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Gebruikershandleiding

Geneva Sound System
(Model M)
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WAARSCHUWING

1) Lees deze instructies.

2) Bewaar deze instructies.

3) Sla acht op alle waarschuwingen.

4) Volg alle instructies.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION
RISQUE DE CHOC ÉLÉCTRIQUE

NE PAS OUVRIR

AVIS

Belangrijke veiligheidsinformatie

Voorzichtig – Elektrische schokgevaar
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5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

6) Reinig alleen met droge doek.

7) Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.

8) Niet in de buurt van warmtebronnen installeren zoals radiators, warme luchtroos-
ters, ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven.

9) Gebruik alleen aansluitingen/accessoires die door de fabrikant worden aangegeven.

10) Bescherm de stroomkabel zodat er niet op wordt gestapt of verknepen, vooral in de 
buurt van de stekkers, stekkerdozen en het punt waar zij uit het apparaat komen.

11) Trek dit apparaat uit tijdens onweer of als u het gedurende een lange periode niet 
gebruikt.

12) Verwijs alle onderhoud naar bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud wordt 
vereist als het apparaat op de een of andere wijze is beschadigd, zoals een beschadigde 
stroomkabel of stekker, als er vloeistof of objecten in het apparaat zijn gekomen, als het 
apparaat aan regen of vocht is blootgesteld geweest, als het niet normaal werkt of als het 
is gevallen.

13) Dit apparaat mag niet aan druppels of spattend water worden blootgesteld en 
er mag geen object op het apparaat worden geplaatst dat met vloeistof is gevuld, zoals 
vazen.
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Voorzichtig: gebruik van besturingen, afstellingen of prestaties van procedures anders 
dan hierin worden genoemd, kunnen in gevaarlijke blootstelling aan bestralingen of ande-
re onveilige handelingen resulteren.

Compact diskstation: Het compact disk (cd) –station bevat een laser. Deze laser geeft 
en zichtbare en onzichtbare laserstralen af. Open niet de optische behuizing. Voorkom 
rechtstreekse blootstelling aan de straal.
De compact diskspeler mag door niemand anders dan door hiervoor juist bevoegd on-
derhoudspersoneel worden bijgesteld of gerepareerd.

Klasse 1 laserproduct: Deze cd-speler is als een KLASSE 1 LASERPRODUCT
volgens EN 60825- 1:1994+A1+A2, IEC 60825-1:1993+A1+A2. Het label KLASSE 1 
LASERPRODUCT bevindt zich op het achterpaneel van het product. Dit product voldoet 
aan 21 CFR onderdeel 1040.10.
Technische details over de ingebouwde laserdiode: Golflengte: 790 nm ± 15nm.
Max toegankelijke Straalvermogen (tijdens werking): 0.492 mW.

CLASS 1 LASER
PRODUCT

CAUTION
Visible and invisible

laser radiation when open.
Avoid exposure to beam.
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Ventilatie: Blokkeer geen ventilatieopeningen op de achterkant of onder het Geneva 
Sound System. Om een betrouwbare werking van het Geneva Sound System te verzeke-
ren en het tegen oververhitting te beschermen, moet u het systeem in een positie en op 
een locatie plaatsen waar het onverstoord de juiste ventilatie krijgt. Bijvoorbeeld, plaats 
het Geneva Sound System niet op een bed, bank of een gelijksoortig oppervlak dat de 
ventilatieopeningen kan openen. Plaats het niet in een ingebouwde plaats, zoals een 
boekenkast of een kastje dat de lucht kan tegenhouden vrij door de ventilatieopeningen 
te stromen. Duw geen enkel soort objecten door de openingen.

Reiniging: Onthou dat wij met uw Geneva Sound System een reinigingsdoek aan 
accessoiretas hebben toegevoegd. Om krassen op het oppervlak te voorkomen, raden 
wij u aan de meegeleverde reinigingsdoek te gebruiken. Trek de stekker van dit Geneva 
Sound System uit het AC-stopcontact.

