PARTYBOX 1000

BRUKERHÅNDBOK

VIKTIGE
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Kontroller nettspenning før bruk
PARTYBOX 1000 er designet for bruk med 100-240 volt,
~50/60 Hz vekselstrøm. Tilkobling til en annen nettspenning
enn den produktet ditt er beregnet for kan skape en sikkerhetsog brannfare og kan skade enheten. Hvis du har spørsmål om
spenningskravene for din spesifikke modell eller om hvilken
nettspenning du har i ditt område, ta kontakt med din forhandler
før du plugger enheten til et veggstøpsel.
Ikke bruk skjøteledninger
For å unngå brannfare, bruk kun ledningene som følger med
din enhet. Vi anbefaler ikke bruk av skjøteledninger med dette
produktet. I likhet med alle elektriske enheter må du ikke føre
strømledninger under tepper eller plassere tunge gjenstander
på dem. Skadete strømledninger bør byttes øyeblikkelig
av et autorisert kundesenter med en ledning som møter
fabrikkspesifiseringer.
Kabelen for vekselstrøm skal håndteres med varsomhet
Når du kobler strømledningen fra en utgang for vekselstrøm, dra
alltid i pluggen, aldri i ledningen. Hvis du ikke har tenkt å bruke
høyttaleren over lengre tid, må du koble pluggen fra utgangen
for vekselstrøm.
Ikke åpne kabinettet
Det finnes ingen komponenter i dette produktet som kan
vedlikeholdes av brukeren. Åpning av kabinettet kan representere
fare for støt og enhver modifikasjon som utføres på produktet vil
annullere din garanti. Hvis vann utilsiktet kommer inn i enheten,
koble øyeblikkelig enheten fra strømforsyningen og ta kontakt
med et autorisert kundesenter.
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EPILEPSIADVARSEL
Noen mennesker kan oppleve epileptiske
anfall når de ser blinkende lys.
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1. INNLEDNING
Gratulerer med kjøpet ditt! Denne håndboken inneholder
informasjon om “JBL PARTYBOX 1000”høyttalere. Vi oppfordrer
deg til å ta noen minutter på å lese denne håndboken, som
beskriver produktet og inneholder trinnvise instruksjoner for å
hjelpe deg med å sette det opp og komme i gang. Les og forstå
alle sikkerhetsinstruksene før du bruker produktet.
Hvis du har spørsmål om disse produktene, installasjon eller
bruk, ta kontakt med din forhandler eller kundeservice, eller
besøk oss på www.jbl.com

2. INNHOLD I ESKEN
1

2

4

3

5

1) Hovedenhet
2) Armbånd med luftgest
3) Batterier (2 x 3V CR2032) for armbånd med luftgest
4) Strømledning*
5) Hurtigstartveiledning, Sikkerhetsark, Garantikort
* Antall strømkabler og pluggtype varierer etter region.
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11)

3. INNLEDNING
3.1 Toppanel

/
•
•

Trykk for å senke eller øke lydstyrken.
Trykk begge samtidig for å slå lydutgangen av.

•
•
•

Trykk for å spille av eller sette musikken på pause.
Trykk to ganger for å spille neste spor.
Trykk tre ganger for å spille forrige spor.

•

Trykk gjentatte ganger for å bytte mellom
lydforsterkningsnivå 1, 2 eller av.

•

Trykk for å slå Smart DJ på eller av.

•

Roter for å justere ekkovolum (Plugg inn en mikrofon for
å aktivere Karaoke-modusen).

•

Roter for å justere tastevolum (Plugg inn en mikrofon for
å aktivere Karaoke-modusen).

•

Trykk for å avbryte eller gjenopprette vokal (Plugg inn en
mikrofon for å aktivere Karaoke-modusen).
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17)

1)
•
•

Trykk for å bytte lysmønstre.
Trykk og hold nede i 2 sekunder for å slå strobelyset på
eller av..

2)
•

Trykk for å slå på/av.

Merknader:
–
–
–

3)
•
•

Trykk for å gå til Bluetooth-tilkoblingsmodus.
Trykk og hold inne i 20 sekunder for å frakoble og tilkoble
til en ny enhet.

