
1. Waarschuwingen 

 Lees en volg a.u.b. de instructies in deze handleiding. Hierin wordt 
het juiste gebruik van het product en zijn functies duidelijk gemaakt. 

 Bewaar deze handleiding goed voor eventuele toekomstige vragen. 
 Vermijdt contact van het product met regen of extreem vochtige 

omgevingen om risico op brand of een elektrische schok te verkleinen. 
Stel het product niet bloot aan opspattend water. Zorg ervoor dat er 
geen vloeistoffen in het product kunnen stromen, omdat deze het 

product kunnen beschadigen en kortsluiting kunnen veroorzaken met 
risico op brand. Laat het product niet vallen op een harde ondergrond. 

 Stel het product niet bloot aan overmatige hitte. Plaats geen open 

vuur, zoals kaarsen, naast of nabij het product. 
 Voer geen modificaties uit aan het product. Deze kunnen de 

veiligheid, performance en naleving van regelgeving beïnvloeden. 
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2. Functieoverzicht voorzijde 
 ON/OFF drukknop: Lang indrukken om product aan/uit te zetten.  

Vervolgens kort indrukken om ingangskanaal te selecteren. 
 AUX1 status led brandt bij ingebruikname 3.5mm AUX poort 
 AUX2 status led brandt bij ingebruikname RCA AUX poort 

 BLUETOOTH status led brandt bij ingebruikname Bluetooth ingang 
 BASS draaiknop: wijzigt de mate van lage tonen 
 TREBLE draaiknop: wijzigt de mate van hoge tonen 

 VOLUME draaiknop: wijzigt het hoofdvolume 

 

3. Functieoverzicht achterzijde 
 RF: Aansluitpunt antenne 

 AUX2: RCA stereo input voor externe apparaten 
 AUX2: 3.5mm Jack stereo input voor externe apparaten 
 R|L|S: Speaker terminals resp. Rechts/Links/Subwoofer 

 POWER: Aansluiting externe voeding (netadapter) 
 
 

 

4. Bluetooth bediening 

 Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de DC24V poort. 
 Sluit de meegeleverde antenne aan op de RF poort. 

 Sluit luidsprekers aan op de R-OUT en L-OUT poorten. 
 Sluit optioneel een subwoofer aan op de S-OUT poort. 
 Bedien de ON/OFF Knop om het product aan te zetten en het 

Bluetooth kanaal te selecteren. Een geluid wordt afgespeeld ter indicatie 
dat het product aan staat en een status led brandt. 
 Activeer Bluetooth op de telefoon of apparaat waarmee verbinding 

moet worden gemaakt. Raadpleeg de betreffende apparaathandleiding 
voor meer info over totstandbrengingen van een Bluetooth-verbinding. 

 Ga naar de Bluetooth-instellingen op het apparaat en selecteer het 

FOXILON product uit de lijst. Indien gevraagd, voer passcode “0000” in. 
De code hoeft slechts 1 maal te worden ingevoerd. 

 Zodra verbinding is gemaakt met het product is het mogelijk om 
draadloos audio af te spelen via het product. 

 Middels de TREBLE, BASS en VOLUME knop is het geluid af te stellen 

naar persoonlijke smaak. 

5. Gebruik van RCA en jack kabel 

 Sluit een geschikte RCA of jack-kabel aan op een extern apparaat, 
zoals een mobiele telefoon, tablet, computer, laptop of televisie.  

Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de corresponderende 
AUX1 of AUX2 poort. 

 Audiosignalen die worden afgespeeld via de jack-kabel worden 
versterkt weergegeven via het product. Het volume kan met de 
Volumenop worden aangepast en doorgaans is volumeregeling ook 

mogelijk op het externe apparaat.  

 Middels de ON/OFF knop kan het kanaal worden geselecteerd dat 
weergegeven dient te worden. 

6. Probleemoplossing 
Probleem Mogelijke oplossing 

Product gaat niet aan. Controleer of de stroomadapter juist is aangesloten. 

Product wil geen 
Bluetooth-verbinding 
maken met extern 
apparaat. 

Controleer of, indien nodig, de juiste PIN is ingegeven|Het 
externe apparaat kan buiten het bereik van het product 
zijn. Plaats het apparaat op kortere afstand|Schakel, indien 
mogelijk, alle omringende Bluetooth-apparaten 
uit|Controleer of de Status LED brandt|Controleer of geen 
andere apparaten een actieve verbinding hebben met het 
product|Controleer of de Bluetooth functie van het externe 
apparaat geactiveerd is|Controleer bij verbinding met een 
PC of Mac of het product als audio output device 
geactiveerd is|Zet het product uit en aan. 

Product heeft actieve 
Bluetooth-verbinding, 
maar speelt geen muziek. 

Controleer of het externe apparaat is verbonden met het 
product|Controleer of het apparaat audio afspeelt op een 
normaal volume|Zet de speaker uit en aan. 

Slechte geluidskwaliteit 
vanaf een extern 
apparaat. 

Verminder het aantal actieve applicaties op het apparaat 
om eventuele verliezen tijdens het streamen, door beperkte 
rekencapaciteit, te reduceren|Verwijder het product van de 
lijst met Bluetooth-apparaten en maak opnieuw verbinding. 

 

7. Technische specificaties 
 
Model: FOXILON A200 
 

- Aluminium Bluetooth versterker  
- 2 x 100 Watt + 1 x 100 Watt Class-D versterker 
- RL= 4 Ω, THD = 10% 

- Externe Bluetooth antenne  
- Bluetooth transmissie bereik: 10 meter  
- Kortsluitingsbeveiliging  

- Thermische beveiliging  
- Hoge efficientie η = 90%  

- Externe voedingsadapter 24V 4A  
- Speaker impedantie: 4Ω/6Ω/8Ω  
- Afmetingen: 132x108x32 mm 
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