QUANTIS 3D-SOUNDSYSTEM
DIGITAAL 3D AUDIOSYSTEEM

LSW-1

Quick Guide

Belangrijke tips voor het aansluiten van uw
3D-SoundSystem LSW-1
Wij adviseren u het 3D-SoundSystem rechtstreeks op uw TV aan te
sluiten.
Met de meegeleverde kabels (RCA/RCA, RCA/Mini jack en SPDIF optisch) kunt u dit
op 3 manieren doen. Uiteraard kunt u ook andere audio-apparaten op het 3D-SoundSystem aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding.
Bestaande, op de TV aangesloten apparaten zoals een Blu-ray-/DVD-speler of set-top
box kunnen ongewijzigd aangesloten blijven.
Advies: sluit het 3D-SoundSystem rechtstreeks aan op uw TV volgens Optie 1.
Optie 1 Via verloopkabel RCA/Mini jack (hoofdtelefoon-aansluiting TV)
Dit is in veel gevallen de meest gebruiksvriendelijke optie: Bij veel televisies
schakelen de luidsprekers van de TV namelijk automatisch uit zodra u de
Mini-jack plug in de hoofdtelefoon-aansluiting van de TV steekt en kunt u het
geluidsvolume gewoon blijven regelen met de afstandsbediening van uw TV.
Let op: Bij sommige televisies schakelen de luidsprekers niet automatisch uit
maar moet men deze via het menu van de TV uitschakelen. Raadpleeg de
handleiding van uw TV (Zie voor meer informatie ook de uitleg op de pagina
hiernaast ‘Regeling van geluidsinstellingen via TV-menu’).
Aansluitkabel: Linker kanaal is wit of zwart, rechts is rood.
Optie 2 Via stereo-audiokabel RCA/RCA
Let op: De luidsprekers van de TV moeten worden uitgeschakeld. Raadpleeg
de handleiding van uw TV.
Het geluidsvolume kan worden geregeld met de afstandsbediening van het
3D-SoundSystem of met de afstandsbediening van uw TV (afhankelijk van
merk en type. Raadpleeg de handleiding van uw TV).
Aansluitkabel: Linker kanaal is wit of zwart, rechts is rood.
Optie 3 Via optische SPDIF kabel
Let op: De luidsprekers van de TV moeten worden uitgeschakeld. Raadpleeg
hiervoorde handleiding van de TV.
Het geluidsvolume kan worden geregeld met de afstandsbediening van het
3D-SoundSystem of met de afstandsbediening van uw TV (afhankelijk van
merk en type. Raadpleeg de handleiding van uw TV).
Let op: Het geluid van uw TV moet niet op Dolby zijn ingesteld maar op PCM/
stereo. Raadpleeg de handleiding van de TV.
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Belangrijk bij gebruik van Bluetooth!
Het Quantis 3D-SoundSystem is voorzien van een hoogwaardige stereo Bluetooth
ontvanger. Storingsvrije werking van deze verbinding is echter afhankelijk van type
en kwaliteit van het Bluetooth apparaat dat verbonden is met het 3D-SoundSystem.
Tevens is een storingsvrije verbinding slechts gewaarborgd indien zich geen obstakels
tussen beide Bluetooth apparaten bevinden (ook het afschermen van de zendantenne
van het te verbinden audio-apparaat kan tot haperen van de verbinding leiden). Let er
ook op dat het maximale bereik voor een goede verbinding ca. 10 meter bedraagt.
Regeling van geluidsinstellingen via TV-menu.
Bij een aantal TV-modellen worden de ingebouwde luidsprekers niet uitgeschakeld
wanneer een hoofdtelefoon wordt aangesloten. De hoofdtelefoon volume-instelling
vindt in dat geval plaats via het menu van de TV. Ook is het bij sommige TV’s niet mogelijk om de ingebouwde luidsprekers uit te schakelen. Onderstaand wordt in enkele
stappen uitgelegd wat u kunt doen om het geluidsvolume (en eventueel de mute-functie) toch met de afstandsbediening van de TV in te kunnen stellen.
1.
2.
3.
4.

5.

Sluit het 3D-SoundSystem met de bijgeleverde hoofdtelefoon verloopkabel
(RCA/Mini jack) aan op de hoofdtelefoon-aansluiting van de TV.
Regel via het menu van de TV het hoofdtelefoon-volume op ca. ¾ van maximum.
Schakel – indien mogelijk – de TV-luidsprekers uit via het menu.
Gebruik de learnfunctie van het 3D-SoundSystem om de toetsen voor volume +/–
en de mute toets van de TV- afstandsbediening in het SoundSystem te programmeren. Lees op pag. 30 van de LSW-1 gebruiksaanwijzing hoe dat in zijn werk
gaat.
Nadat u de 3 commando’s (volume +/ - en mute) van uw TV-afstandsbediening in
de 3D-SoundBox hebt geprogrammeerd kunt u het volume van het 3D-SoundSystem regelen met de afstandsbediening van uw TV.

Let op: Indien uw TV niet de mogelijkheid heeft de TV-luidsprekers uit te schakelen,
houd er dan rekening mee dat deze luidsprekers ook reageren op de afstandsbediening. In de praktijk wordt dit in het algemeen niet als hinderlijk ervaren.
Tip: Indien de TV over een equalizer beschikt zet dan alle frequentieregelaars op minimum (Menu -> Geluid -> Equalizer openen. De equalizer komt nu op het scherm).
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Service informatie
Informatie over het oplossen van problemen en productondersteuning is via de volgende website en/of helpdesk verkrijgbaar. Als u productservice onder garantie nodig
heeft, neem dan contact op met Quantis Electronics of uw winkelier.
Quantis Helpdesk
Telefoon:
085 5000 401
Openingstijden: 10.00 – 16.00 uur (maandag t/m vrijdag)
Email:
service@quantiselectronics.com
Website:
www.quantissoundsystems.com
Registreer uw product op www.quantissoundsystems.com

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden

