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Belangrijk: lees eerst al deze instructies voordat u de Soundbar installeert of gebruikt en 
bewaar deze voor later gebruik. 
Deze instructies bevatten belangrijke informatie die u helpen om de Soundbar optimaal te 
gebruiken en om te zorgen voor een veilige en juiste installatie en gebruik. 
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WAT WEL EN NIET TE DOEN BIJ VEILIG GEBRUIK VAN 
APPARATUUR 

 
Deze apparatuur is ontworpen en gemaakt om te voldoen aan internationale veiligheidsnormen maar net als 
bij andere elektrische apparatuur moet zorg worden betracht als u de beste resultaten wilt verkrijgen en om de 
veiligheid te garanderen. 

 

DOEN lees de handleiding voordat u probeert om de apparatuur te gebruiken. 
DOEN zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen (inclusief de lichtnetsteker, verlengsnoeren en 

verbindingen tussen de apparatuur) goed zijn gemaakt en overeenkomen met de aanwijzingen 
van de fabrikant. Trek de voedingsadapter uit het stopcontact voordat u verbindingen maakt of 
wijzigt. 

DOEN vraag om advies van uw dealer als u vragen hebt over de installatie, het gebruik of de 
veiligheid van uw apparatuur. 

DOEN wees voorzichtig met glazen panelen of deuren in de apparatuur. 
DOEN geleid het elektriciteitssnoer zodat de kans klein is dat iemand er overheen loopt, het gekneusd 

of geschaafd raakt of blootgesteld staat aan overmatige slijtage en warmte. 

 

NIET 
DOEN 

vaste snoerbescherming verwijderen omdat dit u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen. 

NIET 
DOEN 

de ventilatieopeningen van de apparatuur afdekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, 
gordijnen enz. Oververhitten veroorzaakt schade en verkort de levensduur van de apparatuur. 

NIET 
DOEN 

elektrische apparatuur blootstellen aan druppelen of spetteren, of aan voorwerpen gevuld met 
vloeistoffen zoals vazen. 

NIET 
DOEN 

hete voorwerpen of open vuurbronnen zoals brandende kaarsen of nachtlampjes op of dichtbij 
de apparatuur zetten. Hoge temperaturen laten het plastic smelten en veroorzaken brand. 

NIET 
DOEN 

tijdelijke ondersteuningen maken en NOOIT poten vastzetten met houten schroeven. Om voor 
volledige veiligheid te zorgen, moet u altijd de door de fabrikant goedgekeurde standaard of 
poten met de meegeleverde bevestigingsmiddelen vastzetten, overeenkomstig de instructies. 

NIET 
DOEN 

apparatuur gebruiken zoals stereo's of radio's, die u afleiden van de eisen van 
verkeersveiligheid. 

NIET 
DOEN 

op hoog volume met de hoofdtelefoon luisteren omdat dit uw gehoor blijvend kan 
beschadigen. 

NIET 
DOEN 

apparatuur zonder toezicht ingeschakeld laten behalve wanneer deze specifiek is ontworpen 
voor gebruik zonder toezicht of in het geval deze over een stand-by modus beschikt. Schakel 
het apparaat uit met de AAN/UIT-schakelaar van de apparatuur of door de voedingsadapter uit 
het stopcontact te trekken, en zorg ervoor dat uw gezin weet hoe dat moet. Mogelijk moeten 
speciale voorzieningen worden getroffen voor zwakkere of gehandicapte mensen. 

NIET 
DOEN 

doorgaan met het gebruik van het apparaat als u twijfelt of deze normaal werkt, of als het op 
enige wijze is beschadigd: uitschakelen, trek de voedingsadapter uit het stopcontact en neem 
contact op met uw dealer. 

 

MAAR VOORAL 
– laat NOOIT iemand, met name kinderen, iets in gaten, sleuven of andere kleine openingen in 

de apparatuur stoppen - dat kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken. 
– NOOIT gokken of risico's lopen met enige soort elektrische apparatuur. Houd het veilig. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij juist gebruik zijn huishoudelijke batterijen een veilige en betrouwbare vorm van 
draagbare energie. Problemen kunnen optreden als ze worden misbruikt, met als gevolg 
lekkage of in het uiterste geval brand of een explosie. Hier zijn een paar eenvoudige 
richtlijnen voor veilig gebruik van batterijen, ontworpen om dergelijke problemen te 
voorkomen. 

Plaats de batterijen zorgvuldig en let op 
de plus- en minmarkeringen op de 
batterij en het apparaat. Onjuiste 
plaatsing kan lekkage veroorzaken of in 
extreme gevallen brand of zelfs een 
explosie. 

Vervang de hele set batterijen in een 
keer, en let op dat u geen oude en nieuwe 
batterijen of batterijen van een 
verschillend type door elkaar gebruikt, 
omdat dit tot lekkage kan leiden en in het 
ergste geval tot brand of zelfs explosies. 

Haal lege batterijen uit apparatuur en 
haal alle batterijen uit apparaten die u 
gedurende langere tijd niet gaat 
gebruiken. Anders kunnen de batterijen 
gaan lekken en schade veroorzaken. 

Werp batterijen nooit in het vuur omdat 
ze hierdoor kunnen ontploffen. Recycle 
lege batterijen; werp ze niet weg met het 
normale huishoudelijke afval. 

Als kinderen zelf batterijen willen 
vervangen, houd daar dan toezicht op om 
ervoor te zorgen dat deze richtlijnen 
worden gevolgd. 

Vergeet niet dat kleine knoopbatterijen, 
zoals gebruikt in sommige 
gehoorapparaten, speelgoed, games en 
andere apparaten, gemakkelijk kunnen 
worden ingeslikt door jonge kinderen en 
dat dit gevaarlijk kan zijn. 

Zorg ervoor dat batterijvakken zijn 
afgesloten. 

Zoek medische hulp als u denkt dat een 
knoopcel is ingeslikt. 

Probeer nooit om gewone batterijen op te 
laden, hetzij in een lader, hetzij door ze te 
verwarmen. Ze kunnen gaan lekken, 
brand veroorzaken of zelfs ontploffen. Er 
bestaan speciale oplaadbare batterijen die 
duidelijk als zodanig zijn gemarkeerd. 

Houd losse knoopcellen uit de buurt van 
jonge kinderen. 

Bewaar ongebruikte batterijen in de 
verpakking en uit de buurt van metalen 
voorwerpen die kortsluiting kunnen 
veroorzaken, wat lekkage kan 
veroorzaken of in extreme gevallen brand 
of zelfs een explosie. 

BATTERI-
JVEILIGHEID 

RICHTLIJNEN 
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Veiligheidswaarschuwingen 
 
• Lees alle instructies zorgvuldig voorafgaand 

aan gebruik en bewaar ze om ze later te 
kunnen raadplegen. 

• Bewaar de handleiding. Als u het apparaat aan 
een ander geeft, draag dan ook deze 
handleiding over. 

• Controleer of de spanningen die op het label 
staan, met uw netspanning overeenkomen. 

Schade 
• Inspecteer de eenheid na uitpakken op schade. 
• Ga niet door met het gebruik van de eenheid 

als u twijfelt of deze normaal werkt, of als het 
op enige wijze is beschadigd: schakel uit, trek 
de voedingsadapter uit het stopcontact en 
neem contact op met uw dealer. 

Locatie van eenheid 
• Plaats de eenheid op een vlak stabiel 

oppervlak en voorkom dat het wordt 
blootgesteld aan trillingen. 

• Plaats de eenheid niet op een hellend of 
instabiel oppervlak omdat de eenheid kan 
vallen of omvallen.  

• Het stopcontact moet zich in de buurt van de 
eenheid bevinden en moet eenvoudig 
toegankelijk zijn. 

Temperatuur 
• Vermijd extreme temperaturen, zowel warm 

als koud. Plaats de eenheid uit de buurt van 
warmtebronnen zoals radiatoren of gas / 
elektrisch vuur. 

• Voorkom blootstelling aan rechtstreeks 
zonlicht en andere warmtebronnen. 

Open vuur 
• Plaats nooit een kaars of open vuur bovenop 

of dichtbij de eenheid. 
Vocht 
• Stel de eenheid niet bloot aan regen, vocht, 

druppelen of spatten om het risico op brand, 
elektrische schokken of schade aan het 
apparaat te vermijden. Plaats geen met 
vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op 
de eenheid. 