Bruk Smart DJ til å analysere musikkrytmen og blande DJ-effekter
som flensing, fasing og koring.
Bruk Smart DJ til å spille raske musikkrytmer (Club, Hip Hope,
Techno, osv...
Med USB-kilden sender Smart DJ kontinuerlig musikk og fyller
stillheten mellom de to samplene.

LED-virkemåte

4)
•

Trykk gjentatte ganger for å velge musikkilde (Bluetooth /
USB / AUX / LINE IN).

5)
•

LED-indikatorer som viser nåværende musikkilde.

6)
•

DJ-kontrolltaster.

•

Trykk for å ta opp et nytt spor. Inntil 8 spor kan tas opp.

•
•

Trykk for å slette det siste sporet som ble tatt opp.
Trykk og hold inne i 2 sekunder for å slette alle spor som
er tatt opp.

7)
8)
H/V-kanal

9)
•

Trykk gjentatte ganger for å velge en lydeffektmodus
(trommer /Keyboard / Piano / DJ / Tilpasset)

•

Trykk for å gå inn i fargekontrollmodus for å veksle mellom
ulike lysfarger på frontpanelet og armbåndet.

Slått av

Hvit (konstant)

Slått på

Gul (konstant)

Standby

Av

Ikke tilkoblet

Hvit (konstant)

Tilkoblet

Hvit (blinkende)

Bluetooth-tilkobling (paring)

Av

Av

Hvit (konstant)

På

Av

Av

Hvit (konstant)

På

Av

Av

Hvit (konstant)

På

Av

Av

Hvit (konstant)

På

Forsiktig:
–

10)

Av

Ikke se direkte på delene som avgir lys når høyttalerlys er slått på
eller blinker.

www.jbl.com
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Merknader:

3.2 DJ-pad
Fargekontroll
Trykk
for å gå inn i fargekontrollmodus, trykk deretter på en av
DJ-kontrolltastene for å velge en farge på lyset for både PartyBox
og armbåndet i nærheten. Fargen blir værende i 5 sekunder.
For å holde fargen konstant, trykk på DJ-kontrolltastene og hold
dem inne.

–
–
–

Støtter bare MP3-format.
De opplastede samplene begrenses til totalt 96 sekunder blant de
første 16 samplene på USB-minnet.
Når prøvene er lastet, kan du fjerne USB-minnet. Samplene
gjenopprettes ikke etter strømsyklus.

MP3-støttet format
Forlengelse Kodek

MP3

Lydeffekter
Trykk gjentatte ganger for å velge en lydeffektmodus (trommer
/Keyboard/ Piano / DJ / Tilpasset).

Samplingsfrekvens

Bithastighet

MPEG1
layer2/3

32 / 44.1 / 48

32 / 40 / 48 / 56 /
64 / 80 / 96 / 112
/ 128 /160 / 192 /
224 / 256 / 320

MPEG2
layer2/3

16 / 22.05 / 24

8 / 16 / 24 / 32 /
40 / 48 / 56 / 64 /
80 / 96 / 112 / 128
/ 144 / 160

8 / 11.025 / 12

8 / 16 / 24 / 32 /
40 / 48 / 56 / 64 /
80 / 96 / 112 / 128
/ 144 / 160

MPEG2.5
layer3

Opptaksloops

Trommer (standard)

Tastatur

1. Trykk
på for å starte opptaket, og innspillingsknappen
blinker rødt.
2. Trykk for å spille DJ Pads.
3. Trykk på for å stoppe opptaket (opptaket stopper automatisk
etter 30 sekunder).
Piano

DJ-effekter

Definer egne effekter

4. Trykk for å ta opp et nytt spor. Den nye samplen som er tatt
opp vil overlappe og spille i sløyfe med samplene som er tatt
opp tidligere. De senere samplene vil være kortere eller like
den første samplen.
5. Trykk
for å slette det siste sporet som ble tatt opp. For
å slette alle innspillte samples, trykk
og hold i 2 sekunder
(opptil 8 spor kan spilles inn).

Tilpassede effekter (støtter bare MP3-format).
1. Sett inn en USB-minnepinne.
2. Trykk

gjentatte ganger for å velge USB-kilden.

3. Trykk

gjentatte ganger for å velge tilpassede effekter.

