
Handleiding
(SE04)

Lees alle instructies voor gebruik voor de beste prestaties van dit
product. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.



LED-indicatoren

Stand-by Bluetooth ARC

Optisch Coaxiaal AUX USB

Pakket lijst

Quick Start
(SE04)

Please read all instructions

before use for the best

performance of this product. Save

these instructions for future

reference.

Sound Bar Afstandsbediening Handleiding

Monteer schroef Digitale optische
kabel

3,5 mm naar 3,5 mm
audiokabel Oplader (EU)

LED-indicatoren en knopintroductie



Aanknop MUTE Stom

VOL+ Volume omhoog VOL- Volume verminderen

Vorig nummer Volgende nummer

Speel / pauze TREB+ TREB-
Hoge tonen verhogen
of verlagen

BASS+ BASS-
Verhoog of
verlaag de bas

MUSIC Muziek modus

MOVIE Filmmodus DIALOG Dialoogmodus

BT Bluetooth-modus OPT Optische modus

USB USB modus AUX AUX modus

COAX Coaxiale modus ARC ARC modus

Rechterkant van Soundbar

Druk hierop om de audiobron in te
schakelen/te wijzigen; Houd het ingedrukt
om uit te schakelen.

Druk hierop om naar het vorige/volgende
nummer te gaan; Houd deze ingedrukt om
het audiovolume te verlagen/verhogen.

Selecteer de broninvoermodus (Bluetooth -
Optisch - ARC - Coaxiaal - AUX - USB);
Houd ingedrukt om de hoge en lage tonen
terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Ken uw afstandsbediening
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Verbindingsdiagram

ARC COAX OPTICAL AUX USB DC

b c d e f g

USB Oplader

Bluetooth
ARC-kabel met hoge snelheid (niet inbegrepen)

Coaxiale kabel (niet inbegrepen)
Digitale optische kabel (inbegrepen)

3,5 mm naar 3,5 mm
audiokabel (inbegrepen)

USB (niet inbegrepen)

Oplader (inbegrepen)

Bluetooth-signaal
tot 30 voet

Bluetooth-apparaat a

BD / DVD / Settopbox
/ Spelconsole

TV
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HD-ARC COAX OPTICAL AUX USB DC
A

3,5 mm tot 3,5 mm audio
kabel (inbegrepen)

B
Digitaal optisch
kabel (inbegrepen)

C
Coaxiale kabel

(niet inbegrepen) TV
D

ARC met hoge snelheid

kabel (niet inbegrepen)

Aansluiten op een tv

Achterkant van Soundbar

Methode 1: aansluiten met een audiokabel van 3,5 mm naar 3,5 mm.
Selecteer AUX-modus.

Methode 2: aansluiten met een optische/coaxiale kabel. Selecteer de
optische/coaxiale modus en stel de audio-uitgang van de tv in op
"PCM". (Meer informatie op PCM-pagina)

Methode 3: verbinding maken met een snelle ARC-kabel. Selecteer de ARC-
modus en stel de audio-uitgang van de tv in op "PCM".
(Meer informatie op PCM-pagina)

"PCM" instellen op uw tv

Als alle kabels goed zijn aangesloten en de led-indicator goed
brandt en er geen geluid uit de tv of soundbar komt, stelt u uw tv als
volgt in:
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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. Blader naar "Geavanceerde audio" en druk op "OK". Sommige televisies
hebben mogelijk geen menu "Geavanceerde audio" en kunnen in plaats
daarvan verschillende audio-instellingen weergeven.

5. Blader naar "Audio-uitvoermodus" of "Digitale audio-uitvoermodus" en
druk op "OK".

6. Blader totdat "PCM" wordt weergegeven als de huidige audio-uitvoer.

7. Druk op "OK" om de instellingen op te slaan.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

or

Bluetooth-signaal tot 30 voet

a. Druk op de "BT"-knop op de afstandsbediening of druk op de " "-
knop aan de rechterkant van de Soundbar, de LED-indicator knippert
blauw.

b. Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat.

c. Selecteer "SE04" en sluit deze aan. Wanneer uw Bluetooth-apparaat
is verbonden, knippert de LED-indicator langzaam blauw.

d. Speel muziekbestanden van het apparaat, verbonden via Bluetooth,
af via de Soundbar.

BT



TV

1. Gebruik een gereedschap
om 2 gaten in de muur te
boren, zorg ervoor dat de maat
overeenkomt met de
afbeelding.

320mm 3 inch of
meer

schroefgat

kunststof
schroef

2.Plaats het plastic in het gat
en draai de schroef vast,
zoals op de afbeelding te zien
is.

Sound Bar

3. Bevestig ten slotte de
SoundBar aan de muur.

HD-ARC COAX OPTICAL

De muurbevestiging installeren



Probleemoplossen

Als je een probleem hebt met je Soundbar, is er een snelle,
eenvoudige oplossing. Controleer eerst of:
De kabels tussen Soundbar en invoerapparaten zijn stevig aangesloten, ook de
stroomadapter is aangesloten op een werkende stroombron.

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

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
gedempt is.

Druk op Volume "+" op de afstandsbediening of de rechterkant van uw Soundbar.

Zorg ervoor dat u de juiste invoerbron op uw afstandsbediening hebt
geselecteerd en dat de LED dienovereenkomstig oplicht.

Als u Bluetooth gebruikt, controleer dan of het geluid op uw apparaat onder het
minimale volume staat.

Als u optisch gebruikt, controleer dan of de audio-uitvoer van uw apparaat
(tv/kabelbox/projector/etc.) is ingesteld op PCM of schakel Dolby/dts uit.

Zorg er bij gebruik van een kabelverbinding voor dat uw apparaat een audio-
uitvoerpoort heeft (geen invoer).

Afstandsbediening werkt niet
Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd met stroom.

Controleer of het signaal van de ontvanger ergens door wordt

afgedekt.

Ik hoor gezoem of gezoem
Zorg ervoor dat alle kabels en draden goed zijn aangesloten.

Sluit een ander bronapparaat aan (tv, Blu-ray-speler, enz.) om te zien of het zoemen
aanhoudt. Als dit niet het geval is, ligt het probleem mogelijk bij het originele apparaat.

Sluit uw apparaat aan op een andere ingang op de Soundbar.



Bluetooth kan niet worden verbonden
Controleer of de Soundbar is verbonden met het derde Bluetooth-apparaat.

Zorg ervoor dat er geen stevige obstakels zijn tussen de Soundbar en het
bronapparaat (binnen 30 voet).

Start de Bluetooth opnieuw op en maak opnieuw verbinding.

Hoor echo wanneer u tv kijkt
Uw tv-audio instellen op Externe luidspreker.Zet

de tv-speaker uit.

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



Bedankt voor het lezen!
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