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Gereglementeerd model: AC411 
 

 

  



Opmerkingen, kennisgevingen en waarschuwingen  
 

  OPMERKING: een OPMERKING geeft belangrijke informatie aan die het 
ebruik van uw luidspreker helpt optimaliseren. g

 
OPGELET: OPGELET geeft mogel ijke schade aan hardware aan indien de 
instructies niet gevolgd worden. 

 WAARSCHUWING: een WAARSCHUWING geeft de mogel ijkheid tot materiële 
schade, persoonlijk letsel of overl ijden aan. 

 
De informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. 
© 2013 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. 
Reproductie van dit materiaal op enige wijze zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is 
strikt verboden.  
Handelsmerken gebruikt in deze tekst: DellTM en het DELL logo zijn handelsmerken van Dell Inc.; 
Microsoft® en het Windows startknoplogo zijn ofwel handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
 
Anders handelsmerken en handelsnamen kunnen gebruikt worden in dit document om te verwijzen 
naar ofwel de entiteiten die deze merken en namen opeisen of de producten ervan. Dell Inc. wijst 
elk goederenrechtelijk belang in andere handelsmerken en handelsnamen af. 

 
2013 – 08 Rev. A00 

Beperkingen en vrijwaringsclausules 

De informatie in dit document, inclusief alle instructies, voorzorgen en gereglementeerde 
goedkeuringen en certificeringen, wordt voorzien door de leverancier en is niet afzonderlijk 
gecontroleerd of getest door Dell. Dell kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
veroorzaakt als een resultaat van het volgen of niet volgen van deze instructies. 

 
Alle verklaringen of beweringen met betrekking tot de kenmerken, het vermogen, de snelheid 
of capaciteiten van het onderdeel waarnaar verwezen wordt in dit document worden gemaakt 
door de leverancier en niet door Dell. Dell wijst specifiek kennis van de nauwkeurigheid, 
volledigheid of staving van dergelijke verklaringen af. Alle vragen of opmerkingen met 
betrekking tot dergelijke verklaringen of bewerkingen dienen rechtstreeks tot de leverancier 
gewend te worden. 

Exportvoorschriften 

De klant erkent dat deze producten, die technologie en software kunnen omvatten, zijn onderhevig 
aan de douane- en exportregelingswetten en –voorschriften van de Verenigde Staten (“V.S.”) en 
kunnen ook onderhevig zijn aan de douane- en exportregelingswetten en – voorschriften van het 
land waarin de producten zijn vervaardigd en/of ontvangen. De klant gaat ermee akkoord zich te 
houden aan deze wetten en voorschriften. Bovendien mogen deze producten, in 
overeenstemming met de Amerikaanse wet, niet verkocht, geleaset of anderszins overgedragen 
worden aan verboden eindgebruikers of verboden landen. Daarenboven mogen de producten niet 
verkocht, geleaset of anderszins overgedragen worden aan, of gebruikt worden door een 
eindgebruiker betrokken in activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, 
maar niet beperkt tot, activiteiten met betrekking tot het ontwerp, de ontwikkeling, de productie 
of het gebruik van nucleaire wapens, materiaal of faciliteiten, projectielen of de ondersteuning van 
raketprojecten en chemische of biologische wapens. 
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Terug naar de Inhoudstafel 

Opstelling 

Inhoud van de doos 

 
1. Linker satellietluidspreker 

2. Woofer 
3. Afstandsbediening 

4. Rechter satellietluidspreker 
5. Netadapter 

6. AUX-IN-kabel 
7. Documentatie 

 OPMERKING: de documenten die verzonden worden met de luidspreker kunnen variëren naargelang uw regio. 
                                                                                                                                                                                                4 

  



Terug naar de Inhoudstafel 

 

Uw Dell Bluetooth-luidsprekers opstellen 

 

1. Sluit de twee satellietluidsprekers aan op de L- en R-poorten van de woofer. 

 

2. Sluit de afstandsbediening aan op de RC IN-poort van de woofer. 

 

3. Sluit de netadapter aan op de DC IN-poort. 
 

4. Sluit de woofer aan op uw computer door middel van de luidsprekerkabel. 
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Terug naar de Inhoudstafel 

 

Uw Dell Bluetooth-luidsprekers koppelen 

Het luidsprekersysteem moet gekoppeld worden alvorens te gebruiken. 
 

