
Version October 2021 Page 1

Handleiding DA20B10322 Soundbar
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Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies.
2. Houd die instructies bij
3. Lees alle waarschuwingen
4. Volg alle instructies:
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt
van water!
6. Reinig alleen met een droge doek!
7. Blokkeer geen ventilatie openingen.
Installeer in overeenstemming met de
instructies van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren,
warmteregisters, kachels of andere
apparaten (inclusief versterkers) die
warmte produceren.
9. (UK stekkers) Onderschat het
veiligheidsdoel van de gepolariseerde of
geaarde stekker niet. Een gepolariseerde
stekker heeft twee polen, waarvan de ene
breder is dan de andere. Een aardings type
plus heeft twee bladen en een extra
aardings pin. Het brede mes of de derde
pin is voor uw veiligheid. Als de
meegeleverde stekker niet in uw
stopcontact past, neem dan contact op
met een elektricien om het stopcontact te
vervangen.
10. Loop niet over het snoer en of de
stekkers, met name in de buurt van
stopcontacten en het punt waar ze uit het
apparaat komen.
11. Gebruik alleen accessoires die door de
fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Plaats het alleen door gebruik te
maken van een, standaard, statief, beugel

of tafel die is gespecificeerd
door de fabrikant of wordt
verkocht met het apparaat.
Wees altijd voorzichtig bij het

verplaatsen van de combinatie om letsel
door kantelen te voorkomen.

13. Koppel dit apparaat los tijdens onweer
of wanneer het gedurende lange tijd niet
wordt gebruikt.

14. Laat al het onderhoud over aan
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Onderhoud is vereist wanneer het
apparaat op enigerlei wijze is
beschadigd, zoals een snoer of stekker
is beschadigd, vloeistof is gemorst of
voorwerpen in het apparaat zijn
gevallen, het apparaat is blootgesteld
aan regen of vocht, niet normaal werkt,
of is gevallen.

Speciale opmerking:
Wanneer u uw apparaat op een gelakte
of natuurlijke afwerking plaatst,
bescherm uw meubels dan met een
doek of ander beschermend materiaal.

FCC-waarschuwing
Wijzigingen of aanpassingen aan dit
apparaat die niet nadrukkelijk zijn
goedgekeurd door de leverancier, de
partij die verantwoordelijk is voor
naleving, zal de garantie ten alle tijden
doen vervallen.

Opmerking: d
Deze apparatuur is getest en voldoet
aan de limieten voor digitale
apparaten van klasse B, in
overeenstemming met deel 15 van de
FCC-regels. Deze limieten zijn
ontworpen om redelijke bescherming
te bieden tegen schadelijke
interferentie in een huishoudelijke
installatie. Deze apparatuur genereert,
gebruikt en kan radiofrequentie-
energie uitstralen en indien niet op de
juiste geïnstalleerd en gebruikt wordt
in overeenstemming met de
instructies, kan deze storing
veroorzaken radiocommunicatie . Er is
echter geen garantie dat er geen
storing zal optreden in een bepaalde
installatie. Als deze apparatuur storing
veroorzaakt aan radio- of
televisieonTVangst, wat kan worden
vastgesteld door de apparatuur uit en
weer in te schakelen, adviseren wij om
te proberen de storing te corrigeren
door een of meer van de volgende
maatregelen te nemen.
. Heroriënteer onTVangstantenne
. Vergroot de afstand tussen de
apparatuur en de onTVanger.
. Sluit de apparatuur aan op een ander
stopcontact dan dat waarop de
onTVanger is aangesloten.
. Raadpleeg de dealer of een ervaren
radio/TV-technicus voor hulp.

Aanvullende waarschuwingen

Het apparaat mag niet worden
blootgesteld aan druppels of spatten en
er mogen geen met vloeistof gevulde
voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat
worden geplaatst.

De batterijen van de afstandbediening
mogen niet worden blootgesteld aan
overmatige hitte, zoals zonlicht. Gooi
batterijen nooit in het vuur, ook niet als
deze leeg zijn.

Let op De markering bevindt zich aan de
achter- of onderkant van het apparaat

De markeringsinformatie bevindt zich aan
de achterkant of onderkant van het
apparaat

Dit symbool geeft aan dat dit
product dubbele isolatie bevat
tussen gevaarlijke netspanning
en onderdelen die toegankelijk
zijn voor de gebruiker.
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01. De componenten controleren

02. Productoverzicht

LED-indicator, kleur geeft huidige modus weer.

Schakelt de stroom in of selecteert de broninvoermodus, houd ingedrukt om uit te schakelen.

Past het volume aan, bij het aanpassen knippert de LED-indicator totdat het volume op max.of min. staat.

Pauzeer en speel, houd ingedrukt om de hoge en lage tonen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

* Wanneer u het netsnoer aansluit, zullen de knoppen binnen 2 tot 4 seconden werken.
* Als je alleen van het geluid van de Soundbar wilt genieten, moet je de TV-luidsprekers uitschakelen in het audio-instellingenmenu van je TV.
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Aansluit paneel van de Soundbar.

