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Diese Ausklappseite zeigt Ihnen eine Übersicht über Ihr Gerät.
Please open this page for “At a glance“ guide to your device.
Cette page dépliante vous offre un aperçu de votre appareil.
Questa pagina apribile Le mostra un riepilogo di tutto il Suo apparecchio.
Dit uitvouwblad toont u een overzicht van van het apparaat.
Esta página desplegable le muestra una visión general de su aparato.
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TV SoundBox® is a registered trademark of Serene Innovations, Inc. U.S.A.
and it is licensed to Audioline by Serene.

TV SOUNDBOX®
Ontvanger
1

Aan-/Uit- / Volumeknop

2

Indicatorlampje: laden/accu leeg

3

Audio-ingang

4

Stroomaansluiting (optioneel)

5

Geluidsinstelling

6

Aansluiting koptelefoon

7

Pairing-knop (onderkant van de ontvanger, zie pagina 63)

Zender
8

Stroomlampje

9

Stroomaansluiting

10

Audio-ingang

11

Pairing-knop (zie pagina 63)

Verpakkingsinhoud
1 ontvanger (luidspreker)
1 zender (basisstation)
1 stroomaansluiting
1 audiokabel
1 handleiding
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TV SoundBox®
in gebruik nemen
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TV SOUNDBOX®

IN GEBRUIK NEMEN

TV SoundBox® in gebruik nemen
Belangrijk: Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen op pagina 66 voordat
u het apparaat in gebruik neemt.

Zender aansluiten
1 Plaats de zender in de buurt van de geluidsbron op een slipbestendig
oppervlak.
2 Verbind de stekker van de netstroom met de DC IN-aansluiting aan de
achterkant van de zender.
3 Steek de stroomkabel in een stopcontact.
4 Verbind de zender met uw audiobron.
Voor het aansluiten van het apparaat op een koptelefooningang, raadpleegt u de bovenste afbeelding.
Voor het aansluiten van het apparaat op een audio-uitgang, raadpleegt u
de onderste afbeelding.
Zodra er netspanning is, begint het aan/uit-lampje te branden.
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GERÄTE
TV
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GEBRUIK

NEMEN

Ontvanger in gebruik nemen
De batterij laden
1 Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u de batterij gedurende
minstens 6 uur op te laden. Schakel indien nodig de ontvanger uit (in de
stand OFF). Plaats de ontvanger op de zender, zoals afgebeeld. Terwijl de
batterij wordt opgeladen, knippert het batterijlampje. Wanneer de batterij
vol is, brandt het batterijlampje zonder knipperen.

2 Wanneer de ontvanger niet in gebruik is of wanner het batterijlampje
knippert, zet u de ontvanger op de zender om hem op te laden.
•
•
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Een volle batterij werkt ongeveer 8 uur
Om de batterij te sparen schakelt de ontvanger zichzelf uit wanneer
hij geen signaal van de zender ontvangt. Om de ontvanger opnieuw
in te schakelen (nadat u de geluidsbron opnieuw hebt ingeschakeld),
draait u de aan/uit/volume-knop eerst in de stand „OFF“ en vervolgens opnieuw in de stand "ON".

Gebruik
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Gebruik
1 Met behulp van de aan/uit/volume-knop kunt u de ontvanger in- of uitschakelen en het volume regelen.
2 U kunt het geluid aan de geluidsbron uitschakelen of heel stil instellen.
Raadpleeg indien nodig de handleiding van het apparaat.
3 Met de laterale schuifschakelaar kunt u het geluid naar wens instellen.

Andere functies
Koptelefoon aansluiten
Schakel de ontvanger uit voordat u de
koptelefoon aansluit.
De luidspreker wordt uitgeschakeld.
Stel met behulp van de aan/uit/volumeknop het gewenste volume van de koptelefoon in.
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Gebruik als externe luidspreker
Sluit de geluidsbron aan, zoals afgebeeld. Om de batterij te sparen, kunt u
de adapter van de zender aansluiten op
de ontvanger.
Vergeet echter niet de adapter terug op
de zender aan te sluiten wanneer u de
ontvanger niet meer als externe luidspreker gebruikt.

Problemen oplossen
Geen geluid
- Zorg ervoor dat de stroomkabel tussen de zender (DC IN) en het stopcontact aan beide kanten goed aangesloten is.
- Zorg ervoor dat de schakelaar aan de ontvanger in de ON-positie is.
- Misschien is de batterij in de ontvanger leeg. Laad de batterij weer op.
- Verzeker u ervan dat het toestel waarvan u de klank wil horen (radio,TV)
aan is en op een zender of kanaal afgestemd is. Gebruik ook de volumeknop aan de ontvanger om het volume hoger te zetten.
- Het audio- of videotoestel waarop u aangesloten bent staat misschien niet
op playback. Zet de playback aan op het toestel.
De draadloze verbinding tussen zender en ontvanger is gestoord
Soms kunnen externe factoren een storing in de radioverbinding tussen
zender en ontvanger veroorzaken. In dat geval kunt u de ontvanger handmatig opnieuw aan de zender koppelen.
1 Controleer of de zender ingeschakeld is (aan/uit-lampje brandt).
2 Druk ongeveer 2 seconden op de Pairing-knop op de achterkant van de
zender, tot het aan/uit-lampje knippert.
3 Schakel de ontvanger in en houd de Pairing-knop op de onderkant ingedrukt tot u een pieptoon hoort.

63

GEBRUIK
4 Wanneer het aan/uit-lampje van de zender niet meer knippert maar continu brandt, is de verbinding hersteld.
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Bijlage
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Bijlage
Veiligheidsaanwijzingen
Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem goed.