• Als u vloeistof over de eenheid morst, kan dit 
ernstige schade veroorzaken. Trek direct de 
voedingsadapter uit het stopcontact. Neem 
contact op met uw verkoper. 

 
 

Ventilatie 
• Om gevaar voor elektrische schokken of 

brandgevaar als gevolg van oververhitting te 
voorkomen, moet u er voor zorgen dat 
gordijnen en andere materialen de 
ventilatieopeningen niet blokkeren. 

• Installeer of plaats deze eenheid niet in een 
boekenkast, ingebouwde kast of in een andere 
beperkte ruimte. Zorg ervoor dat de eenheid 
goed geventileerd wordt. 

Veiligheid 
• Trek altijd de voedingsadapter uit het 

stopcontact voordat u andere apparaten 
aansluit of losmaakt of voordat u de eenheid 
verplaatst. 

• Trek de voedingsadapter uit het stopcontact 
bij onweer. 

Netvoeding 
• De netvoeding blijft stroom uit het 

elektriciteitsnet gebruiken als deze 
aangesloten is op het stopcontact. In verband 
met de veiligheid en om onnodig 
energieverbruik te voorkomen, moet u de 
adapter nooit op het stopcontact aangesloten 
houden als de eenheid voor langere tijd niet 
wordt gebruikt. Maak de adapter los van het 
stopcontact. 

Voedingskabel 
• Let op dat de eenheid of de standaard niet op 

de voedingskabel staat, omdat het gewicht van 
de eenheid de kabel kan beschadigen en een 
gevaar voor de veiligheid veroorzaken. 

Interferentie 
• Plaats de eenheid niet op of in de buurt van 

apparaten die elektromagnetische interferentie 
kunnen veroorzaken. Als u dat doet, kan dit de 
werking van de eenheid nadelig beïnvloeden 
en vervormd beeld of geluid veroorzaken. 

Batterijen 
• Batterijen gebruikt in de afstandsbediening 

voor deze eenheid kunnen gemakkelijk 
worden ingeslikt door kleine kinderen; dit is 
gevaarlijk. 

• Werp batterijen op de juiste manier weg door 
de richtlijnen in deze handleiding te volgen. 
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Toezicht 
• Kinderen moeten onder toezicht blijven om te 

voorkomen dat ze met het product en met de 
afstandsbediening gaan spelen. 

• Laat nooit iemand, met name kinderen, iets in 
gaten, sleuven of andere kleine openingen in 
de behuizing - dat kan een dodelijke 
elektrische schok veroorzaken. 

 

 

 
De bliksemflits met het pijlsymbool in 
de gelijkzijdige driehoek is bedoeld 
om de gebruiker te waarschuwen voor 
de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 
"gevaarlijke spanning" in de behuizing 
van de eenheid die krachtig genoeg 
kan zijn om elektrische schokken te 
veroorzaken. 

 
Het uitroepteken binnen een 
gelijkzijdige driehoek is bedoeld om 
de gebruiker te waarschuwen van de 
aanwezigheid van belangrijke 
gebruiks- en onderhouds (reparatie)-
richtlijnen in de documentatie die bij 
de eenheid is geleverd. 

 
Service 
• Laat de schroeven op hun plaats om het risico 

voor elektrische schokken te beperken. De 
eenheid bevat geen onderdelen die door de 
gebruiker kunnen worden vervangen. Laat al 
het onderhoudswerk verrichten door 
gekwalificeerd personeel. 

• Verwijder open snoerbescherming niet omdat 
dit u kan blootstellen aan gevaarlijke 
spanningen. 

Onderhoud 
• Zorg ervoor dat de eenheid niet met het 

elektriciteitsnet is verbonden voordat u deze 
schoonmaakt.  

• Gebruik geen schuursponsjes of schurende 
schoonmaakmiddelen omdat deze het 
oppervlak van de eenheid kunnen beschadigen. 

• Gebruik geen vloeistoffen om de eenheid 
schoon te maken. 

• Plaats geen open vuurbronnen zoals 
brandende kaarsen op het apparaat. 

