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Gebruiksaanwijzing Predia Soundbar

Bedankt dat u heeft gekozen voor onze Predia Soundbar.
Daarmee kiest u voor een fris geluid, perfecte kwaliteit en
een krachtige dynamische bass. De Predia Soundbar is
ontworpen voor zowel gebuikt in een leslokaal als in vergaderruimten. Lees de gebruiksaanwijzing goed door voordat
u het product gebruikt.

Wat zit er in de doos?
(1) Predia Soundbar
(2) 3,5 mm-stereokabel
(3) Afstandsbediening
(4) AC-adapter
(5) Stroomkabel
(6) Digitale optische kabel

(1) Predia Soundbar

(2) 3,5 mm-stereokabel

(4) AC-adapter

(5) Stroomkabel

(3) afstandsbediening

(6) Digitale optische kabel

Dit elektronische apparaat bevat veel recyclebaar materiaal; alleen professionele
monteurs kunnen het apparaat demonteren. Gooit u uw oude apparaat weg, breng
het dan naar het plaatselijke recyclingcentrum. Volg ook de plaatselijke richtlijnen
op voor verpakkingsmaterialen, gebruikte batterijen en oude apparatuur.
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Belangrijke veiligheidsmeldingen
WAARSCHUWING!
Risico op brand of elektrische schokken!
• Zorg dat de lucht vrij kan circuleren door de ventilatiegaten in het apparaat.
Houd rond het apparaat minimaal 5 à 10 cm vrij.
• Stel het apparaat nooit bloot aan rechtstreeks zonlicht, open vuur of hitte.
• Zet het apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
• Blijf bij onweer uit de buurt van het apparaat.
• Verwijder nooit de behuizing van het apparaat. Laat al het onderhoudswerk over
aan gekwalificeerd personeel.
• Houd het apparaat uit de buurt van water, vocht en vloeistof houdende voorwerpen.

LET OP!
• Verwijder batterijen als ze leeg zijn of als u de afstandsbediening lange tijd niet
gebruikt.
• Gebruik geen batterijen door elkaar (oude en nieuwe, koolstof en alkaline etc.)
• Batterijen bevatten chemische stoffen; deze moeten op de juiste manier worden
afgevoerd.
• Als u een schakelaar of stekkerdoos gebruikt om de stroom van het apparaat te
halen, moet deze schakelaar of stekkerdoos altijd goed bereikbaar blijven.

Unieke eigenschappen
• Dankzij de digitale audioversterking kunnen deze kleine speakers dezelfde

audio-effecten produceren als grotere.
• De nieuwste MAXXBASS-geluidstechnologie zorgt voor een rijkere, diepere en
stevigere dynamische bas.
• Het slanke, modieuze en compacte design bespaart veel ruimte en past perfect bij populaire LCD/LED-tv’s.
• Dankzij de diverse audio-ingangen is dit de ideale keuze voor een modern
home theater system.
• Er zijn drie geluidsmodi waarmee u het geluid helemaal naar wens kunt
instellen.
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Afstandsbediening
1

2

1

Aan / Uit

3

2

Reset
Zet de treble en de bas terug op
de standaardinstellingen
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3

Dempen
Aan / Uit

4

Music / Movie / Night
Music: muziekmodus
Movie: filmmodus
Night: nachtmodus

5

Vol+ / VolVolume omhoog / omlaag

6

Bass+ / BassVolume omhoog / omlaag

7

Treble+ / TrebleTreble omhoog / omlaag

8

Source
Aux-ingang / Optical-ingang

5
6
5
7

7
8

4
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LED-lampjes

1

2

3

1

Rode LED
LED-indicator voor aan/uit LED-indicator voor volume Indicator voor
geluidsmodi

2

Witte LED
Indicator voor Aux-ingang

3

Witte LED
Indicator voor optische ingang

Let op! Wacht een paar seconden nadat u van geluidsbron bent gewisseld of
het apparaat heeft aangezet.
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Connection
1

2

3

4

5
6
7
8

Let op! Sluit eerst de audiokabels aan en zet daarna het apparaat aan.