Overbelasting: Om brand of elektrische schokken te voorkomen, moet u de overbelas-
ting van muurcontactdozen of verlengsnoeren voorkomen.

Open vuur: Hou dit Geneva Sound System op een veilige afstand van een open vlam, 
zoals een brandende kaars. Er mogen geen open vlambronnen zoals brandende kaarsen, 
op het Geneva Sound System worden geplaatst.

Besturingstemperaturen: De aanbevolen temperatuursbereik voor de besturing van het 
Geneva Sound System is 5 tot 40 graden Celsius).

Front-roosterpaneel: Verwijder nooit het front-roosterpaneel omdat het paneel niet 
verwijderbaar is en de Beperkte garantie ongeldig maakt.

Voorkom gehoorschade: Gedurende een lange tijdperiode zeer hard muziek afspelen 
kan in permanente gehoorverlies resulteren.

De stroomstekker of toestelstopcontact wordt als een disconnect-component gebruikt 
en een dergelijk disconnect-component blijft klaar voor gebruik.
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Labellocatie: De productlabels en aan veiligheid verwante markeringen bevinden zich op 
het achterpaneel van het Geneva Sound System.

Stekker uittrekken tijdens de werking: Trek niet de AC-stroomkabel uit het AC-stop-
contact als er muziek wordt afgespeeld of als het Geneva Sound System aanstaat. Bij een 
dergelijke handelingen kunnen de stuurprogramma‘s worden beschadigd.

Batterijen in de afstandsbediening: Hou de batterij van de afstandsbediening uit de buurt 
van kinderen. Bij misbruik kan het brand of chemische brandwonden veroorzaken. U mag 
de batterij niet opnieuw opladen, uit elkaar halen of boven 100ºC verwarmen of verbranden. 
Vervang het alleen met een batterij van het juiste type en modelnummer  (CR2025 lithium 
knoopcelbatterij, 3 V).

VOORZICHTIG: Als de batterij fout wordt geplaatst ontstaat gevaar op explosie. Alleen met 
hetzelfde of gelijksoortige type vervangen.

Gebruikte batterijen: Gooi gebruikte batterijen op de juiste manier weg, volgens de plaats-
elijke wetgeving. Niet verbranden.

Compact disks (cd’s): plaats geen disks die kleiner zijn dan 12 cm, zoals een cd-minidisk, 
enz., die niet worden ondersteund. Plaats ook niks anders dan cd’s, zoals munten.

Buitenantenne: Als op dit product een buitenantenne of kabelsysteem is aangesloten, 
moet u verzekeren dat de antenne of het kabelsysteem geaard is om enige bescherming 
te bieden tegen spanningsschommelingen en opgebouwde statische ladingen. Artikel 810 
van de Nationale Elektriciteitscode, ANSI/NFP Nr. 70 informatie, sectie 54 van de Canadese 
elektriciteitscode, betreffende juiste aarding van de mast en ondersteuningsstructuur, de 
aarding van de stroomtoevoerdraad naar de afvoereenheid van de antenne, de grootte van 
de aardgeleiders, de locatie aansluiting van de antenne/afvoereenheid op de 
aardingselektroden, aansluiting op de aardgeleiders en vereisten voor de aardingselektrode.
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Modificatie: Onbevoegde modificatie aan de ontvanger of de afstandsbediening van de 
radio kan de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, ongeldig 
verklaren.

Opmerking voor de installateur  van het CATV-systeem: Deze aanmaning wordt 
geleverd om de aandacht van de installateur van het CATV-systeem op artikel 820-40 van 
het NEC (van de VS) te richten, waarin richtlijnen voor juiste aarding worden geboden. Het 
geeft in het bijzonder aan dat de kabelaarding zo dicht mogelijk bij het punt van de kabe-
lingang, aan het aardingssysteem van het gebouw moet worden bevestigd.

Verwijdering van het achterpaneel: door enig onbevoegd persoon maakt de beperkte 
garantie ook ongeldig.