 
 

OPGELET 
GEVAAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK 

NIET OPENEN 
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Uitpakken 
 
 
Haal alle onderdelen uit de verpakking. Bewaar de verpakking. Als u deze wegwerpt, doe dat dan volgens de 
lokale regels. 
De volgende onderdelen zijn meegeleverd: 
 
 
 

 
Hoofdeenheid 

 
 

Afstandsbediening 3,5 mm naar RCA Stereo audiokabel 

 
 

 

Voetkussen 
Gebruik dit bij het plat neerleggen 
of tegen de muur monteren van de 
eenheid. 

Netvoeding Instructiehandleiding 

 

Dank u voor de aanschaf van uw nieuwe Soundbar van HITACHI. 
We adviseren u om tijd te nemen voor het lezen van deze handleiding zodat u 
alle beschikbare functionaliteit goed leert kennen. U vindt hier ook een paar 
hints en tips om u te helpen bij het oplossen van problemen. 
Lees alle veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig voor het gebruik en bewaar deze 
handleiding voor toekomstig gebrui.k 
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Productoverzicht 

 
 
Vooraanzicht 
 

 
 
1. Luidsprekers 3. Sensor voor afstandsbediening 

Ontvangt signalen van de afstandsbediening 2. LED-indicator 
• Gedoofd als de eenheid in de modus 

STANDBY (STAND-BY) staat. 
• Licht groen op in de modi AUX IN (AUX-

INGANG) en AUDIO IN (AUDIO-
INGANG). 

• Licht rood op in de modus OPTICAL 
(OPTISCH). 

• Licht blauw op in de modus 
BLUETOOTH. 

 

 
 
Bovenaanzicht 
 

 
 
1.  Knop 

Schakelt deze eenheid tussen de modi ON 
(AAN) en STANDBY (STAND-BY). 

3. VOL (VOLUME) - knop 
Verlaagt het volume. 

2. MODE (MODUS)-knop 
Selecteert de ingangsbron. 

4. VOL (VOLUME) + knop 
Verhoogt het volume. 

 
 
Onderaanzicht 
 

 
 
1. D1 OPTICAL (D1 OPTISCH)-aansluiting 3. AUDIO IN (AUDIO-INGANG) (L/R) 
2. VOEDINGSINGANG 4. AUX IN (AUX-INGANG) 
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Afstandsbediening 

 
1.  Knop 

Schakelt deze eenheid tussen de modi ON 
(AAN) en STANDBY (STAND-BY). 

 

2. MODE (MODUS)-knop 
Selecteert de ingangsbron. 

3.  Knop 
Dempt het geluid of zet het geluid weer aan. 

4. VOL (VOLUME) +-knop 
Verhoogt het volume. 

5. VOL (VOLUME) --knop 
Verlaagt het volume. 

6.  Bluetooth-verbinding 

 

Verwijder de plastic strip van de afstandsbediening 

 
 
Verwijder de plastic strip van de batterij als deze voor het eerst wordt gebruikt. 
Deze bevindt zich onderaan op de achterkant van de afstandsbediening. 
 
 
 
 

Batterij vervangen voor de afstandsbediening 

 
Voor de afstandsbediening is een CR2025, 3V Lithium-batterij nodig. 
 
1. Schuif de grendel voor het batterijvak in de richting van de 

pijl. 

 
2. Trek de batterijhouder eruit en verwijder de oude batterij. 

 
3. Vervang deze door een nieuwe batterij. 

 
4. Steek de batterijhouder terug in de afstandsbediening. 
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Omgang met de batterij 
• Onjuist gebruik van batterijen kan corrosie of lekkage van de batterij veroorzaken, wat tot brand, 

persoonlijk letsel of schade aan eigendommen kan leiden. 
• Plaats de batterij in de juiste stand in het batterijvak. Normaal gesproken is de positieve kant (+) van de 

batterij omhoog gericht. 
• Gebruik alleen het in deze handleiding opgegeven type batterij. 
• Werp een gebruikte batterij niet bij het huishoudelijk afval. Werp deze weg conform de plaatselijke 

regelgeving. 
• Kleine knoopcelbatterijen zoals die in de afstandsbediening worden gebruikt, kunnen gemakkelijk 

worden ingeslikt door jonge kinderen en dat is gevaarlijk. Houd losse knoopcellen uit de buurt van 
jonge kinderen en zorg ervoor dat de batterij goed vast zit in de afstandsbediening. Zoek medische hulp 
als u denkt dat een knoopcel is ingeslikt. 

 
De afstandsbediening gebruiken 
• Let op uw vingernagels als u de vergrendeling van het batterijvak verschuift. 
• Laat de afstandsbediening niet vallen. 
• Laat niets op de afstandsbediening vallen. 
• Mors geen water of vloeistof op de afstandsbediening. 
• Leg de afstandsbediening niet in een natte plek. 
• Leg de afstandsbediening niet in rechtstreeks zonlicht of in de buurt van warmtebronnen. 
• Haal de batterij uit de afstandsbediening als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, omdat dit 

kan leiden tot corrosie of een lekkende batterij, met als gevolg fysiek letsel en/of schade aan 
eigendommen en/of brand. 

• Als de batterij leeg is, werkt de afstandsbediening niet. 
 
 
 

Bedieningsbereik afstandsbediening 
 
• De sensor voor de afstandsbediening op de voorkant van de 

eenheid is gevoelig voor de signalen van de 
afstandsbediening tot een afstand van 5 meter en een 
maximale hoek van 60°. 

• Houd er rekening mee dat de werkafstand kan variëren, 
afhankelijk van de hoeveelheid licht in de kamer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Max. 5 m. 
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Aansluitingen 

 
 
De OPTISCHE verbinding gebruiken 
 
Gebruik een optische kabel (niet meegeleverd) om de aansluiting OPTICAL OUT (OPTISCH UIT) van de tv te 
verbinden met de aansluiting D1 OPTICAL (D1 OPTISCH) van de Soundbar. 
 
 

 
 
 
De AUX-verbinding gebruiken 
 
De meegeleverde RCA naar 3,5 mm stereo audiokabel kan worden gebruikt om de RCA-stekker aan te sluiten op de 
RCA-ingang van de Soundbar en de 3,5 mm in de hoofdtelefoonaansluiting van de tv. 
 

 
 
Gebruik een 3,5 mm naar 3,5 mm stereo audiokabel (niet meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de tv te 
verbinden met de aansluiting AUX IN (AUX-INGANG) van de Soundbar. 
 
 

 
 

Onderaanzicht van de eenheid 

OPTISCHE kabel 
(niet meegeleverd) 

Onderaanzicht van de eenheid 

3,5mm naar 3,5 mm stereo audiokabel (niet 
meegeleverd) 

TV 

TV 

Onderaanzicht van de eenheid 

3,5 mm naar RCA Stereo audiokabel
 (meegeleverd) 

TV 

Onderaanzicht van de eenheid 

3,5 mm naar 3,5 mm stereo audiokabel  
(niet meegeleverd) 

TV 
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De Audio-verbinding gebruiken 
 
Gebruik een RCA stereo audiokabel (niet meegeleverd) om de audio-uitgangen van de tv te verbinden met de 
AUDIO IN (AUDIO-INGANG) (L/R)-aansluitingen van de Soundbar. (Indien van toepassing raadpleeg de 
handleiding van de fabrikant op compatibiliteit). 
 
 

 
 

 
 
 
De Bluetooth-verbinding gebruiken 
• Houd de afstand van de Soundbar en uw mobiele telefoon, pc, tablet of ander Bluetooth-apparaat 

binnen 1 meter. Hoe dichterbij, hoe beter. 
• Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat en dat uw apparaat kan worden ontdekt. 
• Selecteer de Bluetooth-modus op de Soundbar. 

- Druk op de afstandsbediening op de Bluetooth-knop. Het indicatielampje op de Soundbar gaat 
blauw knipperen. 

- Of druk op de knop Modus op de Soundbar tot het indicatielampje blauw knippert. 
• Selecteer de koppelmodus: 

- Houd op de afstandsbediening de Bluetooth-knop 3 seconden ingedrukt tot het blauwe 
indicatielampje snel knippert. 

- Of houd de Mode (modusknop) op de Soundbar 3 seconden ingedrukt tot het blauwe 
indicatielampje snel knippert. 

• Selecteer de Bluetooth-zoekfunctie op uw apparaat. Uw apparaat moet de Soundbar ontdekken die met 
"Hitachi Soundbar" wordt aangeduid.  