Procedure 
1. Schakel de bluetooth op uw computer of uw bluetooth-apparaat in. 
2. Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening. 
3. Houd de bluetooth-knop twee seconden ingedrukt op de afstandsbediening 

om het zoeken naar het apparaat in te schakelen. 

 
Bluetooth-led： Uit Knipperend Aan 

Status： Uitgeschakeld Bezig met 
koppelen 

Verbonden 

 

 4. Volg de instructies om het luidsprekersysteem aan uw computer toe te voegen 
op basis van het besturingssysteem geïnstalleerd op uw computer. 
 

• Windows 7: 
 

(i) Klik op Start→ Bedieningspaneel→ Apparaten en Printers→ Een apparaat toevoegen.  
 

 

Apparaten en printers Zoeken naar apparaten en printers Alle Configuratiescherm-onderdelen 

Een printer toevoegen Een apparaat toevoegen 

Apparaten 
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(ii) Volg de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien. 

 

 

Een apparaat toevoegen 

Selecteer een apparaat dat u aan deze computer wilt toevoegen 

Er wordt voortdurend naar nieuwe apparaten gezocht, die vervolgens hier worden weergegeven. 

 
Dell AC411 

Wat moet ik doen als mijn apparaat niet wordt gevonden? 

Annuleren Volgende 

 

 
• Windows 8: 

 
(i) Beweeg uw muisaanwijzer naar de boven- of onderrechterhoek van het scherm om de Charms sidebar te 
openen en klik vervolgens op Instellingen→ Bedieningspaneel→ Apparaten en Printers→ Een apparaat 
toevoegen.  

 

 

Zoeken naar apparaten en printers Alle Configuratiescherm-onderdelen Apparaten en printers 

Een printer toevoegen Een apparaat toevoegen 

Apparaten 
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(ii) Volg de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien. 

 

 

Een apparaat toevoegen 

Kies een apparaat of printer om aan deze computer toe te voegen 

Een apparaat selecteren 

 
Dell AC411 

Niet gevonden wat u zoekt? 

Volgende Annuleren 
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Terug naar de Inhoudstafel 

 

Kenmerken 

Aanzicht van afstandsbediening 

 

 
1.  Bluetooth-knop 

2.  Aan/uit-knop 

3.  Koptelefoonaansluiting 

4.  Volumeregeling 

5.  Basregeling 

 

Aanzicht van woofer 

 

 
 

 
 
 
1. Poort rechter satellietluidspreker 
2. DC IN-poort 
3. Poort linker satellietluidspreker 
4. AUX-IN-poort 
5. RC IN-poort 
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Terug naar Inhoudstafel 

Probleemoplossing van de Dell Bluetooth-luidsprekers 

Indien u problemen hebt met uw luidsprekersysteem   
 
 
VOORKOMENDE SYMPTOMEN 

 
WAT U ERVAART 
 

 
MOGELIJKE OPLOSSINGEN 
 

De luidsprekers zijn ingeschakeld, 
maar het aan/uit-lampje is uit. 

- Als het aan/uit-lampje uit is, dient 
u te controleren het stopcontact 
werkt. Sluit de luidsprekers aan op 
een ander stopcontact en probeer 
opnieuw. 
- Zorg dat de netadapter 
aangesloten is op de luidsprekers. 
- De netadapter is stuk en dient 
vervangen te worden. 

Het aan/uit-lampje brandt, maar de 
luidsprekers werken niet in de 
Aux-in-modus. 