Dit product moet worden gerecycled. Producten die dit symbool dragen, mogen niet 
met normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Aan het einde van het gebruik van 
het product, moet u het naar een verzamelpunt brengen dat bedoeld is voor het recyclen 
van elektrische en elektronische apparaten. Vindt meer over het terugbrengen en verza-
melpunten via uw plaatselijke autoriteiten.

De WEEE-regelgeving (The European Waste Electrical and Electronic Equipment) is 
ingevoerd om op dramatische wijze de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen worden 
gebracht, te verminderen en daarmee de invloed op het milieu op de planeet en op de ge-
zondheid van de mensheid te verminderen. Neem de verantwoordelijkheid door gebruikte 
producten te recyclen. Als dit product nog bruikbaar is, overweeg dan het weg te geven of 
het te verkopen.
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US only

US only

EU only

UK only

x7

1. Om te beginnen

Stap 1: Pak alle onderdelen uit de verzenddoos. Bewaar de originele verpakkingen in 
geval u ooit het systeem moet terugsturen. De beperkte garantie dekt geen schade dat 
door verzending is ontstaan.

De zenddoos moet de volgende systeemcomponenten bevatten:

Remote control

External power supply

Alleen EU

Alleen VS

Alleen GB

Alleen VS

Line in-kabel

Afstandsbediening

Externe antenne

iPod Dock-adapter

Externe stroomtoevoer

Antenne-adapter

x7
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Stap 2: Plaats de batterijen in de afstandsbediening (zie pagina 160). Er zijn batterijen aan 
de verpakking toegevoegd.

Stap 3: Steek de DC-stroomkabel (de dunne kabel) van de externe stroomtoevoer in de 
DC-stroomplug op het achterpaneel (zie afbeelding hieronder).
Sluit daarna de AC-stroomkabel van de externe stroomtoevoer in een AC-stopcontact.

Achterpaneel:

Line in-bussen DC-stroomplug

FM radio-antennestekker

FM

Plaats de iPod-kap hier wanneer
u de docking gebruikt
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Quickstart:

Front-rooster

CD-speler

LED-display toont systeemmodus,
FM-frequentie, cd-status, enz.

Achterpaneel

 Universele iPod 
Dock
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Afstandsbediening:

LINE IN

iPod

AIR

CD FM

ERP

TES

VOLBASS TREBLE

VOLBASS TREBLE

Stroom aan/uit

Volume

CD-speler

FM-radio

CD uitwerpen

Snel vooruit/vooruit
overslaan

Lijn in

FM-radiopresets

AIR
(Niet ondersteunde 

functie)

Stop

Snel terug/ achteruit
overslaan

Spelen/Pauze 

iPod

Bas 

Hoge tonen 
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Het Geneva Sound System aanzetten:
Druk op de toets stroom aan/uit (on/off) op de afstandsbediening.

Bron selecteren:
Om tussen bronnen te schakelen, drukt u op de toets iPod, CD, FM of Line In op de af-
standsbediening om te selecteren welke bron wordt bestuurd.

Naar uw iPod luisteren (meer details op pagina 161):

Stap 1. Als u het systeem met een iPod wenst te gebruiken, moet u het deksel bovenop de 
behuizing verwijderen met een vingernagel of een zacht gereedschap. Gebruik geen mes 
of een ander scherp voorwerp. Dit kan de lak beschadigen. Het houten deksel heeft een 
ingebouwde magneet en kan op het achterpaneel worden vastgemaakt (zie pagina 153).

Kies de juiste iPod Dock-adapter passend bij het iPod-model dat u wenst te gebruiken. 
Raadpleeg hiervoor de tabel op pagina 161, of probeer de ingesloten Dock-adapters tot u 
er een vindt die uw iPod stevig verankerd. Maak de Dock-adapter vast aan de universele 
iPod Dock door voorzichtig op de Dock-adapter te drukken (zie afbeelding). De adapter 
klikt vast.
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Stap 2. Plaats de iPod in de overeenkomstige Dock-adapter in de universele iPod Dock.

