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1 Voor u begint
•
•

•
•

•
•

•
•

Lees de veiligheidsaanwijzingen in de veiligheidsfolder
goed oor.
De soundbar is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
In het geval dat het apparaat per ongeluk in contact komt
met kleine hoeveelheden water, koppelt u het apparaat
onmiddellijk los en verwijdert u het water met een droge
doek.
Koppel de soundbar los als deze voor langere tijd niet
wordt gebruikt of tijdens onweer.
Zorg dat de soundbar is geïnstalleerd op een stevig
oppervlak of stevig aan de muur is gemonteerd onder uw
tv voor de beste ervaring.
Gebruik alleen AAA 1,5 V niet-oplaadbare batterijen voor
de afstandsbediening.
In het geval dat een van de kabels zichtbaar beschadigd
of afgekneld is, koppelt u de soundbar los en vervangt u
de kabel.
Zorg dat u de HDMI en optische kabel niet te scherp
buigt omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
Bescherm uw gehoor door het apparaat op het
juiste volume af te stellen. Vooraf ingestelde en
aanpasbare geluidsinstellingen zijn beschikbaar voor uw
luistercomfort.
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2 Welkom
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe soundbar van
TCL! Nadat deze is geïnstalleerd en aangesloten, kunt u een
grootse geluidskwaliteit en ultramodern ontwerp beleven die
het beste passen bij uw home entertainment-systeem. Het
wordt aanbevolen om deze gebruiksaanwijzing door te lezen,
wat u helpt bij het gemakkelijk en juist installeren, aansluiten
en bedienen van het apparaat.

Laten we aan de slag gaan.

Wat zit er in de doos

Hoofdeenheid van de
soundbar

Draadloze subwoofer

Afstandsbediening

HDMI-kabel
4

Optische kabel

2 wandbevestigingsschroeven

2 netsnoeren

Sjabloon voor
wandbevestiging
QSG

2 AAA batterijen

Snelstartgids
Safety
instructions

2 beugels voor
wandbevestiging

Veiligheidsfolder

2 wandschroeven

2 wandpluggen
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Overzicht van de hoofdeenheid van de
soundbar
1

6

2

3

4

5

7

8

9

1
2

10 11

12

13

Druk op de knop om de soundbar in of uit te schakelen.
Druk op de knop om uit de audiobronnen AUX/Bluetooth/
Optisch/HDMI in/HDMI ARC/USB te kiezen.

3
Druk op de knop om de Bluetooth-bron te selecteren.
Houd de knop ingedrukt om de koppelingsmodus in te
schakelen.
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4

-

5

+
Houd de knop ingedrukt om het volume te verhogen.

6

Ledscherm
Hierop wordt de status van de soundbar weergegeven
(bijv. Volumeniveau, soundbarstatus).

7

Groene/rode led:
Dit geeft de status van de wifi-verbinding aan (bijv. Groen:
verbonden. Rood: verbinding verbroken).

8

Lichtnetaansluiting

9

Aansluiting USB type A (alleen voor afspelen van
muziek)

Houd de knop ingedrukt om het volume te verlagen.

10 Optische ingangsaansluiting
11 AUX-ingangsaansluiting
12 HDMI OUT (ARC)-aansluiting
13 HDMI IN-aansluiting
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Overzicht van de draadloze subwoofer

2

LED
1

3

1

Lichtnetaansluiting

2

Oranje led-indicator
• flitst traag als de subwoofer zich in de stand-bymodus
bevindt.
• flitst snel als het koppelen bezig is.
• blijft constant branden als het koppelen is gelukt.

3

KOPPELEN
Druk hierop om koppelen met de hoofdeenheid van de
soundbar te activeren.

Opmerking
•

De subwoofer is al gekoppeld in de fabriek.
Handmatig koppelen is alleen nodig in het geval van
probleemoplossing.
8

De achterklep van de soundbar
verwijderen
Verwijder de achterklep van de soundbar voor u kabels
aansluit.

