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Hydrokar handleiding INDEX

Waarschuwing!
• Opladen van de Hydrokar is alleen 
 toegestaan buiten de natte ruimte
 (NEN1010)

• Gebruik de Hydrokar nooit in de natte    
  ruimte wanneer de stekker in een 
 stopcontact zit (NEN1010)

• De Hydrokar is niet spatwaterdicht, 
  kijk uit met spetters op de beamer.
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Opstarten Hydrokar
Voordat u de Hydrokar inschakelt dient 
u de accuspanning te controleren. Als 
deze onder de 10% is dient u de 
Hydrokar eerst volledig op te laden.

Onder Opladen kunt u lezen hoe u de 
Hydrokar oplaadt.

Het opstarten van de Hydrokar dient in 
een bepaalde volgorde te geschieden:

• Zet eerst de schakelaar beamer om (1)
• Vervolgens schakelt u de beamer zelf    
      in via de knop boven op de beamer.(2)
• Schakel daarna van link naar rechts de 

andere apparaten in. (3-6)
• Wacht geduldig tot het menu wordt      

weergeven 

Hydrokar uitschakelen
Het uitschakelen dient in de omgekeerde  
volgorde te geschieden. Schakel de beamer 
uit via de knop op de beamer zelf (2) schakel 
nadat de beamer is uitgeschakeld deze via 
het paneel uit (1)
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LET OP !

Het komt de levensduur van de accu niet 
ten goede wanneer u deze geheel leeg laat 

lopen.

Laadt de accu volledig op zodra u hem niet 
meer nodig heeft of wanner de hydrokar 

gaat een beep-signaal geeft!

U kunt met schakelaar (7) 
de status v.d. Accu uitlezen

7

Accu indicator
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Interactief Menu 
De Hydrokar is voorzien van de Barry 
Emons mediaspeler en wordt geleverd 
met maar liefst 8 programma’s 

Gebruik:
Wacht tot het startmenu is geladen.
Druk één van de knoppen (1-7) in en 
houdt deze ingedrukt tot het 
desgewenste programma begint. Druk 
op Menu om terug te keren naar het 
hoofdmenu. U kunt het volume aan-
passen met de volumeknop (2).

2

LET OP !

Om terug te keren vanuit programma 7 of 
programma Music dient u eerst één van de video’s 

(programma 1-6) te kiezen. 
U kunt dan vanuit de video weer kiezen voor MENU.

Programma 01:
Clownvissen
Rustige	koraalbeelden	met	
clownvissen	en	kalme	muziek.

Programma 02:
Tropisch	strand
Een	uitzicht	op	een	tropisch	
strand	met	zeegeluiden.	
(drankje	met	parasolletje	optioneel)

Programma 03:
Tropisch	Regenwoud
Waterval	met	tropische	en
waterval	klanken.

Programma 04:
Tropisch	Aquarium
Zoetwater	aquarium	met	
kardinaaltetra’s	en	rustgevende	
muziek.

Programma 05:
Schapen
Schapen	aan	een	rivier	oever	
met	het	geluid	van	
koebellen.

Programma 06:
Vlindertuin
Prachtige	beelden	van	vlinders	
en	tropische	vogels	met	
rustgevende	muziek.

Programma 07:
Dia	show
Diverse	natuur	foto’s	met	
klassieke	muziek.

Programma Music:
MP3	speler
Diverse	Jaren	50	muziek.
U	kunt	de	mp3	speler	bedienen
met	de	3	knoppen	aan	de	rechterzijde.
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Opladen Hydrokar
De Hydrokar is voorzien van een 12v accu zodat 
hij veilig gebruikt kan worden in een badkamer 
of op een plek waar geen stopcontact voorhan-
den is.

De accu in de Hydrokar behoeft speciale aan-
dacht omtrent het gebruik en het opladen van 
de accu om te voorkomen dat de accu voortijdig 
defect (lui) raakt. Laat de accu nooit volledig 
leeg lopen en laadt de accu op na gebruik. 
Laadt de accu altijd volledig op. 

Om het niveau te controleren van de accu kunt u 
op het schakel paneel de meest rechtse schake-
laar inschakelen. De batterij indicator geeft dan 
het ingeschatte niveau van de accu weer (0-
100%). We adviseren de accu indien mogelijk op 
te laden als hij nog 10% capaciteit heeft.

Om	de	accu	op	te	laden	gaat	u	als	volgt	te	werk:
open het zijpaneel (1) aan de zijkant van de 
Hydrokar. Gebruik het netsnoer dat u achter het 
deurtje vindt om de Hydrokar te verbinden met 
een stopcontact. Als u nu naar de lader kijkt in 
het zijpaneel ziet u een groene led die aangeeft 
dat er spanning op de lader staat. Daarnaast ziet 
u 3 ledjes, een rode, oranje en een groene;
deze geven de laadstatus weer: 

• Rood; de accu is leeg en wordt opgeladen
• Oranje; de accu is halfvol en wordt opgeladen
• Groen; de accu is volledig opgeladen en is 

klaar voor gebruik. Als u de Hydrokar in het 
stopcontact laat zitten schakelt de lader 
automatisch om naar druppelladen 
wanneer hij vol is. 

Het volledig opladen van de Hydrokar duurt 
ongeveer 6-8 uur en kan het beste ‘s nachts.
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Waarschuwing!
• Opladen van de Hydrokar is alleen 
 toegestaan buiten de natte ruimte
 (NEN1010)

• Gebruik de Hydrokar nooit in de natte    
  ruimte wanneer de stekker in een 
 stopcontact zit (NEN1010)

• De Hydrokar is niet spatwaterdicht, 
  kijk uit met spetters op de beamer.
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Opladen Hydrokar

1.  Aansluiting Aromastream 12v (Zie bijgeleverde handleiding)
2.  Speakers
3.  Bubble unit; LET OP ALLEEN GEDEMINERALISEERD WATER GEBRUIKEN
4.  Optoma Beamer
5.  Bedieningspaneel 
6.  Schakelpaneel

1 Beamer
2 Versterker
3 Mediaspeler
4 Beamer
5 Aromastream
6 Accu-indicator

7.  Accu-indicator
8.  Netsnoer en lader
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Barry Emons
Hoefslag 11

5411LS Zeeland
tel.: (031) 0486-452626

E-mail: info@barryemons
www.barryemons.nl


