Beknopte handleiding Muziekstoel
1.

Muziekstoel plaatsen
Rij de stoel naar de gewenste plaats en trek hem een stukje naar voren, zodat de wielremmen naar
achter wijzen. Beide wielremmen met de voet naar beneden drukken in de blokkeerstand.
2. Inschakelen stoel
Sluit de meegeleverde adapter aan op een geaard stopcontact. De groene LED op de adapter moet nu
oplichten.
Druk de AAN/UIT schakelaar op het bedieningspaneel in, deze licht nu rood op. Even later gaat de
blauwe Bluetooth LED knipperen.
3.

Muziek afspelen via Bluetooth
Elke apparaat met Bluetooth kan als muziekbron gebruikt worden, zoals: tablet, telefoon, computer,
etc.
 Zet de muziekstoel aan d.m.v. de AAN/UIT schakelaar, de blauwe Bluetooth LED moet gaan
knipperen.
 Zet de Bluetooth aan van de muziekbron (bij Instellingen van uw telefoon of tablet).
 Bij gevonden Bluetooth apparaten selecteer “Music-chair” en wacht op de melding
“verbonden”.
 Met de bedieningsknoppen van de muziekbron kan nu het geluid in de stoel bediend worden,
zoals: nummer kiezen, volume hard/zacht, pauze/start, etc.
Opmerkingen:
 Een apparaat dat eerder verbonden is geweest met dezelfde muziekstoel, zal automatisch
verbonden worden wanneer het in de buurt komt van de muziekstoel.
 Er kan geen nieuwe Bluetooth verbinding gemaakt worden indien de blauwe LED continu
oplicht. Een ander apparaat is dan reeds verbonden, deze verbinding moet eerst
uitgeschakeld worden. Daarna de muziekstoel uit en weer aan zetten, zodat de blauwe LED
gaat knipperen. Nu kan een nieuw apparaat verbonden worden.
 Indien de blauwe LED continu uit is, kan er geen Bluetooth verbinding gemaakt worden, in dit
geval de muziekstoel uit en aan zetten. De blauwe LED moet nu gaan knipperen, waardoor
een Bluetooth verbinding weer mogelijk is.
 Alle muziekstoelen melden zich in de Bluetooth lijst gekoppelde apparaten als “Music-chair”,
maar de interne naam van elke stoel is uniek. Daarom kan er geen automatische verbinding
plaatsvinden tussen een apparaat en een nieuwe muziekstoel die nog niet eerder verbonden
is geweest met dit apparaat.
Wanneer u met een en hetzelfde apparaat meerdere stoelen wilt bedienen, is het raadzaam
om “Music-chair” te hernoemen naar b.v. “Music-chair1”, Music-chair2”, etc., zodat u de
gewenste stoel kunt selecteren. Dit hernoemen kan in uw apparaat gedaan worden, via het
tandwiel-icoontje achter elke naam in de lijst met Bluetooth gekoppelde apparaten.

4.

Muziek afspelen via AUX IN
Elke muziekspeler met een mini-jack hoofdtelefoon uitgang kan gebruikt worden, zoals: tablet,
telefoon, iPod, MP3 speler, TV, stereo-set, etc. Hiervoor is en kabel nodig met aan beide zijde een
stereo mini-jack plug.
 Sluit de hoofdtelefoon uitgang van een muziekspeler aan op de AUX IN ingang van de
muziekstoel d.m.v. de stereo mini-jack kabel.
 Zet de muziekstoel aan d.m.v. de AAN/UIT schakelaar.
 Met de bedieningsknoppen van de muziekspeler kan nu het geluid in de stoel bediend
worden, zoals: nummer kiezen, volume hard/zacht, pauze/start, etc.