Installatie van het soundbarsysteem
Opmerkingen
• Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinformatie leest voordat u
de hoofdeenheid van de soundbar aan de wand monteert.
(zie 'Voor u begint' op pagina 3).
• Zorg ervoor dat u gebruik maakt van schroeven die
door de geautoriseerde fabrikant zijn geleverd of
gespecificeerd.
• TCL Corporation is niet verantwoordelijk voor ongelukken
of schade veroorzaakt door onjuiste wandmontage en
plaatsing van de schroeven of onvoldoende wandsterkte,
enz.
• Er zijn aanvullende gereedschappen (niet inbegrepen)
nodig voor de installatie.

9

Uw soundbar en subwoofer plaatsen
Het wordt aanbevolen om de soundbar op een tafel recht
onder het midden van uw tv te plaatsen. De afstand tussen
de subwoofer en de soundbar moet minder dan 3 meter zijn.

TV

< 3m

Uw soundbar aan de wand monteren

1

Plaats het meegeleverde sjabloon voor wandbevestiging
tegen de wand. Zorg dat de sjabloon van de
wandmontage minstens 5 cm onder het midden van de
tv is geplaatst.

2

Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de
soundbar nauwkeurig wordt geplaatst.

3

Gebruik het plakband om het sjabloon voor de
wandbevestiging stevig op de wand te plakken.

4

Markeer alle bevestigingsgaten op de wand met de
markeringen op het sjabloon.

5

Haal het sjabloon voor wandbevestiging weg.
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6

Boor een schroefgat bij iedere markering op de wand.
TV

TV

> 5cm

5

3
1
4

6

2

950mm

7

Steek de meegeleverde wandpluggen in de 2 schroefgaten
in de wand.

8

Plaats de meegeleverde wandbeugelschroeven door de
wandbeugel in de wandpluggen.

9

Draai de schroeven in de wand en draai ze vast.

7

8

9

11

10 Plaats de meegeleverde wandmontageschroeven in de
schroefgaten aan de achterkant van de soundbar.
10
105

0m

m

11 Hang de hoofdeenheid van de soundbar aan de beugels
voor wandbevestiging.

11

Opmerkingen
• Controleer de installatielocatie voor u de soundbar aan de
wand monteert.
• U kunt overwegen om eerst de kabels aan te sluiten
voordat u de soundbar aan de wand monteert.
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3 Verbinden, installeren,
koppelen
Nadat u de positie van de soundbar hebt bepaald, kunt u
de soundbar aansluiten op uw tv, de afstandsbediening
installeren en deze koppelen met de soundbar.

Aansluiten op uw tv
Opmerkingen
• Zorg ervoor dat de tv of het apparaat de functie HDMI
ARC ondersteunt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
de tv of het apparaat voor informatie.
• Raadpleeg de handleiding van uw tv voor hoe u kunt
controleren of HDMI-CEC (ook wel commercieel bekend
als T-Link, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink of
VIERA Link) is ingeschakeld.

*

Alle technologienamen die hier worden genoemd zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
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Sluit het ene eind van de meegeleverde HDMI-kabel aan op
de HDMI-ingangsaansluiting op de soundbar en het andere
eind van de HDMI ARC-uitgangsaansluiting op de tv of het
apparaat.
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Optioneel: Uw Blu-ray-speler aansluiten
Voor gebruiksgemak wordt het aanbevolen om uw
Blu-ray-speler aan te sluiten op de tv om van de soundbar
te kunnen genieten via HDMI-ARC.
Echter, om van Atmos via DolbyTrueHD te kunnen genieten,
wat niet door alle tv's wordt ondersteund via HDMI-ARC,
kunt u de Blu-ray-speler ook rechtstreeks op de soundbar
aansluiten via de HDMI-In-poort.
Opmerkingen
•

Dit product heeft een energie besparende stand-bymodus
die minder dan <0,5 W verbruikt. Dit is standaard
ingeschakeld. In de STANDBY-modus, zijn de HDMI
herhaalfunctie en de wifi-functies, waaronder AirPlay en
Chromecast uitgeschakeld.
Indien gewenst kan een SLEEP-modus worden
ingeschakeld die HDMI herhalen en wifi activeert
wanneer de soundbar niet in gebruik is. Het verbruik in
de SLEEP-modus is <4 W en kan variëren, gebaseerd op
het daadwerkelijke gebruik van de HDMI herhaalfunctie.
Hierdoor kan de soundbar sneller opstarten.
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De slaapmodus kunt u als volgt inschakelen:
-- Zorg dat het product in de STANDBY-modus is.
-- Houd de /OK-knop op de afstandsbediening
5 seconden ingedrukt tot u
op het scherm ziet.
-- Na een korte periode wordt bij sommige softwareversies
de optie WIFI SETUP weergegeven, in dit geval drukt u
op de toets VOL- om naar de SLEEP-MODUS te gaan.
Anders wordt SLEEP-MODUS direct weergegeven. Druk
nu op de /OK-knop om deze functie in te schakelen.
U moet uw keuze bevestigen.
-- Sluit nu het instellingenmenu af door met de toetsen
VOL+/VOL- EXIT te selecteren en het menu te verlaten.
•