Stap 3. Druk op de afstandsbediening op de toets iPod en de LED-display onder het 
rooster moet “iPod” weergeven. Als de display niet oplicht, moet u controleren of de AC-
stroomkabel juist in het functionerende AC-stopcontact is gestoken..

Stap 4. Druk op de afstandsbediening op de toets Afspelen (Play). Als u nog geen geluid 
hoort, moet u controleren of het volume omhoog is door de volumetoets „+“ af te stellen.

Stap 5. U kunt uw iPod navigeren door de toetsen Stop, Play/Pause (Afspelen/Pauze), 
Skip/Fast Forward (Overslaan/Snel vooruit), Skip/Fast Reverse (Overslaan/Snel terug) op 
uw afstandsbediening te gebruiken.

Opladen: Terwijl het systeem aanstaat, wordt uw iPod opgeladen.



158

Naar een cd luisteren (meer details op pagina 163):

Stap 1. Plaats de cd in de gleuf - zorg dat de afgedrukte kant van de cd naar de voorkant 
van het kastje is gekeerd. De LED-display onder het rooster moet “CD” weergeven en 
de cd moet automatisch met het afspelen beginnen. Als de display niet oplicht, moet u 
controleren of de AC-stroomkabel juist in het functionerende AC-stopcontact is gestoken. 
Als u nog geen geluid kunt horen, moet u het volume controleren door de volumetoets 
„+“ af te stellen.

Stap 2. U kunt de cd-speler navigeren door op uw afstandsbediening de toetsen Stop, 
Afspelen/Pauze (Play/Pause), Overslaan/Snel vooruit (Skip/Fast Forward) en Overslaan/
Snel terug) te gebruiken.

Stap 3. Om de cd te verwijderen, drukt u op de afstandsbediening op de toets Eject 
(Uitwerpen).

Naar de FM-radio luisteren (meer details op pagina 164):

Stap 1. Sluit de externe antenne op de externe FM antenneconnector op het achterpa-
neel aan.

Stap 2. Druk op de afstandsbediening op de toets FM en de LED-display onder het roos-
ter moet een FM-frequentie weergeven, bijv. “103.2”. Als de display niet oplicht, moet u 
controleren of de AC-stroomkabel juist in een functionerend AC-stopcontact is gestoken. 
Als u nog geen geluid hoort, moet u controleren of het volume aanstaat door de volume-
toets “+” af te stellen.

Stap 3. Selecteer een FM-station met de toetsen << en >>.

CD title    
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2. Hoe te...?

Algemeen:

Hoe het Geneva Sound System aanzetten?
- Op de afstandsbediening op de toetsen FM, iPod, CD of Line In drukken
- Op de afstandsbediening op de toets on/off (aan/uit) drukken

Hoe het Geneva Sound System uitzetten?
Door op de afstandsbediening op de toets ON/OFF (AAN/UIT) te drukken. Het systeem 
is nu in standby-modus. Als u het systeem helemaal van de elektriciteit wilt verwijderen, 
moet u de stroomkabel uittrekken.

Hoe het volume en de sound afstellen?
1. Gebruik op de afstandsbediening de toetsen Volume, Bas (Bass) en Hoge tonen (Treble) 

om de sound en het volume af te stellen.
2. Volumen: 0 betekent stil (geen geluidsuitvoer), 100 betekent maximum uitvoer.

3. Treble en Bass: -6 betekent zeer weinig bas of hoge tonen, 0 betekent neutraal,
6 betekent maximum bas of hoge tonen.

4. Als u het apparaat uitzet, worden de huidige waarden opgeslagen. Dus als het bij het
uitzetten op een zeer hoog volume staat, zal het de volgende keer dat u het apparaat
weer aanzet, nog op een zeer hoog volume staan.