• Selecteer "Hitachi Soundbar". Uw apparaat is met de Soundbar gekoppeld als het blauwe 
indicatielampje stopt met knipperen en continu oplicht. 

 
 

 
 
 

Om te luisteren met AUDIO IN (L/R)-aansluitingen in de modus AUX moet u ervoor zorgen dat de 
aansluiting AUX IN (AUX-INGANG) leeg is. 

Onderaanzicht van de eenheid 

RCA stereo audiokabel naar 
3,5 mm stereo audiokabel 

(niet meegeleverd) 
TV 
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Op het elektriciteitsnet aansluiten 
• Deze eenheid is ontworpen om met de meegeleverde voedingsadapter te werken. 
• Aansluiten van de eenheid op een andere voedingsbron kan de eenheid beschadigen. Rol het snoer van 

de voedingsadapter geheel af. Sluit het einde van het snoer aan op de DC IN 
(VOEDINGSAANSLUITING) onderop de eenheid en steek de voedingsadapter in het stopcontact. 
Zorg ervoor dat de adapter stevig in het stopcontact vast zit. De eenheid is nu aangesloten en klaar voor 
gebruik. 

• Om de eenheid volledig uit te schakelen, moet u de voedingsadapter uit het stopcontact trekken. 
 

 
 

 
 
 
 

De Soundbar bedienen met een Hitachi afstandsbediening 
 
Als u een recente Hitachi-tv hebt, kunt u het volume van de Soundbar bedienen met de knoppen V+ en V- 
(volumeregeling) op de Hitachi afstandsbediening. 
 
• Zorg er voor dat het volume op de tv op minimaal staat. 
• Selecteer het geluidsmenu op de tv en selecteer Headphone/Lineout (Hoofdtelefoon/Lijnuitgang) als 

Headphones (hoofdtelefoon). 
• Sluit de hoofdtelefoon-aansluiting op de tv aan met AUX IN (AUX-INGANG) of Audio In (Audio-

Ingang) op de Soundbar met de kabels die met de Soundbar zijn meegeleverd, en gebruik de knoppen 
V+ en V- (volumeregeling) om het geluid van de Soundbar te regelen. 

• De knop Dempen op de Hitachi afstandsbediening kan ook het geluid van de Soundbar dempen. 
Gebruik de knop dempen nogmaals om het geluid weer in te schakelen. 

• Met de knop V+ op de Hitachi afstandsbediening kunt u het geluid eveneens weer aanzetten. 
 
Opmerking U kunt het volume van de Soundbar regelen in combinatie met het volume van de Hitachi-tv met 
de volumeknoppen bovenop de Soundbar en met de afstandsbediening van de Soundbar. 
 

Zorg er voor dat alle audio-aansluitingen zijn aangesloten 
voordat u de stekker in het stopcontact stopt. 

Onderaanzicht van de eenheid 

Naar het 
stopcontact 
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Algemene bediening 
 

Als u de eenheid voor het eerst op het elektriciteitsnet aansluit, is de eenheid in de modus STANDBY 
(STAND-BY). 
De LED-indicator licht niet op. 
• Druk op  op de eenheid of op de afstandsbediening om de eenheid in de modus ON (AAN) te zetten. 

De LED-indicator licht blauw op. 
• Druk op  om de eenheid terug te zetten in de modus STANDBY (STAND-BY). De LED-indicator 

licht niet op. 
• Trek de voedingsadapter uit het stopcontact als u de eenheid volledig wilt uitschakelen. 

 
 

Modi selecteren 
Druk op MODUS op de eenheid of op de afstandsbediening om te wisselen tussen AUX- en OPTICAL 
(OPTISCH)- en BLUETOOTH-modus. 
De LED-indicator licht groen op in de modus AUX, rood in de modus OPTICAL (OPTISCH) en blauw in 
de modus BLUETOOTH. 
 

 
 

Het volume aanpassen 
• Druk op VOL (VOLUME) +/- op de eenheid of op de afstandsbediening om het volume in te stellen. 
• Als u het geluid wilt uitschakelen, drukt u op  op de afstandsbediening. Druk nogmaals op  om 

normaal luisteren te hervatten. 
 