4. Lydsamplingene som er lagret på USB-minnepinnen lastes
inn. Under lastingen vil alle tastene “puste” i rosa etter tur
(samplene lastes i alfabetisk rekkefølge, opptil 16 samples).
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3.3 Bakpanel

4. INNLEDNING
Merk:

9

–

8
7

1
2

6
5

Ikke sitt på høyttaleren eller dytt den. Ellers kan det medføre feil og
personlig skade og/eller eiendomsskade.

Plasser høyttaleren på en flat, stabil overflate, og sørg for at siden
med gummiføttene er ned.

3
4

1) USB
• Koble til en USB-lagringsenhet.
• Lade en ekstern USB-enhet.
2) AUX
• Koble til en ekstern lydkilde via en lydkabel.
3) LINE OUT
• Koble til analoge lydinnganger en annen analog enhet
med RCA-lydkabel.
4) LINE IN
• Koble til analoge lydinnganger med en annen analog
enhet med RCA-lydkabel.
5) GITAR
• Koble til en gitar (medfølger ikke).
6) MIC
• Koble til en mikrofon (medfølger ikke).
7) VOLUME (MIC)
• Vri på knappen for å justere mikrofon-volumet til ønsket
nivå.
8) VOLUME (GUITAR)
• Vri på knappen for å justere gitar-volumet til ønsket nivå.
9) GAIN
• Gitar og mikrofon-kontrollknappene tilpasser forskjellig
følsomhet.

www.jbl.com
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5. STRØM PÅ

6. BRUK AV PARTYBOX

Forsiktig:

6.1 Bluetooth-tilkobling

–

Bruk bare den medfølgende strømkabelen.

Koble den ene enden av strømledningen til POWER -kontakten
på baksiden av høyttaleren, og koble den andre enden til et
strømuttak.

Du kan bruke din PartyBox som en ekstern høyttaler for din
Bluetooth-aktiverte smarttelefon eller nettbrett.
1. Trykk for å gå til Bluetooth-tilkoblingsmodus.
2. Velg “JBL PartyBox 1000” or å koble til.
3. Når tilkoblet vil lyd strømme fra Bluetooth-enheten din, til
denne høyttaleren.

1
2

Bluetooth
Bluetooth

10m (33ft)

DEVICES

JBL PartyBox 1000

Merknader:
–
–
–

Denne høyttaleren kan huske maksimalt 8 parede enheter. Den
niende parede enheten vil erstatte den første.
Hvis en PIN-kode blir anmodet ved tilkobling til en Bluetooth-enhet,
angi “0000”.
Bluetooth-ytelse kan påvirkes av avstanden mellom dette produktet
og din Bluetooth-enhet og driftsmiljøet.

For å avslutte Bluetooth-aktivert enhet:
• Slå av denne høyttaleren;
• Deaktiver Bluetooth på enheten din; eller
• Flytt denne høyttaleren utenfor driftsområdet for Bluetooth.
For å koble til Bluetooth-aktivert enhet igjen:
• Når du slår på denne høyttaleren neste gang, prøver den
automatisk å koble til sist tilkoblede enhet;
• Hvis ikke, velg JBL PartyBox 1000” manuelt på Bluetoothenheten for å starte en tilkobling.

6.2 USB-tilkobling
Med PartyBox kan du nyte musikk som er lagret på en USBlagringsenhet.
Koble USB-lagringsenheten til USB-porten til JBL PartyBox, og
bytt til USB-kilden. Musikken vil spilles av automatisk. Hvis ikke,
sjekk om USB-enhetens støttede lydfilformat er oppført i tabellen
nedenfor.
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6.4 LINE IN
Koble et par RCA-lydkabler (rød/hvit, medfølger ikke) til:
• RCA lydutgangene (rød/hvit) på den analoge enheten (TV,
DVD-spiller, osv.);
• INNGANG (V/H)-tilkoblingene på baksiden av denne
høyttaleren.