Hoe te controleren of de afstandsbediening werkt?
Elke keer dat u op de afstandsbediening op een toets drukt, licht er snel een klein rood 
lichtje op de LED-display op.
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Hoe de luidspreker te reinigen?
Trek dit Geneva-soudsysteem voor het schoonmaken uit het AC-vermogenstopcontact. 
Reinig alleen met een in de accessoiretas meegeleverde reinigingsdoek. Om te voorko-
men dat u krassen op het oppervlak maakt, raden wij u aan de reinigingsdoek te gebrui-
ken die u in de accessoiretas vindt.

Reiniging:
Alleen met een reinigingsdoek schoonmaken die in de accessoiretas wordt geleverd. Ge-
bruik geen alcohol of andere oplosmiddelen om het oppervlak van het kastje te reinigen. 
Hiermee kunt u de lak beschadigen en elektriciteitsstoringen en brand veroorzaken als 
het in de elektronische onderdelen in het Geneva Sound System komt!

Wat is de functie van de toets AIR op de afstandsbediening?
Deze functie is op dit systeem niet geldig.

Hoe de batterij in de afstandsbediening wisselen?
1. Open het batterijlid op de achterkant van de afstandsbediening.
2. Verwijder de bestaande batterij en vervang het met een nieuwe lithium knoop,

3V-batterij (type CR2025).
3. In het batterijvak vindt u de symbolen die de richting aangeven waarin de batterijen 

moeten worden geplaatst. Volg deze aanwijzingen nauwkeurig op.

Stap 1

Stap 2 + 3
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Hoe selecteer ik de juiste iPod-adapter voor mijn iPod?

Geneva  
Dock Adapter Nr 

- * 

 Made for 
iPod touch * 
iPod nano 3rd generation (3G) * 
iPod classic * 
iPod nano 2nd generation (2G) * 
iPod 5th Generation (video) * 
iPod nano *

12
Works with   
iPhone 3G (8GB, 16GB)
iPhone 2G (4GB, 8GB) 

7
Made for 
iPod 4th generation (4G): iPod photo (iPod with color display) 
(40GB, 60GB only) 

6
Made for 
iPod 4th generation (4G): iPod Photo, color U2 iPod 
(20GB, 30GB only) 

5
Made for 
iPod 4th generation (4G iPod) 
(40 GB only) 

4
Made for 
iPod 4th generation (4G iPod), U2 iPod 
(20 GB only)  

3
Made for 
iPod Mini 
(4GB, 6GB only) 

* Geneva Dock Adapter 
Not included. All new iPod models already include the dock adapter in the original packaging. 

Not supported 

iPod 3rd generation (3G iPod) 

* Geneva-stationadapter  
Niet inbegrepen. Alle nieuwe iPod-modellen bevatten reeds de stationadapter in 
de oorspronkelijke verpakking.

   iPod classic 3G niet ondersteund
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iPod:

Hoe de softwareversie van uw iPod controleren?
Selecteer “Instellingen”, “Info”, “Versie” op de iPod. Gebruik altijd de nieuwste software-
versie.

Hoe uw iPod bij te werken?
Op de Apple iPod-website vindt u instructies over hoe u de software van uw iPod kunt 
bijwerken: www.apple.com/ipod/download/

Hoe kan ik een Dock-adapter plaatsen of verwijderen?

Hoe de iPod met de afstandsbediening van het Gevena-soundsysteem besturen?
Terwijl u een iPod op de luidspreker hebt aangesloten en het Geneva Sound System 
in iPod-modus hebt ingeschakeld, kunt u de iPod besturen door de met het Geneva—
soundsysteem meegeleverde afstandsbediening te gebruiken.
De afbeelding op pagina 155 geeft u een overzicht van de besturingsfuncties
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CD:

Hoe de cd-speler met de afstandsbediening besturen?
U kunt de ingebouwde cd—speler met de afstandsbediening besturen die met het Gene-
va Sound System wordt geleverd.
De afbeelding op pagina 155 geeft u een overzicht van de besturingsfuncties

Hoe cd’s met MP3 en andere indelingen afspelen?
De ingebouwde cd-speler ondersteunt CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-ROM (zowel enkel-
voudige als meervoudige sessie) en MP3-indelingen. De cd-speler speelt cd’s van deze 
indelingen precies als een gewone audio-cd af.

