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STYLE

Kwaliteit is altijd onze drijfveer geweest en de oprichting van Argon Audio is hier een 
logisch gevolg van.

We hebben al meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen en specificeren van 
producten van hoge kwaliteit, de productie en de uiteindelijke verkoop aan de 
eindgebruiker met Value-for-Money als voornaamste doel. En Argon Audio is een 
merk wat hier volledig bij aansluit. Design, functionaliteit en kwaliteitsstandaarden zijn 
allemaal bepaald in Denemarken en de productie vindt plaats in het Verre Oosten, 
waar veel concurrentie is onder de fabrikanten van kwaliteitsonderdelen. Het resultaat 
hiervan is dat ze fantastische Value-for-Money producten kunnen leveren. Iets waar 
wij en natuurlijk onze klanten van profiteren!

Bedankt voor het kiezen voor een Argon Audio STYLE luidspreker, we hopen 
dat ze je vele jaren plezier zullen brengen.  
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Beste klant,
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STYLE

1.1 Wat zit er in de doos; 

o ARGON AUDIO STYLE
o Quick Start Handleiding
o Voedingskabel
o 3.5mm Stereo Audio kabel

Het is sterk aan te raden om de originele verpakking te bewaren, mocht je 
deze luidsprekers ooit willen vervoeren is dit de beste verpakking.  

We raden je ook aan drze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik. 
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1.2 Veiligheid 

• Verwijder de voedingskabel van het lichtnet voordat je het product gaat reinigen.
Gebruik dit product niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Zorg dat er
geen vloeistoffen op het prduct komen. Reinig dit product uitsluitend met een droge
doek.

• Plaats dit product op een stevige ondergrond.
• Plaats dit product niet in een afgesloten kast zonder deugdelijke ventilatie.Zonder

voldoende ventilatie kan dit product over verhit raken en daardoor defect raken.
• Plaats dit product neit in de buurt van een warmte bron, zoals een verwarmingsradiator,

kooktoestellen of andere apparaten die veel warmte produceren.
• Let op dat de voedingskabel niet wordt afgeklemd of wordt doorboord, pas op de

uiteinden van de kabel als deze met het lichtnet verbonden zijn. Mocht de kabel
beschadigd raken vervang deze dan onmiddelijk.

• Haal dit product van de lichtnetspanning tijdens bliksem. Als het product gedurende een
lange tijd niet gebruikt wordt is ook sterk aan te raden het van het lichtnet te
ontkoppelen. Dit voorkomt schade aan het product door eventuele overspanning bij
blikseminslag.

• Probeer niet dit product zelf te herstellen bij defecten. het openen van de behuizing kan
je blootstellen aan gevaarlijke hoogspanning. Neem contact op met de fabrikant en/of
Distributeur zij kunnen je door verwijzen naar een geauthoriseerd servicecentrum in de
buurt.

• Belast stopcontacten, verlengsnoeren en ingebouwde aanvullende stopcontacten niet te
hoog, omdat dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.

• Steek nooit objecten door de ventialtie openingen van dit product, dit kan leiden tot
brand, een electrische schok en schade aan het product.

• Gebruik uitsluitend deugelijke stopkontacten en spanningsverdeeldozen en gebruik ze
op de wijze als aangegeven in de instructies of instructies op het product.

De bliksemflits met de pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker 
erop attent dat er een niet-geïsoleerde “gevaarlijke spanning” bestaat in de kast 
van het product en dat deze spanning hoog genoeg kan zijn om gevaar voor 
elektrische schokken op te leveren.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker erop attent dat 
er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het 
apparaat zijn opgenomen.      

IAls er een dubbel vierkant op het product staat, dan betekend dit dat het product 
dubbel geïsoleerd is. Aarding is dan niet noodzakelijk. 

Dit product is geproduceerd in overeenstemming met de EEG-richtlijnen
2004/108/EEG inzake vereisten voor radio-storingen.
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Gebruik, bediening en aansluitingen

1. Volume - / vorige track toets
2. Afspelen/Pauze - Pairing toets
3. Volume+ / volgende track toets
4. Aan/Standby -batterij capaciteit toets
5. 3.5 mm jack stereo audio ingang
6. Micro USB Voedingsingang
7. Reset toets
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STYLE

1. Houdt de Aan/Standby (4) toets 3 seconden ingedrukt op de luidspreker aan of uit te
zetten. de luidspreker zal een bevestigend geluid maken.

2. Druk kort op de Afspelen/Pauze (2) toets  om het afselen te starten of te pauzeren.
3. Druk op de + (3) of - (1) om het weergave harder of zachter te zetten
4. Houdt de + (3) toets ingedrukt om naar de volgende track te gaan.
5. Houdt de - (1) toets ingedrukt om naar de vorige track te gaan.
6. om de Luidsperker in koppel modus te zetten houdft je de Afspelen/Pauze (2) toets tot de

luidspreker een geluid maakt en toetsen beginnen te knipperen. open de Bluetooth
instellingen op je smartphone/tablet of PC en kies nieuw apparaat toevoegen. kijk of "Argon
Style" in de lijst staat en maak verbinding (mocht om een koppelingscode gevraagd worden
kies dan "0000" of "1234") eenmaal gekoppeld zal het apparaat een volgende jeer
automatisch verbinding maken.

basis bediening:

Beginnen:
1. verbind de meegeleverde USB kabel met de luidspreker en een USB adapter of PC om het

opladen te starten.
2. Houdt de Aan/Standby (4) toets 3 seconden ingedrukt op de luidspreker aan of uit te

zetten. de luidspreker zal een bevestigend geluid maken.
3. de toetsen zullen blauw knipperen ten teken dat de luidspreker klaar is om te koppelen met

een bron apparaat.
4. koppel het afspeel apparaat als hierboven omschreven bij punt 6.

Overige:
• Het volledig laden van de luidspreker duurt circa 3 uur.
• met een volle accu speelt de luidspreker tot maximaal 8 uur, bij gemiddeld geluids

niveau.
• druk 1x kort op de Aan/Standby (4) toets om de rest capaciteit van de accu uit te

lezen:
- Als de LED 1x rood knipperd dan is de rest capaciteit 20%
- Als de LED 2x rood knipperd dan is de rest capaciteit 40%
- Als de LED 3x rood knipperd dan is de rest capaciteit 60%
- Als de LED 4x rood knipperd dan is de rest capaciteit 80%
- Als de LED 5x rood knipperd dan is de rest capaciteit 100%

• De luidspreker gaat automatisch na 10 minuten uit als er geen signaal
binnenkomt.

• De luidspreker gaat automatisch uit als de recst capaciteit 5% of minder is.

Specificaties:
• Bluetooth versie 4.0  (CSR8635)
• luidsprekers: 2x 1.75" tweeter, 1x 3.5" subwoofer
• vermogen 30 Watt RMS.
• Signaal/Ruis verhouding: 85dB
• Batterij specificaties: 7.4 Volt/5200mHa Li-Ion accu capaciteit to 8 uur.
• afmetingen (BxHxD) 210 x 107 x 88 mm
• gewicht: 1,6 kg

ARGBTSTYLEWH/ARGBTSTYLEBK

MKL/AND-201


	We recommend that you keep the original box and packing material for future. transportation.
	We also recommend that you keep this User Manual for future use.