INPUT

AUDIO OUT

Lydformater

L

Forlengelse Kodek

Samplingsfrekvens Bithastighet

WAVE

PCM

8 / 11.025 /
12 / 16 / 22.05 /
24 /
32 / 44.1 /
48

384 / 529.2 / 576 /
768 / 1058.4 / 1152 /
1536 / 2116.8 /
2304

MPEG1
layer2/3

32 / 44.1 /
48

32 / 40 / 48 / 56 / 64 /
80 / 96 / 112 / 128 /
160 / 192 / 224 / 256 /
320

16 / 22.05 /
24

8 / 16 / 24 / 32 / 40
/ 48 / 56 / 64 / 80 /
96 / 112 / 128 / 144
/ 160

8 / 11.025 /
12

8 / 16 / 24 /
32 / 40 / 48 /
56 / 64 / 80 / 96 /
112 / 128 / 144 / 160

8 / 11.025 / 16
/ 22.05 / 32 /
44.1/48

5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 /
20 / 22 / 32 / 36 /
40 / 44 / 48 / 64
/ 80 / 96 / 128 /
160 / 192 / 256 /
320

MP3

MPEG2
layer2/3

MPEG2.5
layer3

WMA

R

.
.
.

6.5 Miks lyd med en mikrofon eller gitar
Ved å bruke en mikrofon (medfølger ikke) eller en elektrisk gitar
(medfølger ikke), kan du mikse lyden med en lydkilde.
1. Vri på MIC/GUITAR-volumknappen for å justere volumet til
ønsket nivå.
2. Koble mikrofonen eller gitaren til MIK/GITAR-kontakten på
denne høyttaleren.
3. Syng gjennom mikrofonen eller spill gitar.
•
•

Trykkfor å justere volumet for lydkilden / ;
For å justere volumet for mikrofonen eller gitaren, roter
MIK/GITAR-volumknappen.

6.3 AUX-tilkobling
1. Koble til en lydkabel, og bytt til Aux-kilde (følger ikke med) til:
• hodetelefonutgangen på den bærbare lydenheten;
• AUX-tilkoblingen på denne høyttaleren.
2. Slå på den bærbare lydenheten, og den begynner å spille.

2
1

Forsiktig:
–

Når mikrofon eller gitar ikke brukes, senk MIK/GITAR-volumet til
minimum, og koble dem fra kontakten.

www.jbl.com
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7. TRANSPORT

8. ARMBEVEGELSE-ARMBÅND:

Forsiktighetsadvarsler:

8.1 Strøm på/av

–
–

Sørg for at alle ledninger er koblet fra før høyttaleren bæres.
Hold produktet godt fast ved bæring for å unngå personskade og/
eller skade på eiendom.

•
•

Trykk
for å slå på armbåndet, så kobles det automatisk
med PartyBox.
Trykk
for å slå av armbåndet.

8.2 Bytte av batteri
Merk:
–

DJ-armbåndet drives av batterier. Når armbåndsbatteriet er tomt,
begynner de tå blinke rødt, 5 minutter etter at avspillingen slås av.

Skyv batteridekselet i pilens retning til det er helt fjernet. Sett inn
batteriene (3V), og sett batteridekselet på plass igjen.

Merk:
–

Armbåndet vil koble seg automatisk til den PartyBox-en som er
nærmest.

15m
PAIRING

15m
USING

10

English

8.3 Kontroll av PartyBox med Air Gesturearmbåndet

9. INNSTILLINGER

Merk:

9.1 TWS-modus

–

De to PartyBox 1000 høyttalerne kan kobles til hverandre i TWSmodus.

Rotasjonsradiusen skal være over 20 cm.

Bevegelse
Klapp
Rist
Rotér

Handling
×2
×4

Spill lydeffekt 1
Spill lydeffekt 2
Byt lysmønstre
10m (33ft)

1. Trykk og hold på begge høyttalerne samtidig i 5 sekunder.
Du hører en tone for å indikere at høyttalere er i paringsmodus.
Når en TWS-forbindelsen er laget, vil du høre en annen tone.
2. Trykk L/R-knappen på en høyttaler for å bytte mellom -kanal,kanal/Stereo, den andre høyttaleren vil bytte innstilling
automatisk. Som standard er den første som kobles til
enheten, hovedhøyttaleren (V-kanal), den andre vil være
sekundærhøyttaler (H-kanal).

9.2 Demo-modus
Forsiktig:
–
–

Sikre at PartyBox drives av vekselstrøm for å gå i Demo-modus.
Hvis strømmen kobles fra, slås PartyBox av. Hvis vekselstrømmen
kobles til igjen, vil PartyBox automatisk gå i demo-modus.

