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Beste Consument,

Kwaliteit is altijd de drijvende kracht geweest  en de oprichting van Argon Audio is een 
natuurlijk gevolg van onze filosofie.                                                                                                    
We hebben ruim 20 jaar ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van hoogwaardige 
audio producten, met als hoofd gedacht dat het waar voor je geld moet zijn en Argon 
Audio het merk dat hieraan voldoet. Design en ontwikkeld in Denemarken, geproduceerd 
in het verre oosten, waar kwaliteitsfabrikanten zeer concurrerend zijn, met als resultaat 
een hoogwaardig product dat waar voor je geld is voor ons en natuurlijk onze klanten!

Veel plezier met de aankoop van deze Argon Audio SA1 
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1.1 Wat zit er in de doos; 

o ARGON AUDIO SA1
o Quick Start handleiding
o Voedingskabel
o Afstandsbediening met AAA Batterijen

We raden je aan de originele verpakking te bewaren, mocht het ooit 
noodzakelijk zijn dan is dit de beste verpakking voor transport vandit product. 
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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 product 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 niet 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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2. Bediening,Gebruik en aansluitingen

2.1 Overzicht voorzijde 

① ② ③ ④

1. Aan/Standby toets
◊ Druk om in of uit te schakelen.

2. Infrarood ontvanger
3. Ingangs indicatie lampjes
4. Volume regelaar en ingang selector

◊ draai link- of rechts om om het volume harder of zachter te zetten,
druk op de knop om een andere ingang te selecteren.
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2.2 Overzicht achterzijde (ingangen en aansluitingen) 

① ②     ③   ④   ⑤  ⑥  ⑦       ⑧    ⑨    ⑩

1. Aarding (GND)
◊ Voor het aarden van ene platenspeler of voorversterker.

2. USB power
◊ uitsluitend voor het voeden van een Chromecast apparaat (zie punt 5 op pagina 8)

3. Phono (MM) uitsluitend voor platenspelers met een MM element
◊ Sluit een platenspeler aan, vergeet de aarding niet (①) aan te sluiten

4. Line in: ingang voor analoge bronnen (AUX)
◊ Sluit een willekeurige bron analoog aan met een stereo RCA kabel

5. Optical 1 (D1): Optisch digitale S/PDIF ingang
◊ geoptimaliseerd voor TV (ook bruikbaar voor andere digitale bronnen)

6. Optical 2 (D2), Optisch digitale S/PDIF ingang
◊ geoptimaliseerd voor Audio bronnen

7. Pre out: uitgang voor een subwoofer, eindversterker of actieve luidsprekers.
◊ Sluit hier een externe eindversterker op aan (of actieve luidsprekers), of
◊ Sluit hier een Subwoofer op aan

8. Speaker rechts:
◊ Draai de speakerplug los om het gestripte eind van een luidsprekerkabel aan te

kunnen sluiten of gebruik zogenaamde banaan stekkers.(let op: sluit de + van de
luidsprker op de + van de versterker aan (idem voor de - ).

9. Speaker links:
◊ Draai de speakerplug los om het gestripte eind van een luidsprekerkabel aan te

kunnen sluiten of gebruik zogenaamde banaan stekkers.(let op: sluit de + van de
luidsprker op de + van de versterker aan (idem voor de - ).

10. Power
◊ sluit hier de meegeleverde voedingskabel aan, sluit deze daarna aan op het lichtnet.

het is aan te bevelen dit pas te doen als alles is aangesloten om schade te
voorkomen.
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2.3 Afstandsbediening (functies) 

1. Aan/Standby
◊ Druk om in- of uit te schakelen

2. Ingangs selector
◊ Kies de gewenste bron om deze te beluisteren

3. Volume harder/zachter
◊ Druk om het gewenste geluidsniveau te bereiken

4. Koppelen van een Bluetooth bron
◊ Druk om te koppelen met een nieuwe Bluetooth bron

5. Volgende of Vorige track in Bluetooth mode
◊ Druk om naar de volgende of vorige track te gaan

6. Mute aan/uit
◊ Druk om het geluid in een keer helemaal uit of weer aan te zetten.

⑤
④

①

②

③

⑥
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3. Quick start

1. Sluit luidsprekers aan op de versterker
2. Sluit bronnen aan op de versterker (tablet, laptop, telfoon, CD speler, TV) op de

daarvoor bestemde aansluitigen.
3. De SA1 heeft een "pre out" welke gebruikt kan worden voor een Subwoofer of

eindversterker.
4. Sluit de voedsingskabel aan op de achterzijde van de versteker en vervolgens op het

lichtnet, en kies de gewenste bron door op de volume regelaar te klikken.

4. Speciale functies

1. Afstandsbediening functies voor Samsung en Sony TV
◊ De Argon Audio SA1 is standaard voorzien van de IR commando's van de

meest voorkomende Sony en Samsung TV's. Dat betekend dat met meest
voorkomende Sony of Samsung Infrarood afstandsbedieningen, de basis
functies zoals: volume harder, volume zachter en mute.kan bedienen op de
SA1.