De HDMI-ingang ondersteunt UHD (4K) en kan ook
worden gebruikt met een spelcomputer om te genieten
van Dolby Atmos audio.
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De soundbar op de stroomvoorziening
aansluiten
1

Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt voltooid,
voordat u de soundbar aansluit op de stroomvoorziening.

2

Zorg dat de voedingsspanning overeenkomt met de
veiligheidsnormen van uw land (zie 'Specificaties' op
pagina 32).

3

Sluit een uiteinde van een meegeleverd netsnoer aan
op de lichtnetaansluiting op de hoofdeenheid van de
soundbar en het andere uiteinde op het stopcontact aan
de wand.
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De batterijen van de afstandsbediening
plaatsen/vervangen
Waarschuwingen
• Vervang de batterijen alleen met hetzelfde of een
gelijksoortig type. De prestaties kunnen worden beïnvloed
wanneer u NiMH oplaadbare batterijen gebruikt.

1

Open het batterijvak en verwijder indien nodig de oude
batterijen.

2

Plaats twee nieuwe AAA-batterijen met de juiste polariteit
(+/-) in het batterijvak.

3

Sluit het batterijvak.

1

2

3

4

De installatie is voltooid. Uw soundbar is gereed voor
gebruik. Voor meer informatie over het gebruik van
verschillende verbindingsopties op uw soundbar, kunt u het
volgende hoofdstuk raadplegen.
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Uw draadloze subwoofer met de
soundbar koppelen
Als de draadloze subwoofer is verbonden, kunt u genieten
van krachtige diepe basgeluiden en een waarlijk immersieve
geluidsbeleving.

Automatisch koppelen
Zorg ervoor dat zowel de soundbar als de draadloze
subwoofer zijn aangesloten op de stroomvoorziening en zijn
ingeschakeld.
 De soundbar koppelt automatisch met de subwoofer.
 De oranje led knippert wanneer het koppelen in
uitvoering.
 De oranje led blijft branden wanneer het koppelen is
voltooid.
Opmerkingen
• Druk tijdens automatisch koppelen niet op PAIR op de
achterkant van de draadloze subwoofer.
• Als automatisch koppelen niet is gelukt, kunt u de
subwoofer handmatig koppelen met de soundbar.
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Handmatig koppelen

1

Zorg ervoor dat de soundbar en draadloze subwoofer
juist zijn aangesloten op de stroomvoorziening.

2

Druk op PAIR op de achterkant van de draadloze
subwoofer tot de oranje led op de subwoofer snel
knippert.
 De draadloze subwoofer is klaar om te koppelen.

3

Druk op op het bovenpaneel van de hoofdeenheid
of op de afstandsbediening van de soundbar om de
hoofdeenheid van de soundbar in te schakelen.
 De soundbar en draadloze subwoofer koppelen
automatisch.
 Koppelen is gelukt. De oranje led blijft branden.

Opmerking
• Als de oranje led aan de achterkant van de subwoofer
nog steeds knippert na het koppelen, betekent dit dat de
koppeling niet is gelukt. Ontkoppel het netsnoer van de
draadloze subwoofer en sluit het na 3 minuten weer aan.
Herhaal dan de stappen 1 tot 3.
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4 Optionele
aansluitingen
U kunt de soundbar ook aansluiten op uw tv of andere
audio-apparaten via de optische of audiokabel.
Opmerking
• De beste manier om uw TCL soundbar aan te sluiten
op uw tv is (in volgorde van voorkeur): 1) HDMI-ARC;
2) Digitaal optisch (SPDIF); 3) AUX (audiokabel).