For å gå inn i eller avslutte demo-modus, trykk og hold og
samtidig i 5 sekunder.
I demo-modus er alle inngangskilder deaktiverte, alle knapper
unntatt / / /
er deaktiverte.
Merk:
–

PartyBox innebygget med 3 x 30 sekunder musikkspor.

Avspilling
• Trykkén
gang for å starte, sette på pause eller fortsette
avspilling (en sample vil bare spilles i 30 sekunder).
• Trykk én gang etter pause for å spille av neste spor.

9.3 Standby-modus
Standby-modus kan bare stilles inn når høyttaleren ikke brukes
på 20 minutter. For å gå ut av standby-modus, trykk eller eller
.

www.jbl.com
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10. SPESIFIKASJONER
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Produktnavn PARTYBOX 1000
Vekselstrømtilførsel: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Strømforbruk 150 W
Standby strømforbruk:
<2 W med BT-tilkobling;
<0,5 W uten BT-tilkobling
USB-utgang: 5V 2,1 A
Høyttalerdrivere: 1 x 12 “Subwoofer + 2 x 7” Mellomtone + 1
x Komprimeringsdriver
Høyttalerimpedans: Subwoofer 3 ohm / Mellomtone 4 ohm /
Komprimeringsdriver 4 ohm
Total utgangseffekt: 1100W
Frekvensrespons: 30Hz -20kHz(-6dB)
Signal-til-støy-forhold (S/N): 80 dBA
Spilletid for armbåndsbatterier: 6 timer
Bluetooth-versjon: 4.2
Bluetooth-profil: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2402-2480 MHz
Maksimal senderstyrke, Bluetooth: 15dBm (EIRP)
Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK,
8DPSK
Bluetooth-rekkevidde: Ca. 10 m
USB-filsystem: FAT16, FAT32
USB-filformat: .mp3, .wma, .wav
Armbevegelse-armbånd: BLE-teknologi
Mål (B x H x D):
397 x 1050 x 390 mm / 15,6 x 41,3 x 15,4 tommer
Nettovekt: 34,7 kg / 76,5 Lbs

11. FEILSØKING
Forsiktig:
–

Prøv aldri å reparere produktet selv. Hvis du har problemer med
bruk av dette produktet må du sjekke følgende punkt før du ber om
service.

System
Produktet slås ikke på.
• Kontroller om strømkabelen er koblet i uttaket og PartyBox.
• For “Air Gesture-armbånd” bytt batteri med en ny og prøv
igjen.
Lyd
Ingen lyd fra PartyBox.
• Kontroller at PartyBox er slått på.
• Kontroller at volumnivået er på et hørbart nivå.
• Kontroller at den er koblet til en musikkilde. Hvis musikkilden
har voluminnstilling, må du kontrollere at den er skrudd til et
hørbart nivå.
Bluetooth
En enhet kan ikke kobles til PartyBox.
• Sjekk om du aktiverer Bluetooth-funksjonen til enheten.
• PartyBox er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet.
Trykk og hold inne i å frakoble og tilkoble til en ny enhet.
Dårlig lydkvalitet fra en tilkoblet Bluetooth-enhet.
• Dårlig mottakerforhold for Bluetooth. Flytt enheten nærmere
PartyBox eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og
PartyBox.

Norsk

12. SAMSVAR

13. LISENS

Produktet er i samsvar med EUs energilovgivning.
Bluetooth-tilkoblingsmodus
Produktet er tiltenkt for strømming av musikk via Bluetoothtilkobling. Brukeren kan strømme lyd via Bluetooth til høyttaleren.
Når produktet er tilkoblet gjennom Bluetooth, må Bluetoothtilkoblingen forbli aktiv hele tiden for å sikre korrekt drift.
Produktet vil gå inn i dvalemodus (nettverk-standby) etter 20
minutter uten drift, strømforbruket i dvalemodus er under 2,0
watt, hvorpå den kan aktiveres via Bluetooth-tilkobling.

Bluetooth® varemerket og logoen er registrerte varemerker
og eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av
HARMAN International Industries, Incorporated, er under lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.

Bluetooth-frakoblingsmodus
Produktet vil gå i standby-modus etter 20 minutter uten drift,
strømforbruket i standby er mindre enn 0,5 watt.

www.jbl.com
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