Reglementair gebruik
Dit apparaat is bedoeld om klanksignalen van een televisietoestel of een
stereo-installatie vanuit een zender naar een ontvanger te sturen zonder
kabels. Elk ander gebruik is niet toegestaan.
Eigenhandige wijzigingen of aanpassingen zijn niet toegestaan. Open het
apparaat nooit en probeer het apparaat nooit zelf te repareren.

Plaatsing en veiligeidsinformatie
•

Vermijd blootstelling aan rook, stof, trillingen, chemische stoffen,
vocht, hitte of direct zonlicht.

•

Aangezien meubels tegenwoordig met een veelvoud van laksoorten
en kunststoffen behandeld worden, kan het gebeuren dat veel van
die stoffen de rubberen pootjes van dit toestel kunnen aantasten en
vlekken op uw meubels kunnen maken. Gebruik daarom een slipvaste onderlegger voor uw toestel.

Voor gebruikers van een pacemaker
Als u een pacemaker hebt, moet u eerst uw arts raadplegen of het gebruik
van dit toestel veilig is. Schakel dit toestel uit wanneer u vermoedt dat er
iets niet in orde met u is.

Adapter
Opgelet: Gebruik enkel de meegeleverde adapter, want andere adapters
kunnen het bewakingssysteem beschadigen. De toegang tot de adapter
mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen.
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Zorg bij gebruik van de adapter ervoor dat de kabel en stekker niet beschadigd zijn. Geknakte of versleten kabels zijn levensgevaarlijk!
De adapter voldoet aan de vereisten voor ecologisch
ontwerp van de Europese Unie (Richtlijn 2005/32/EG).
Dit betekent dat wanneer het apparaat in gebruik of in
stand-by staat, het stroomverbruik in vergelijking met
oudere types adapters beduidend lager is.

Afvalverwijdering
Wanneer u het apparaat wilt afvoeren, brengt u het naar een
verzamelpunt van uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf (bv.
een containerpark). Krachtens de wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van
afgedankte apparaten wettelijk verplicht oude elektrische en
elektronische apparaten apart af te voeren. Het symbool hiernaast betekent dat het apparaat in geen geval bij het huisvuil
mag worden geworpen!
Gevaar voor de gezondheid en voor het milieu door accu's en
batterijen!
Accu's en batterijen nooit openen, beschadigen, inslikken of in
het milieu introduceren. Ze kunnen giftige en milieuschadelijke
zware metalen bevatten. U bent wettelijk verplicht om accu's en
batterijen op een veilige manier af te voeren via een handelaar
die batterijen verkoopt of via een inzamelpunt voor batterijen,
waar geschikte containers ter beschikking staan. Het afvoeren
gebeurt kosteloos. De symbolen hiernaast betekenen dat u
accu's en batterijen in geen geval in het huisvuil mag werpen en
dat u ze naar een geschikt inzamelpunt moet brengen.
De verpakkingsmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften.
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Service-hotline:
Ondervindt u problemen met uw apparaat, volg dan eerst de instructies op
pagina 63. Bij aanhoudende problemen, kunt u contact opnemen met onze
service-hotline. Het telefoonnummer vindt u op onze website
www.amplicomms.com
Bij technische problemen en garantieclaims, neemt u contact op met uw
winkelier. De garantie is 2 jaar geldig.

Conformiteitsverklaring
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EU-richtlijn:
1999/5/EG Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met bovengenaamde richtlijn wordt bevestigd door het CE-kenteken op
het apparaat.
De volledige conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze
website www.amplicomms.com

Onderhoud
•

Reinig de behuizing met een zachte en pluisvrije doek.

•

Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplossingsmiddelen.

Technische informatie
Transmissie

2,4 GHz digitaal

Reikwijdte

tot 30 m (in optimale omstandigheden)

Luidspreker

2 x 5 W (klasse D)

Stroomvoorziening (zender)

Adapter, Input: 100 - 240 V/50 - 60 Hz
Output: 9 VDC, 1,5 A

Stroomvoorziening (ontvanger)

Lithium-ion-batterij (ingebouwd)

Bedrijfsduur

Met volle batterij tot 8 uur

Oplaadtijd

Voor lege batterij ong. 3 uur
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Garantie
AMPLICOMMS-apparaten worden geproduceerd en getest met de modernste productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een probleemloze werking en een lange
levensduur.
De garantieperiode bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de dag van aankoop. De garantie geldt niet voor de batterijen, accu's of accupacks gebruikt
in het product.
Binnen de garantieperiode worden alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, kosteloos gerepareerd. De garantie vervalt bij
ingrepen aan het apparaat door de koper of door derden. Schade die door
onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, geweld of andere
externe invloeden is ontstaan, wordt niet gedekt door de garantie.
Wij behouden ons het recht voor, in geval van een klacht, om naar eigen
goeddunken de defecte delen te repareren of te vervangen, of het volledige
apparaat te ruilen. Ingeruilde onderdelen of ingeruilde apparaten worden
onze eigendom. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, in zoverre ze niet gebaseerd zijn op opzet of grote nalatigheid vanwege de fabrikant.
Indien uw apparaat toch een defect vertoont binnen de garantieperiode,
neemt u uitsluitend contact op met de handelszaak waar u het AMPLICOMMS-apparaat hebt gekocht, op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle
garantieclaims volgens deze bepaling kunnen enkel geldig worden gemaakt
bij uw handelaar. Na twee jaar na aankoop en overhandiging van onze producten vervallen de garantierechten.
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