Aansluiten met de meegeleverde
optische kabel
1

Zorg dat u de audio op uw tv hebt gedempt. Controleer
voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw tv.

2
3

Zorg dat de achterklep van de soundbar is verwijderd.

4

Sluit een uiteinde van de optische kabel aan op de
optische ingangsaansluiting op de hoofdeenheid van
de soundbar en het andere uiteinde op de optische
uitgangsaansluiting van de tv of het apparaat.

Verwijder de beschermende kapjes van de optische
kabel.
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Opmerking
• Als er geen geluidsuitgang op de soundbar zit en de
led knippert snel, probeer dan de PCM-singaaluitgang
op uw tv te activeren. PCM is de meestgebruikte
digitale audio-indeling die wordt gebruikt en garandeert
compatibiliteit.

Aanwijzingen voor de installatie van de soundbar
met een optische kabel
Buig of knik de optische kabel (SPDIF) niet, omdat
deze teer is en gemakkelijk kan worden beschadigd
en gebroken.
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Om de best mogelijke geluidsbeleving met de optische kabel
te krijgen:

1

Druk op de knop Instellingen op de afstandsbediening
van TCL tv.

2
3

Navigeer naar Audio-opties.
Zet de tv-luidsprekers uit.

Aansluiten met de audiokabel
1
2

Zorg dat de achterklep van de soundbar is verwijderd.
Sluit het ene eind van de audiokabel (niet meegeleverd)
aan op de AUX-ingangsaansluiting op uw soundbar en
het andere eind van de audio-uitgangsaansluiting op
de tv of het apparaat. Hierdoor wordt het geluid van de
ingebouwde luidsprekers van uw tv uitgeschakeld.
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Koppelen met de soundbar op uw
Bluetooth-apparaat
U kunt muziek streamen vanaf uw mobiele apparaat via de
Bluetooth-verbinding.
Opmerkingen
• Zorg ervoor dat het draadloze apparaat de
Bluetoothfunctie ondersteunt.
• Het werkbereik tussen de hoofdeenheid van de
soundbar en het Bluetoothapparaat is ongeveer 10 meter
(zonder obstakels tussen het Bluetoothapparaat en de
hoofdeenheid van de soundbar).

1

Druk op op het bovenpaneel van de hoofdeenheid of
op de afstandsbediening van de soundbar.

2

Druk op op het bovenpaneel van uw soundbar of op
BT op de afstandsbediening om de Bluetooth-modus te
openen.

3

Er zijn altijd twee manieren om te koppelen:
•

Houd op het bovenpaneel van uw soundbar
ingedrukt, of
• Houd /OK op de afstandsbediening ingedrukt.
knippert op het led-scherm. De soundbar is

klaar om te koppelen.

4

Schakel het Bluetoothapparaat in en activeer de
Bluetoothfunctie hiervan.
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5

Selecteer TCL RAY-DANZ in de koppelingslijst van uw
Bluetooth-apparaat.
 U hoort een geluidssignaal.
 Koppelen is gelukt.

Tip
• Wanneer u de soundbar de volgende keer inschakelt,
wordt deze automatisch opnieuw verbonden met het
laatst verbonden Bluetooth-apparaat.

6

U kunt voor het ontkoppelen van de Bluetoothfunctie:
• Op
drukken op de soundbar om naar een andere
bron te schakelen; of
• de Bluetoothfunctie op het apparaat uitschakelen; of
• houd /OK 3 seconden ingedrukt op de
afstandsbediening. Als u de modelnaam
TCL RAY-DANZ niet kunt vinden op uw
Bluetooth-apparaat, houdt u /OK ingedrukt
op de afstandsbediening. U ziet
knipperen op
het led-scherm. De hoofdeenheid van de soundbar
opent nu de koppelmodus.
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5 Het soundbarsysteem
gebruiken
Uw soundbar bedienen met het
bovenpaneel
1

Zorg ervoor dat de soundbar juist is aangesloten op de
stroomvoorziening en de bronnen.

2

Druk op op het bovenpaneel van de hoofdeenheid
of op de afstandsbediening van de soundbar om de
soundbar in te schakelen.

3

Druk op de soundbar op
of druk op de bronknoppen
op de afstandsbediening om naar de juiste bron te
schakelen.

Led-scherm soundbar
Het LED-scherm aan de voorkant van de soundbar geeft u
informatie over verschillende soundbar-statussen.
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Werking soundbarmenu
Druk in de stand-bymodus op de OK-knop op de
afstandsbediening en houd de knop 5 seconden ingedrukt,
het apparaat gaat naar de MENU-modus,hier ziet u SLEEP
OFF, FACTORY RESET en EXIT. Druk op +/- om te bladeren
tussen deze opties.
SLEEP OFF: Druk op +/- om het SLEEP-menu te openen en
druk op OK om het verschuiven in SLEEP ON te stoppen en
druk op +/- om ON, OFF of BACK te selecteren. Druk op OK
om uw selectie te bevestigen.
FACTORY RESET: Druk op +/- om het FACTORY
RESET-menu te openen en druk op OK om het verschuiven
in FACTORY RESET te stoppen, en druk op OK om te
resetten of selecteer BACK om terug te keren naar het
vorige menu.
EXIT: Druk op +/- om het EXIT-menu te tonen en druk op OK
om de MENU-modus af te sluiten.
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Een wifi-verbinding instellen voor het
streamen van muziek en automatische
softwareupdates
1. Schakel de soundbar in.
2. Open op een Android-telefoon de Google Home-app en
ga door naar stap3a. Op een iOS-apparaat, gaat u naar
Instellingen - WiFi en ga door naar stap 3b.
3a. In de Google Home-app controleert u of u bent
aangemeld en volg de instructies op het scherm om het
installatieproces te voltooien.
3b. Zoek in Instellingen - WiFi, naar “TCL RAY-DANZ” onder
“INSTELLEN ALS NIEUWE AIRPLAY SPEAKER” en
voltooi het installatieproces.
4. Zodra de installatie is voltooid via 3a of 3b, kunt u
genieten van Chromecast built-in en AirPlay vanaf elk
gewenste apparaat op hetzelfde netwerk.
5. Na deze installatie ziet u mogelijk een bericht op de
soundbar dat er nieuwe software beschikbaar is (“NEW
SW OK/NOT”). Druk op de knop “Afspelen-pauzeren/OK”
op uw afstandsbediening om de software te downloaden
en uw soundbar te upgraden of druk op een andere toets
om dit nu over te slaan.
6. Deze soundbar is een individueel multikanaal
audiosysteem en biedt geen ondersteuning voor
koppeling met een andere luidspreker voor stereogeluid.
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Gedrag van leds onder verschillende bronmodi
Status soundbar

Ledscherm

Voeding

Inschakelen
Uitschakelen
Stand-by
SLAAP

HELLO
STANDBY
•
sleep

Bron

Bluetooth
Optisch
HDMI IN
HDMI ARC
USB
AUX

BT
OPT
HDMI1 IN
HDMI2 ARC
USB
aux

Bluetooth

Zoekmodus
Koppelmodus

BT flashing
PAIR

Volumeregelaar

Volumeniveau
Minimaal volume bereikt
Maximaal volume bereikt
Dempen

VOL08
V MIN
V MAX
MUTE

Bas/Hoge tonen

BAS +/HOGE TONEN +/-

BAS+3
TRE-3

Verticale
surround-modus

SURROND AAN
SURROND UIT

SUR ON
SUR OFF

Geluidsmodi

Film, muziek, tv,
VERSTERKEN

MOVIE MUSIC TV
BOOST

Overig

Niet-ondersteund formaat NONSUPPORT FORMAT
NO USB
USB niet beschikbaar
Audioformaat gedetecteerd PCM AUDIO/DOLBY
AUDIO/
DOLBY ATMOS
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Naar muziek van het Bluetoothapparaat
luisteren
1

Zorg dat uw apparaat ondersteuning biedt aan A2DP
en optioneel AVRCP. Raadpleeg de specificatie van uw
apparaat voor informatie.

2

Koppel uw Bluetooth-apparaat met de soundbar (zie
'Koppelen met de soundbar op uw Bluetooth-apparaat'
op pagina 24).

3

Begin met via de soundbar luisteren naar muziek die op
het Bluetoothapparaat is opgeslagen.
• Als het Bluetoothapparaat A2DP ondersteunt, kunt u
luisteren naar muziek, maar kunt u het afspelen niet
bedienen.
• Als het Bluetoothapparaat AVRCP ondersteunt, kunt
u luisteren naar muziek en kunt u het afspelen van de
muziek met de afstandsbediening bedienen. Druk op
/OK op de afstandsbediening om het afspelen van
de muziek te pauzeren of te hervatten. Druk op
/
om naar het vorige/volgende nummer te gaan.

Opmerking
• Het werkbereik tussen de hoofdeenheid van de
soundbar en het Bluetoothapparaat is ongeveer 10 meter
(zonder obstakels tussen het Bluetoothapparaat en de
hoofdeenheid van de soundbar).
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Het USB-apparaat gebruiken om
muziek af te spelen
•
•
•

Druk op /OK op de afstandsbediening om de muziek te
beluisteren/pauzeren/hervatten.
Druk op
of
op de afstandsbediening om naar het
vorige of volgende nummer te gaan.
Druk op + of - om het volume te verminderen of verhogen.

Tip
• Deze soundbar kan USB-apparaten met maximaal
32 GB geheugen ondersteunen en de ondersteunde
bestandsformaten zijn MP3 en FLAC.
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6 Specificaties
Hoofdeenheid van de soundbar
• Voeding: AC ~ 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Opgenomen vermogen: 30 W
• Stroomverbruik in stand-bymodus: <2 W
• Impedantie: 8 Ω
• Frequentiebereik: 150 Hz ~ 20 kHz
• Afmetingen (b x d x h): 1050 x 110 x 58 mm
• Gewicht: 2,6 kg
• Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C
Draadloze subwoofer
• Lichtnetadapter: AC ~ 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Opgenomen vermogen: 30 W
• Stroomverbruik in stand-bymodus: ≤2 W
• Frequentiebereik: 40 Hz - 150 Hz
• Frequentiebereik: 2404,5 MHz – 2479,5 MHz
• Maximaal zendvermogen: -3,11 dBm
• Afmetingen (b x d x h): 240 x 240 x 420 mm
• Gewicht: 5,5 kg
Bluetooth
• Bluetoothversie: 5.0 Bluetooth-profiel - Bluetooth-stereo
ondersteunt (Geavanceerd Audiodistributieprofiel - A2DP;
Audio-video-afstandsbedieningprofiel - AVRCP)
• Frequentiebereik: 2402 MHz – 2480 MHz
• Maximaal zendvermogen: 9,7 dBm
Wifi
• 2,4G Wifi Maximum E.I.R.P: 17,0 dBm
• 2,4G Wifi frequentiebanden: 2412 MHz ~ 2462 MHz
32

•
•
•

5G Wifi (Band 1, Band 2, Band 3) Maximum E.I.R.P:
17,99 dBm
5G Wifi (Band 4) Maximum E.I.R.P: 10,0 dBm
5G Wifi frequentiebanden: 5150 MHz ~ 5350 MHz,
5470 MHz ~ 5850 MHz

Afstandsbediening
• Afstand/hoek: 6 m/30°
• Soort batterij: 2 AAA batterijen 1,5 V, door de gebruiker
te vervangen.

7 Mededeling
Verklaring van conformiteit
Hierbij verklaart TCL Corporation dat dit product in
overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere
relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.
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Afvoer van oude apparaten en batterijen

Het apparaat is ontworpen en geproduceerd met
hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen
worden gerecycled en hergebruikt.

Dit symbool op een apparaat betekent dat het apparaat valt
onder Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Dit symbool betekent dat het apparaat een batterij bevat
die valt onder Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet
bij het normale huishoudelijk afval mag worden afgevoerd.
Informeer uzelf over het lokale systeem voor gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische apparaten en
batterijen. Volg lokale regels en voer het apparaat en de
batterijen nooit af met het normale huishoudelijk afval. De
juiste afvoer van oude apparaten en batterijen helpt het
voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid.
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Verwijder de wegwerpbatterij
Raadpleeg voor het verwijderen van wegwerpbatterijen het
onderdeel ‘De batterijen van de afstandsbediening plaatsen/
vervangen’.
Milieubescherming en duurzaamheid
We hebben alle onnodige verpakkingsmaterialen weggelaten
om ervoor te zorgen dat deze milieuvriendelijk en duurzaam is.