Hoe een MP3-cd R/W met verschillende albums afspelen?
Het is mogelijk om op een CD-R/W MP3-bestanden in mappen te organiseren. 
Het Geneva Sound System speelt een dergelijke hiërarchie op een vereenvoudigde 
manier af – alle bestanden worden afgespeeld alsof zij in één grote map zitten.

Kan ik cd’s van 8 cm afspelen?
Nee.
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FM-radio:

Hoe de FM-radio met de afstandsbediening besturen?
U kunt de ingebouwde FM-radio met de afstandsbediening besturen die met het Geneva 
Sound System wordt meegeleverd.
De afbeelding op pagina 155 geeft u een overzicht van de besturingsfuncties

Hoe een FM-radiostation selecteren?
1. Druk op de afstandsbediening op ‘FM’.

2. Gebruik de toetsen << of >> om een station te selecteren: één klik verhoogt of verlaagt 
de frequentie.

3. Het nummer op de LED-display onder het rooster geeft de huidige frequentie in MHz
weer (d.w.z. “88.7” op de display betekent 88.7 MHz).

4. Om door frequenties te scannen, houdt u de toetsen << of >> enkele seconden 
ingedrukt en de FM-radio zoekt automatisch naar het volgende station. Als er een 
station wordt gevonden, stopt de automatische zoekopdracht. Om met het scannen 
door te gaan, herhaalt u de handeling.
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Hoe uw favoriete FM-radiostation in een preset opslaan?
1. Selecteer uw favoriete radiostation met de toetsen << of >> op de afstandsbediening.

2. U hebt zes presets (een preset onthoudt de frequentie van het station)beschikbaar – dit
zijn de volgende zes toetsen op uw afstandsbediening:

3. Selecteer op de afstandsbediening één van de 6 presettoetsen en hou deze ingedrukt
totdat in het rooster van het Geneva-soundsystem, op de LED-display ‘opslaan’ (store)
verschijnt.  Het station is nu opgeslagen en kan met de geselecteerde presettoets
worden opgeroepen.

Hoe een FM-radiostation afspelen die in de presets is opgeslagen?
1. Druk op de afstandsbediening op de toets FM.

2. Druk gewoon één keer op een van de zes presettoetsen en het opgeslagen 
FM-station wordt ontvangen.

ERP

TES

FM-radiopresets
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Hoe een preset wissen of overschrijven?
U hoeft de opgeslagen presets niet te wissen – u gebruikt gewoon de vorige stappen om 
een station in een preset op te slaan.

Hoe de FM-radioantenne aansluiten?
Het Geneva Sound System is FM-klaar en heeft een ingebouwde FM-tuner. Voor ra-
dio-ontvangst moet u de externe antenne die in de accessoiretas wordt meegeleverd, 
aansluiten.

Onder het Geneva Sound System, op het achterpaneel, vindt u de externe antennecon-
nector.

Hoe wijzig ik de FM mono/stereo-instellingen?
Druk op de “Stop”-toets om te wisselen tussen mono en stereo.

Lijn-in:

Hoe een TV, computer, VCR-, DVD-speler of een spelconsole op het Geneva Sound 
System aansluiten met de ingang “Line In”?
Gebruik de meegeleverde Line In-kabel om het Geneva Sound System op een willekeu-
rig audioapparaat dat een audio uit-connector heeft, aan te sluiten. Sluit eerst de Line 
In-kabel op het apparaat aan dat u met het Geneva Sound System wilt verbinden en sluit 
daarna de kabel aan op de Line In-connector op het achterpaneel. Druk op de afstands-
bediening op de toets Line In (lijn in) en start de inhoud van het aangesloten apparaat af 
te spelen. 
Hou er rekening mee dat u een dergelijk apparaat niet met de afstandsbediening van het 
Geneva Sound System kunt besturen maar in plaats daarvan de voor het aangesloten 
apparaat beschikbare besturingen moet gebruiken.
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3. Probleemoplossen, onderhoud en ondersteuning