- Zorg dat de Aux-in-kabel 
aangesloten is op de Aux-in-poort 
en dat de bluetooth-led 
uitgeschakeld is. Plaats de 
Aux-in-kabel opnieuw en probeer 
nogmaals. 

Het aan/uit-lampje brandt, maar de 
luidsprekers werken niet in de 
bluetooth-modus. 

- Zorg dat de bluetooth op uw 
apparaat ingeschakeld is. 
- Zorg dat de Bluetooth-led blauw 
knippert op de afstandsbediening. 
- Koppel de luidspreker nogmaals 
aan uw computer. 

De luidsprekers werken niet goed / 
Er komt geen geluid uit de 
luidsprekers 

De luidsprekers verschijnen niet in 
de lijst met Apparaten en Printers 
in het besturingssysteem. 

- Start de luidsprekers opnieuw op. 
- Koppel de luidspreker opnieuw 
aan uw computer. 

Distorted sound in AUX-in mode - Verwijder enige hindernissen 
tussen de luidsprekers en de 
gebruiker. 
- Zorg dat de Aux-in-kabel goed 
aangesloten is op de woofer en uw 
computer. 
- Stel de volumeregeling op de 
afstandsbediening in op vijftig 
percent. 
- Verminder het volumeniveau in 
het toepassingsprogramma. 
- Maak alle kabels schoon en plaats 
ze opnieuw. 
- Test de luidsprekers op een 
andere audiobron, bijvoorbeeld een 
draagbare muziekspeler. 
- Zorg dat er geen losse 
voorwerpen in aanraking komen 
met de luidspreker. 

Sound from the speakers is 
distorted 

Vervormd geluid in 
Bluetooth-modus 

- Verwijder enige hindernissen 
tussen de luidsprekers en de 
gebruiker. 
- Stel de volumeregeling op de 
afstandsbediening in op vijftig 
procent. 
- Maak alle kabels schoon en plaats 
ze opnieuw. 
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- Test de luidsprekers op een 
andere audiobron, bijvoorbeeld een 
draagbare muziekspeler. 
- Verminder de bas met de 
afstandsbediening  
- Zorg dat er geen losse 
voorwerpen in aanraking komen 
met de luidspreker. 

Geen geluid uit één van de 
luidsprekers 

Het geluid is enkel te horen uit één 
van de luidsprekers. 

- Verwijder enige hindernissen 
tussen de luidsprekers en de 
gebruiker. 
- Zorg dat de Aux-in-kabel goed 
aangesloten is op de audiobron. 
- Schuif de audiobalans in de 
Windows volumeregeling naar het 
middelpunt. 
- Maak alle kabels schoon en plaats 
ze opnieuw. 
- Test de luidsprekers op een 
andere audiobron, bijvoorbeeld een 
draagbare muziekspeler. 

Lage geluidsuitvper Volume staat te laag - Verwijder enige hindernissen 
tussen de luidsprekers en de 
gebruiker. 
- Verhoog het volumeniveau op de 
afstandsbediening, het 
bluetooth-apparaat, het 
besturingssysteem en het 
toepassingsprogramma. 
- Test de luidsprekers op een 
andere audiobron, bijvoorbeeld een 
draagbare muziekspeler. 

Statis geluid uit de luidsprekers Zoemend geluid - Verwijder enige hindernissen 
tussen de luidsprekers en de 
gebruiker. 
- Zorg dat er geen losse 
voorwerpen hangen tegen of in 
aanraking komen met de 
luidsprekers. 
- Probeer het volumeniveau op de 
afstandsbediening te verminderen. 

Geen hoorbaar geluid uit de 
koptelefoon in AUX-in-modus 

- Zorg dat de audiobron muziek 
afspeelt. 
- Zorg dat het volumeniveau op de 
audiobron en de afstandsbediening 
niet ingesteld is op het minimum. 