◊ Als de afstandsbediening van de TV geen infrarood commando's uit stuurt
(vaak Smart remote genaamd), dan is het in sommige gevallen toch mogelijk
om de TV of de afstandsbediening van de TV infrarood commando's uit te laten
zenden zodat de SA1 als nog bediend kan worden. Kijk in het installatie menu
van de TV om deze functie aan te zetten of raadpleeg de handleiding van de TV.

2. Auto sense (APU Auto Power Up)
◊ Als de versteker in standby staat, zal SA1 automatisch inschakelen op de juiste

bron als weergave wordt gestart. (let op: deze functie werk op alle ingangen
behalve de Phono/platenspeler ingang)

◊ Bluetooth zal automatisch koppelen als een bron (telefoon/tablet/PC) eerder al
eens verbonden was met de SA1.

◊ De Auto sense functie kan worden uitgeschakeld als je dat wilt. houdt de "Aan/
uit" toets op de voorzijde van de versterker 5 seconden ingedrukt.
de indicatie led boven de toets van 2 seconden knipperen ten teken dat de Auto
Sense functie is uitgeschakeld. Zodra de SA1 weer wordt gestart zal deze
functie automatisch weer ingeschakeld worden.

◊ Als je wilt dat de Auto sense functie altijd uitgeschaked is zal je elke keer als je
de SA1 uit zet de "power'toets op de afstandsbediening of de aan/uit toets op
de versterker zelf uit moeten schakelen (en deze 5 seconden ingedrukt houden
om de functie uit te schakelen).

3. Auto standby (APD Auto Power Down)
◊ De SA1 gaat automatisch uit (in standby) wanneer er tenminste 15 minuten

geen signaal wordt verwerkt.
◊ Bij gebruik van Bluetooth wordt, wanneer weergave is gestopt, de verbinding na

15 minuten verbroken.
4. Ontkoppelen van Bluetooth apparaten

◊ druk de BT knop op de afstandsbediening 5 seconden lang in – de indicatie led
zal knipperene ten teken van ontkoppeling.
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5. Aansluiten van een Chromecast Audio apparaat
De Argon Audio SA1 kan eenvouding worden aangepast tot een WiFi streaming
versterker op een goedkope manier; door een Google Chromecast Audio adapter aan te
sluiten. Lees hier meer over Chromecast Audio
Er zijn twee manieren om een Chromecast Audio Adapter aan te sluiten op de Argon
Audio SA1;

◊ Aansluiten van de Chromecast Audio Adapter middels de USB power aansluiting
op de SA1 (hoofdstuk 2.2 punt 2 pagina 5)
◊ Chromecast moet worden aangesloten via een optical input (hoofdstuk 2.2 punt 6

pagina 5).
De benodigde kabel wordt niet mee geleverd met de Chromecast Audio Adapter.
Dit is een zogenaamde Optische mini / Toslink kabel en ziet er uit als op de
afbeelding hieronder.
Met deze kabel krijg je de beste geluidskwaliteit omdat je hiermee de DAC
converter in de Chromcast niet gebruikt.

◊ Aansluiten van een Chromecast Audio Adapter door gebruik te maken van een
losse voeding om de Chromecast van spanning te voorzien.
◊ De Chromecast Audio Adapter moet worden aangesloten op de Line In (hoofdstuk

2.2 punt 4 pagina 5). Ook deze kabel wordt niet mee geleverd met de Chromecast.
De benodigde kabel is een Stereo Mini Jack naar RCA kabel is ziet er uit als de
afbeelding hieronder

https://store.google.com/product/chromecast_audio�
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6. Specificaties

◊ Geïntegreerde stereo versterker (hybrid digital technology)
◊ Vermogen: 2 x 40 watt bij 4/8 ohm (20-20.000Hz, THD 0,03%)
◊ Dynamisch vermogen (IHF) bij 8 ohm: 50 watt
◊ Dynamisch vermogen (IHF) bij 4 ohm: 100 watt
◊ Frequentie bereik: 3-60.000 Hz
◊ THD (20-20.000 Hz): <0,03%
◊ Energie verbruik in standby: <0,5 watt

◊ Ingangen:
2 x optischal digitaal (standaard en bijzonder lage jitter)
1x L/R analoog stereo-in (RCA)
Platenspeler MM ingang
Bluetooth aptX HD

◊ Uitgangen:
Pre out voor externe eindversterker, subwoofer, actieve luidsprekers of een
hoofdtelefoon versterker
5V USB-voedingsaansluiting voor Chromecast Audio

◊ Bluetooth-functie met Qualcomm aptX HD Audio voor optimale BT geluidskwaliteit
◊ 32-bit ESS Sable DAC (volledig gebalanceerd)
◊ Volledig gebalanceerde signaalweg van de DAC tot de luidspreker aansluitingen
◊ Aparte voedingen voor digitale en analoge signaalverwerking (6 voedingen in

totaal)
◊ Ondersteund signalen tot 24-bit/192kHz op de optische ingangen
◊ Auto power on/off op alle ingangen incl. Bluetooth, maar niet op de platenspeler

ingang.
◊ vergulde aansluitingen
◊ Electronische beveiliging circuits tegen overbelasting en kortsluiting.

◊ afmetingen : 22,0 x 6,3 x 25,2 cm (BxHxD)
◊ gewicht : 2,2 kg

AND/MKL2018


	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.