1

Optical
Optische ingang voor digitale audio
Opmerking: deze Soundbar Speaker ondersteunt geen Dolby- of DTS-audio. Zorg dat de
optische audio-uitvoer van uw speler is ingesteld op PCM-formaat, en niet op Dolby of DTS.

2

Aux In
3,5 mm-audio-ingang
Compatibel met MP3-spelers, mobiele telefoons, computers etc.

3

DC IN
Gebruik hiervoor de meegeleverde AC-adapter (18 V/4 A)

4

Stroomschakelaar
Zet het apparaat aan/uit

5

Aan/Uit
Zet de soundbar aan/uit

6

Volume omhoog

7

Volume omlaag

8

Bron
Schakelt tussen de optische en de AUX-ingang

Let op! Als de audiobron is aangesloten op een input-interface, schakel dan
met de afstandsbediening over op de betreffende bron. Als u het apparaat in
stand-bymodus zet, onthoudt het apparaat de bron die u het laatst hebt gebruikt.
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Standaardgebruik
• Resetten

Zet de treble en de bas terug op de fabrieksinstellingen. Bij problemen met de
treble en de bas kunt u ze met deze knop weer terugzetten op de fabrieksinstellingen.

• Geluidsinstellingen
Om het geluid krachtiger en mooier te maken, kunt u kiezen uit drie geluidsmodi. De keuze hiervoor hangt af van de geluidsbron.
- Muziekmodus: hierbij is de bas vloeiender, dynamischer en krachtiger.
- Filmmodus: hierbij is er een surround-effect dat het geluid realistischer en
driedimensionale maakt.
- Nachtmodus: menselijke stemmen worden versterkt zodat ze helder te
verstaan zijn. Ideaal voor NIEUWS, RADIO, LIVE-SPORT enzovoort.
• LED-instructies
- Instructies ROOD POWER-LED-lampje De RODE POWER-LED knippert snel
wanneer u het volume, de treble en de bas aanpast via de afstandsbediening.
Het stopt met knipperen als u op de hoogste of de laagste stand zit.
- Doe de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan via de schakelaar.
De RODE LED gaat aan. Druk nu op de aan/uit-knop op de afstandsbediening
om het apparaat op te starten. Het RODE LED-lampje gaat nu uit. Op dat
moment gaat het LED-lampje voor de huidige geluidsbron aan.
- Kies met de afstandsbediening de gewenste geluidsbron. Nadat u een bron
heeft gekozen, gaat de LED voor die bron branden.
* Als u van geluidsmodus wisselt, knippert de RODE LED één keer snel.
Vervolgens is de nieuwe inputmodus actief en kunt u als u wilt ook weer
overschakelen naar een andere geluidsbron.
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Locatie van het apparaat
Het is heel belangrijk dat u het apparaat zo neerzet
dat u kunt genieten van optimaal geluid.

Zet de Predia Soundbar
Speaker op normale luisterhoogte, of anders in ieder geval
boven de knie. De voorkant van
het apparaat staat naar de luisteraar toe.
Zet het apparaat op 10 cm afstand van de muur.

Probleemoplossing
Probleem

Oorzaken

Oplossing

Geen geluid.

De audiokabels zijn niet
aangesloten of u heeft niet
de juiste inputmodus geselecteerd.

Zorg dat de audiokabels zijn
aangesloten en kies met de
afstandsbediening de juiste
inputmodus.

Het apparaat
werkt niet.

Het apparaat is niet aangesloten of niet ingeschakeld.

Zorg dat de stroom goed
is aangesloten en druk op
de aan/uit-knop op de afstandsbediening.

De afstandsbediening reageert niet
goed.

De afstandsbediening is niet
goed gericht.

Richt de afstandsbediening
op de ontvanger.

De afstandsbediening is te
ver weg van het apparaat.

Gebruik de afstandsbediening binnen 8 meter van het
apparaat.

De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg.

Vervang de batterijen in
de afstandsbediening door
nieuwe.
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