Geen geluid uit de koptelefoon 

Geen hoorbaar geluid uit de 
koptelefoon in Bluetooth-modus 

- Zorg dat de audiobron muziek 
afspeelt. 
- Zorg dat de bluetooth-apparaten 
correct gekoppeld zijn. 
- Zorg dat het volumeniveau op de 
audiobron en de afstandsbediening 
niet ingesteld is op het minimum. 

Vervorming van de koptelefoon Vervormed geluid in 
AUX-in-modus 

- Verwijder enige hindernissen 
tussen de luidsprekers en de 
gebruiker. 
- Zorg dat de Aux-in-kabel goed 
aangesloten is op de woofer en uw 
computer. 
- Zorg dat de RC-in-kabel goed 
aangesloten is op de woofer en de 
afstandsbediening. 
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- Zorg dat de koptelefoon goed 
aangesloten is op de 
afstandsbediening. 
- Stel de volumeregeling op de 
afstandsbediening op vijftig 
procent. 
- Verlaag het volumeniveau in het 
toepassingsprogramma. 
- Maak alle kabels schoon en plaats 
opnieuw. 
- Test de luidsprekers op een 
andere audiobron, bijvoorbeeld een 
draagbare muziekspeler. 
- Zorg dat er geen losse 
voorwerpen in aanraking komen 
met de luidspreker. 
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Terug naar Inhoudstafel 

Specificaties 

Algemeen 

Modelnummer AC411 
Aansluitingstype  Bluetooth 3.0 
Ondersteunde besturingssystemen Microsoft Windows 7 SP1 of later, Windows 

8 
 

Elektrisch 

Bedrijfsspanning  18V  
Bedrijfsstroom  2,5A 
Uitgangsvermogen  7W+7W +15W continu RMS stroom bij ≤ 

10% THD  
 

Fysieke kenmerken 

Woofer: Hoogte Lengte Breedte Hoogte = 141 mm 
Lengte = 150 mm 
Breedte = 150 mm 

Kabellengte  200 mm  
Afstandsbediening L*B*H 70*70*17,5 mm 
Adapterkabel 179 mm 
Kabel op de afstandsbediening 200 mm 
Gewicht 2124 g 
 

Milieu  

Bedrijfstemperatuur  0 °C tot 40 °C 
Opslagtemperatuur  -40 °C tot 65 °C  
Bedrijfsvochtigheid  90% maximum relatieve vochtigheid,  

niet condenserend 
Opslagvochtigheid  90% maximum relatieve vochtigheid,  

niet condenserend 
 

Bluetooth 3.0 

Radio-uitzending De basisbandtransmissiegegevens is GFSK 
gemoduleerd in de 2,4 GHz ISM band 

Bereik Tot 10 m radiobereik. 
Geen prestatiedegradatie tot max. 
radiobereik (10 m) 
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Terug naar Inhoudstafel 

 

Statutaire informatie 

Garantie 

Beperkte garantie en retourbeleid  

Producten van Dell hebben 1 jaar beperkte hardware-garantie. 

Indien samen aangekocht met een Dell-systeem, valt het onder de systeemgarantie. 

 

Voor klanten in de VS: 

Deze aankoop en het gebruik van dit artikel zijn onderhevig aan de 
eindgebruikersovereenkomst van Dell, die u kunt terugvinden op 
http://www.dell.com/terms. Dit document bevat een bindende arbitrageclausule. 

 

Voor klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika: 

Producten van Dell die verkocht en gebruikt worden zijn onderhevig aan de 
toepasselijke nationale wettelijke consumentenrechten, de voorwaarden van een 
verkoopovereenkomst die u overeengekomen bent (die van toepassing is tussen u en 
de verkoper) en de eindgebruikerscontractvoorwaarden van Dell. Dell kan ook een 
bijkomende hardware-garantie bieden – volledige gegevens van het 
Dell-eindgebruikerscontract en de garantiegegevens kunnen teruggevonden worden 
op http://www.dell.com/, kies uw land uit de lijst onderaan de ‘startpagina’ en klik 
vervolgens op ‘algemene voorwaarden” voor de eindgebruikersvoorwaarden of de 
koppeling ‘ondersteuning‘ voor de garantievoorwaarden. 