Optisch Digitale audio-ingang (optisch), aansluiten op de digitale (optische) uitgang van een extern apparaat.

L - RCA - R RCA(L/R), aansluiten op de analoge uitgang van een extern apparaat.

AUX AUX (3,5 mm), sluit deze aan op de analoge uitgang van een extern apparaat.

USB
USB, sluit hier een USB-apparaat aan om muziekbestanden op het USB-apparaat af te spelen via de
Soundbar

DC DC IN (power Supply In), sluit de AC/DC-voedingsadapter aan.

* Trek aan de stekker wanneer u de voedingskabel van de gelijkstroom/wisselstroomadapter uit het stopcontact haalt. Trek niet aan het snoertje!
* Sluit dit toestel of andere componenten pas aan op een stopcontact als alle verbindingen tussen de componenten zijn gemaakt.

03.Elektrische voeding aansluiten

Gebruik de voedingsadapter om het apparaat aan te sluiten zoals weergegeven in de afbeelding.
* Zorg ervoor dat de adapter op een vlakke tafel of op de vloer rust. Als u de adapter zo plaatst dat de ingang van het netsnoer naar boven gericht is, kan er water of andere vreemde
stoffen in de adapter komen en een storing in de adapter veroorzaken.
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04. Verbinding maken met een TV

1.Verbinden met een een optische kabel.

1. Verbind de DIGITAL AUDIO IN (optische) aansluiting op de Soundbar met de OPTICAL OUT-
aansluiting van de TV met een digitale optische kabel (meegeleverd).

2. Druk op de "OPT"-knop op de afstandsbediening en de LED-indicator zal WIT zijn.

3. Stel de audio-uitgang van de TV in op "PCM". (meer informatie op PCM-pagina).

* Als het TV-geluid niet hoorbaar is, drukt u op de "OPT"-knop op de afstandsbediening of op de bovenkant van de Soundbar om over te schakelen naar de "OPT"-modus. De LED kleurt
Wit en het TV-geluid wordt afgespeeld.
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2 Verbinden met een RCA naar 3.5 mm kabel

1. Sluit RCA(L/R) op de Soundbar aan op de AUDIO OUT (3,5 mm koptelefoon)-aansluiting van het
bronapparaat met behulp van een RCA naar 3,5 mm-kabel (meegeleverd).

2. Druk op de "RCA"-knop op de afstandsbediening. De LED-indicator kleurt blauw.

* U moet de afstandsbediening van de Soundbar gebruiken om het volume regelen onder deze verbinding.
*Als er geen geluid uit de Soundbar komt,stel dan uw audio-uitgang van uw TV in op "PCM". (Raadpleeg de handleiding van de TV)
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05. Stel “PCM” in op uw TV

Wanneer alle kabels correct zijn aangesloten en het LED-indicatielampje correct is (optische of
HDMI-verbinding), als er geen geluid uit de TV of de Soundbar komt, stel dan uw TV in zoals
hieronder.

1. Druk op "Menu" op de afstandsbediening van de TV.
2. Druk op de pijltoetsen op de afstandsbediening om naar "Audio-instellingen" te bladeren
3. Druk op "OK" op de afstandsbediening.
4. Scroll naar "Geavanceerde audio" en druk op "OK". Sommige televisies hebben mogelijk geen
menu "Geavanceerde audio" en kunnen in plaats daarvan verschillende instellingen weergeven.
5. Scroll naar "Audio-uiTVoermodus" of "Digitale audio-uiTVoermodus" en druk op "OK"'.
6. Blader totdat "PCM" wordt weergegeven als de huidige audio-uitgang.
7. Druk op "OK" om de instellingen op te slaan.

* Sommige TV's van sommige merken kunnen anders zijn in de instellingen voor digitale audio-uiTVoer, controleer de handleiding van uw TV.

06. Verbinden met een extern apperaat

Sluit AUX op de Soundbar aan op de AUDIO OUT(L/R)-aansluiting van het bronapparaat met
behulp van een RCA-naar-3,5 mm-kabel. Selecteer de led-indicator "GELE" door op de knop
"AUX" op de afstandsbediening te drukken.
Sluit RCA op de Soundbar aan op de AUDIO OUT (hoofdtelefoon)-aansluiting van het
bronapparaat met behulp van een RCA naar 3,5 mm-kabel. Selecteer de "BLAUWE" led-
indicator door op de "RCA"-knop op de afstandsbediening te drukken.
Sluit DIGITAL AUDIO (OPTICAL) op de Soundbar aan op de OPTICAL OUT-aansluiting van het
bronapparaat met behulp van een digitale optische kabel. Selecteer de de “WITTE” led-
indicator door op de knop "OPT" op de afstandsbediening te drukken.
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07 Een USB apparaat aansluiten.

1. Sluit uw USB-apparaat aan op de USB-aansluiting op de Soundbar.
2. Selecteer de "PAARSE" led-indicator door op de USB-knop op de afstandsbediening te drukken.
3. Speel muziekbestanden van het USB-apparaat af via de Soundbar.

08. Verbind een Bluetoothe apparaat.

1. Druk op de "BT"-knop op de afstandsbediening. De LED-indicator knippert blauw.
2. Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat. (zie de handleiding van het apparaat voor meer
informatie)
3.Selecteer "WINNES-S6520" uit de lijst en sluit deze aan. Wanneer uw Bluetooth-apparaat is
verbonden, knippert de LED-indicator langzaam blauw.
4. Speel muziekbestanden van het apparaat, verbonden via Bluetooth, af via de Soundbar.

* U kunt niet meer dan één (1) Bluetooth-apparaat tegelijk aansluiten.
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Extra informatie

1. Als je een onderbreking hoort tijdens het streamen van muziek vanaf je apparaat, zorg er dan voor
dat je de bron dichter bij de Soundbar plaatst.
2. Het Bluetooth-signaal heeft een bereik tot 10 meter. Als er geen solide obstakels zijn tussen uw
Soundbar en het bronapparaat.
3. Andere draadloze apparaten kunnen het Bluetooth-beïnvloeden (verstoren), inclusief draadloze
video monitoren, draadloze telefoons, draadloze camera's, enz. Het verplaatsen of uitschakelen van
deze apparaten kan het Bluetooth-bereik verbeteren.

* Verlaag het volume op uw apparaat of Soundbar, een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.

09. De afstandsbediening.
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10. Muurbevestiging gebruiken.

1. Plaats het sjabloon voor wandmontage
(meegeleverd) tegen de muur onder uw TV en
gebruik een potlood om de beugelgaten te
markeren.

2. Verwijder het sjabloon, gebruik een boor
van de juiste maat en boor bij elke markering
een gat in de muur, diep genoeg zodat de
plug er helemaal inpast.

* Zorg ervoor dat het sjabloon waterpas hangt.
* Laat minimaal 7.5 cm tussen de sjabloon en de TV.

* Zorg ervoor dat de muur verticaal is.

3. Plaats de meegeleverde pluggen in de
geboorde gaten en schroef de muurbeugels
goed vast met de meegeleverde schroeven.

4. Installeer de Soundbar door de beugel in
de op de muur bevestigde muurplaatjes te
hangen.

Beugels voor wandmontage

Problemen oplossen.

Als je een probleem hebt met je Soundbar, is er vaak een snelle en eenvoudige oplossing voorhanden maar , zorg er dan eerst voor dat:

 De kabels tussen de Sounbar en invoerapparaten stevig aangesloten zijn en de
voedingsadapter is ook aangesloten op een werkende stroombron.

 De LED-indicator van de adapter brandt en dat de LED-indicator in het midden van de
Soundbar brandt.

Geen geluid of krakend geluid.
 Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.
 Druk op mute op de afstandsbediening om ervoor te zorgen dat de Soundbar niet wordt

gedempt.
 Druk op volume + op de afstandsbediening of op de rechterkant van uw Sondbar.
 Zorg ervoor dat u de juiste ingangsbron op uw afstandsbediening hebt geselecteerd en dat

de overeenkomstig LED brandt.
 Als u Bluetooth gebruikt, controleer dan of het geluid op uw apparaat niet onder of op het

minimum volume staat.
 Als u Optisch/HDMI gebruikt, controleer dan of de audio-uitgang van uw apparaat

(TV/Kabelbox/Projector/enz.) is ingesteld op PCM of schakel Dolby/DTS uit.
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Afstandsbediening werkt niet
 Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd en dat deze niet leeg zijn.
 Controleer of het signaal van de onTVanger door iets wordt afgeschermd.
 Neem contact op met uw verkoper voor hulp.

Ik hoor zoemen of zoemen
 Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten.
 Sluit een ander bronapparaat (TV, Blue-ray-speler, enz.) aan om te zien of het zoemen

aanhoudt. Als dit niet het geval is, ligt het probleem mogelijk bij het aan te sluiten apparaat.
 Sluit uw apparaat aan op een andere ingang op de Soundbar.

Bluetooth kan niet worden verbonden
 Controleer of de Soundbar op de juiste manier is verbonden met een Bluetooth-apparaat.
 Zorg ervoor dat er geen vaste obstakels zijn tussen de Sounbar en het bronapparaat. (binnen

10 meter.)
 Start het Bluetooth-apparaat opnieuw op en maak opnieuw verbinding.

Echo tijdens TV-kijken
 Stel uw TV-audio in om een   externe luidspreker te gebruiken.
 TV-luidspreker dempen.

Heeft u andere vragen?
 Neem voor hulp contact op met uw verkoper.