Probleemoplossen en ondersteuning:
1. Als het systeem niet naar verwachting functioneert, moet u deze handleiding nauwkeu

rig lezen om te verzekeren dat het juist in werking wordt gesteld.
2. Als het probleem aanhoudt, kunt u naar onze problemendatabase gaan. Deze is be

schikbaar op de website www.genevalab.com te gaan en daar de pagina
Ondersteuning te selecteren.

3. Als u geen succes hebt, neem dan contact op met onze klantenondersteuning:

Onderhoud en reparatie:
Als het product beschadigd is en reparatie vereist, moet u per telefoon of e-mail contact 
opnemen met Geneva Lab Corporation om naar een bevoegd onderhoudscentrum te 
worden doorverbonden. Voor reparatie tijdens de beperkte garantieperiode kunt u de 
voorwaarden op het internet raadplegen door naar www.genevalab.com te gaan en daar 
de ondersteuningspagina te selecteren. U kunt ook bij uw dealer raadplegen.

Technische ondersteuning: 
productsupport@genevalab.com

Contacttelefoon: 
Zie de Geneva Lab-website www.genevalab.com en selecteer de ondersteuningspagina 
voor uw plaatselijke ondersteuningsnummer.

Website
www.genevalab.com
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De unieke “intelligente digitale versterkers” van D2Audio hebben jarenlang indruk 
gemaakt op professionelen en audiofielen. Ons gepatenteerde versterkertechnologie 
optimaliseert onophoudelijk het audiosignaal en levert daardoor de beste, pure digitale 
prestatie en de grootste geluidskwaliteit die beschikbaar is.

4. Voor iPod gemaakt & Technologiepartners

De logo‘s ‚Made for iPod‘ en ‚Works with iPhone‘ geven aan dat dit product speciaal is 
ontworpen voor iPod en de iPhone. De fabrikant bevestigt dat dit apparaat volgens de hoge 
kwaliteits- en prestatiestandaarden is gemaakt, die u van iPod en Apple kunt verwachten.

Technologiepartners:
Geneva Lab Corporation gebruikt de leidinggevende ontwikkelaars van audio-technologieën 
ter wereld om van het Geneva Sound System een zeer geavanceerd 
product te maken.
MPEG Layer-3 Audio Coding Technology onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Met de technologie “EmbracingSound™ ervaren klanten en professionelen gelijk geluid. 
Gezien EmbracingSound™ twee zeer nauw opeen gezette luidsprekers gebruiken, ervaart 
u wat echt is in de opname met een betere resolutie en helderheid dan daarvoor. Zit ach-
terover en ervaar al uw muziek en u vindt waarschijnlijk ook nieuwe favorieten wanneer u 
door de muziekgenres wandelt die u daarvoor onbekend waren. Laat u leiden door deze 
ervaring!

U vindt meer details op de website www.genevalab.com.
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5. Technische specificaties:

Voor gedetailleerde technische specificaties voor dit product, gaat u naar onze website
www.genevalab.com te gaan en daar de pagina Ondersteuning te selecteren waar u de 
gedetailleerde technische specificaties voor onze producten kunt downloaden.

© 2009 G-Lab GmbH. Alle rechten voorbehouden

Onder de copyright-wet mag deze handleiding niet geheel of gedeeltelijk worden 
gekopieerd, zonder de schriftelijke toestemming van G-Lab GmbH.

Geneva™ is een handelsmerk van G-Lab GmbH.

D2Audio en D2A zijn geregistreerde handelsmerken, terwijl het logo D2Audio Digital 
Amplifier een handelsmerk is van de  D2Audio Corporation.

iPod is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere 
landen.

Het handelsmerk EmbracingSound™ en het logo Embracing Sound Experience zijn 
eigendom van Embracing Sound Experience AB.
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