 

Voor niet-VS klanten: 

Producten van Dell die verkocht en gebruikt worden zijn onderhevig aan de 
toepasselijke nationale wettelijke consumentenrechten, de voorwaarden van een 
verkoopovereenkomst die u overeengekomen bent (die van toepassing is tussen u en 
de verkoper) en de garantievoorwaarden van Dell. Dell kan ook een bijkomende 
hardware-garantie bieden – volledige gegevens van het Dell-eindgebruikerscontract en 
de garantiegegevens kunnen teruggevonden worden op http://www.dell.com/, kies uw 
land uit de lijst onderaan de ‘startpagina’ en klik vervolgens op ‘algemene voorwaarden” 
voor de eindgebruikersvoorwaarden of de koppeling ‘ondersteuning‘ voor de 
garantievoorwaarden. 
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Terug naar Inhoudstafel 

 

Gereglementeerd 

Dell Bluetooth-luidsprekers model: AC411 

 

Reglementaire informatie 

 
Waarschuwing: wijzigingen of veranderingen aan dit apparaat kunnen niet uitdrukkelijk 
goedgekeurd worden door de partij verantwoordelijk voor naleving zou de 
bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken, kunnen nietig verklaren. 
 
Deze apparatuur is getest en bleek te voldoen aan de limieten voor een Klasse B digital 
apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn 
ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een 
huiselijke installatie. Deze apparatuur genereert en kan radiofrequentie-energie 
gebruiken en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de 
instructies, kan dit schadelijke storing veroorzaken aan radioverbindingen. 
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. 
Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, 
wat kan bepaald worden door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker 
aangemoedigd om de storing te proberen corrigeren door één of meer van de 
volgende maatregelen: 
 
- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne. 
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de 
ontvanger aangesloten is. 
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. 
 
Afgeschermde kabels moeten gebruikt worden met dit apparaat om naleving te 
verzekeren met de Klasse B FCC limieten. 
 

Goedkeuring door agentschap 

Argentina CNC, Australia & New Zealand C-Tick, Brazil ANATEL, Brunei Darussalam AITI, 
Canada CUL of CSA, Chile SUBTEL, China CCC SRRC(MIIT), Egypt NTRA, Germany 
TUV-GS, India WPC, Indonesia DGPT, Israel MOC, Japan MIC VCCI, Kazakhstan TELSET, 
Kenya CCK, Malaysia SIRIM, Mexico COFETEC NOM,  Morocco ANRT, Nigeria NCC Son 
cap,  Philippines NTC, Qatar ict QATAR, Russian Federation FAC CU, Saudi Arabia 
CTIC+SASO, Serbia TELEKOM Kvalitet, Singapore IDA, South Africa ICASA SABS(COC) 
NRCS(LOA), Korea, Taiwan NCC+BSMI, Thailand NBTS, Ukraine UKRSEPRO COC+DOC, 
United Arab Emirates TRA, United States FCC CUL us, Vietnam MIC, Europe CE CB. 
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Terug naar Inhoudstafel 

 

Certificeringen 

Microsoft WHQL Logo 

De Dell Bluetooth-luidsprekers hebben de WHQL logo test van Microsoft Windows 
Hardware Quality Labs doorstaan. 

WHQL Logo is een certificeringsschema van Microsoft Windows Hardware Quality Labs. 
In dit geval wordt er verzekerd dat de hardware compatibel is met 
Microsoft-besturingssystemen. De luidspreker is gekwalificeerd door het gebruik van 
WHQL testkits en is opgenomen in de Microsoft Hardware Compatibility list (Lijst van 
compatibele Microsoft-hardware). 
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