwaliteit. Sluit een HDMI-kabel aan op
de HDMI-uitgang van de Amigo 7X en op de HDMI-ingang van
uw TV.
Analoge A/V: goede kwaliteit. SD-composiet met analoge audio

3. De Amigo 7X op het netwerk aansluiten
Waarschuwing! Voor de beste kijkervaring raden wij u aan de
TV-ontvanger bekabeld aan te sluiten
Bekabeld (aanbevolen): Sluit de meegeleverde ethernetkabel
aan op het modem en de ethernetpoort op de TV-ontvanger
Draadloos: Sla deze stap over en verbind de TV-ontvanger
middels de wizard met het draadloze netwerk

4. (Optie) De Amigo 7X op een A/V-ontvanger
aansluiten

6. TV aanzetten
De TV kan nu aangezet worden; selecteer de juiste ingang
(bijvoorbeeld HDMI 1) in het keuzemenu van uw TV.
Raadpleeg de handleiding van uw TV-fabrikant voor meer
informatie.

7. Afstandsbediening
Verwijder de plastic folie van de batterijen in de
afstandsbediening.
Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van de Amigo 7X
en op de HDMI-ingang van uw A/V-ontvanger of home cinema
systeem.

5. De Amigo 7X op de voedingsbron aansluiten

8. TV-ontvanger aanzetten
De TV-ontvanger kan nu ingeschakeld worden door de Voeding/
standby STB-knop op de meegeleverde afstandsbediening in te
drukken.

9. Installatie op TV
Volg de instructies op het TV-scherm om gebruik te kunnen
maken van uw diensten.
LET OP: de installatie kan enige tijd duren aangezien de TVontvanger meestal de meest recente updates zal downloaden en
installeren.

Waarschuwing! De Amigo 7X mag uitsluitend met de
meegeleverde voedingsadapter worden gebruikt.
Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsingang van de
Amigo 7X en sluit deze vervolgens aan op het stopcontact.

Voor meer informatie en hulp bij installatie raden wij u aan onze
website te bezoeken:
www.youfone.nl/installatie

Ondersteuning en informatie over regelgeving
Gebruiksinformatie
Gebruikstemperatuur: 5 °C tot 40 °C
Frequentiebanden en maximale sterkten:

WLAN

Bluetooth

2,4 GHz: EIRP < 20 dBm
5,18~5,24 GHz: EIRP < 23 dBm
5,26~5,32 GHz: EIRP < 23 dBm
5,50~5,70 GHz: EIRP < 23 dBm

BT-EDR: EIRP < 4 dBm
BT-LE: EIRP < 2 dBm

Europese goedkeuringen
2014/53/EU (richtlijn radioapparatuur)
2011/65/EU (RoHS-richtlijn)
2012/19/EU (AEEA-richtlijn)
2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn)

Conformiteit
EN60950-1: 2006
CAN/CSA-C22.2 No. EN60950-1

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio en het symbool met dubbele D zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
De functie voor het selecteren van de landcode is uitgeschakeld voor producten die
worden verkocht in de VS/Canada.
Voor ondersteuning en verdere informatie over regelgeving betreffende dit product
gaat u naar www.aminocom.com/legal/docs
Fabrikant/importeur: Amino Communications Ltd, 1010 Cambourne Business Park,
Cambourne, Cambridge, CB23 6DP, Verenigd Koninkrijk.
Importeur: Youfone Nederland B.V., Postbus 23441, 3011 BN Rotterdam

Verklaring van conformiteit
Amino Communications Ltd. verklaart hierbij dat de radioapparatuur
IP digitale settopbox
voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar
op de volgende webpagina: www.aminocom.com/support
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