8 Handelsmerken
Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn
geregistreerde handelsmerken en zijn eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik van dergelijke
markeringen door TCL Corporation is onder licentie.
Andere handelsmerken en merknamen zijn die van hun
respectievelijke eigenaren.

Dolby Atmos

Dolby, Dolby Atmos, en het dubbel-D-symbool zijn
geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Geproduceerd onder licentie van
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Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken.
Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Alle rechten
voorbehouden.

HDMI

HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van
HDMI licensing LLC.

Apple AirPlay

Om deze luidspreker met AirPlay 2 te gebruiken, is iOS 11.4
of later vereist.
Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad
Pro, iPhone, en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de VS en andere landen.

ChromeCast Built-in

Google en Chromecast built-in zijn handelsmerken van
Google LLC.
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Werkt met Hey Google

Google en Chromecast built-in zijn handelsmerken van
Google LLC.

9 Veel gestelde vragen
Geen stroom
• Zorg ervoor dat het netsnoer en de lichtnetaansluiting
goed zijn aangesloten.
• Zorg ervoor dat er stroomvoorziening is.
• Zorg ervoor dat de soundbar is ingeschakeld.
Geen geluid
• Zorg ervoor dat de audiokabel op de soundbar en het
apparaat is aangesloten.
• Zorg ervoor dat u de juiste bron hebt geselecteerd.
• Druk op + om het volume te verhogen.
• Zorg ervoor dat de soundbar niet is gedempt.
De afstandsbediening werkt niet.
• Zorg ervoor dat de afstand tussen de afstandsbediening
en de hoofdeenheid van de soundbar binnen het
werkbereik is.
• Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn.
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Ik hoor vervormd geluid.
• Zorg dat de kabels correct aangesloten zijn.
• Zorg ervoor dat u de juiste bron hebt geselecteerd.
• Zorg ervoor dat de tv is gedempt als u geluid vanaf de tv
afspeelt.
Ik kan de Bluetoothnaam van deze soundbar niet vinden op
mijn Bluetoothapparaat.
• Zorg ervoor dat de Bluetoothfunctie op het
Bluetoothapparaat is geactiveerd.
• Zorg ervoor dat de soundbar is gekoppeld met het
Bluetoothapparaat.
• Zorg dat de soundbar is losgekoppeld met andere
apparaten.
Werkt deze soundbar met elke tv?
• De soundbar is compatibel met elke tv die een van
deze poorten heeft: 1. HDMI met ARC-ondersteuning
(voorkeur); 2. Optische audio-uitgang (TOSLink);
3. Hoofdtelefoonuitgang.
Wanneer de soundbar en tv allebei aan staan, is er een
echo-effect.
• Demp de tv-luidspreker om de soundbar als enige
geluidsbron te gebruiken.
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Hoeveel geluidsmodi zijn er beschikbaar?
Vier geluidsmodi - films, muziek, tv en versterken.
Wat is de led-indicator van de subwoofer tijdens het
koppelen?
• Stand-by-modus: knippert langzaam.
• Koppelen: knippert snel.
• Gekoppeld: constant aan.
Hoe krijg ik de beste wifi-verbinding?
• Deze soundbar ondersteunt zowel 2,4 GHz en 5 GHz
wifi-frequenties. Over het algemeen kunt u het beste
dezelfde netwerknaam (SSID) gebruiken op uw router
zodat het product automatisch het beste netwerk
selecteert. In het geval u verschillende netwerknamen
voor de twee verschillende frequenties hebt, kunt u kijken
welke de beste prestaties levert. Houd er rekening mee
dat 2,4 GHz in de meeste gevallen een beter bereik heeft,
wat meestal belangrijker is dan de hogere snelheid van
5 GHz.
• Als u een slotpictogram ziet, is er een wachtwoord nodig
voor uw wifi-netwerk, zorg dat u dit beschikbaar hebt.
• Zorg dat uw internet goed werkt. Het opnieuw
opstarten van uw router en modem lost de meeste
wifi-netwerkproblemen op.
Bezoek voor meer ondersteuning www.tcl.com
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WE STAAN
KLAAR OM TE
HELPEN

neem eerst contact
met ons op als u
vragen hebt
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