Onderhoud 
 

De eenheid reinigen 
 

 
• Om de eenheid schoon te maken, moet u de behuizing met een iets bevochtigde, pluisvrije doek wrijven. 
• Gebruik geen schoonmaakvloeistoffen die alchohol, ammonia of schuurmiddellen bevatten. 
• Spuit niet met een spuitbus op of in de buurt van de eenheid. 

Zelfklevende kussens bevestigen 
• Trek de beschermlaag van het voetkussen. 
• Lijn de plakkant van het kussen uit met de uitsnede voor het voetkussen onderop de Soundbar en druk 

het vast als u de eenheid op een tafel wilt plaatsen. U moet echter het voetkussen op de achterkant van 
de Soundbar plakken als u deze tegen de muur wilt bevestigen. 

• Druk de kussens stevig aan om ervoor te zorgen dat ze goed vast zitten. 
 

Als het volume van de eenheid bijna gedempt is of er klinkt ongeveer 15 minuten 
geen geluid, wordt automatisch naar Stand-by geschakeld. 

De modus AUX is de standaardmodus als de eenheid wordt ingeschakeld. 

Zorg ervoor dat de eenheid niet met het elektriciteitsnet is verbonden voordat u 
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Hints en tips 
 

Als een probleem optreedt, is dat vaak het gevolg van iets heel kleins. De volgende tabel bevat verschillende 
tips: 
 

Probleem Oplossing 

Geen stroom. • Zorg ervoor dat de voedingsadapter aan beide einden goed vast zit. 
• Zorg ervoor dat de modus ON (AAN) is geselecteerd. 

De afstandsbediening 
werkt niet. 

• Gebruik de afstandsbediening in de buurt van de eenheid. 
• Richt de afstandsbediening op de sensor van de eenheid. 
• Vervang de batterij in de afstandsbediening door een nieuwe. 
• Verwijder elk obstakel tussen de afstandsbediening en de eenheid. 

Een luide brom of 
geluid is hoorbaar. 

• De stekkers en aansluitingen zijn vuil. Veeg ze met een iets bevochtigde 
doek af met een geschikt, niet-schurend schoonmaakmiddel. 

 
 

 
 
 
 

Specificaties 
 
Model AXS014BT 

Netvoeding 

Opgenomen vermogen              AC 100-240 V ~50/60 Hz, 1A 
Afgegeven vermogen 15V gelijkspanning, 2,0A 
Model ASSA30E-150200 
Aquil Star Precision Industrial (SHENZHEN) Co.,LTD. 

Piekvermogen 120W 
Stroomverbruik 30W 
Afgegeven vermogen 
luidspreker 2 x 15 Wrms @ 2%THD 

Netto gewicht 1,7kg 
Afmetingen 812 mm (B) x 68 mm (D) x 82 mm (H) 

Functies en specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. 
 

Als een afwijking in de werking optreedt, moet u de voedingsadapter uit het stopcontact trekken en opnieuw 
aansluiten. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAARSCHUWING 
Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden. 

De (met dit product meegeleverde) afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij 
wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur ernstige interne brandwonden en eventueel de dood veroorzaken. 

Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. 
Als het batterijvak niet goed sluit, moet u het apparaat niet meer gebruiken en het uit de buurt van kinderen 

houden. 
Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of ergens in het lichaam zijn terechtgekomen, moet u direct 

medische bijstand zoeken. 

 
 
Opmerkingen over het weggooien van batterijen 
De in dit product gebruikte batterijen bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Om het milieu 
te beschermen, moet u gebruikte batterijen wegwerpen conform de plaatselijke wetgeving en verordeningen. 
Werp batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval. 
Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of met de winkel waar u het product hebt gekocht. 
 

 
De bovenstaande markering is conform de richtlijn voor afval van elektrische en elektronische apparatuur 
2012/19/EU (WEEE). 
De markering wijst op de eis dat de apparatuur inclusief gebruikte batterijen NIET mag worden 
weggegooid als ongesorteerd afval, maar dat u het beschikbare retour- en verzamelsysteem moet gebruiken. 
Als de met deze apparatuur meegeleverde batterijen of accu's het chemische symbool Hg, Cd of Pb 
bevatten, dan betekent dit dat de batterij zwaar metaal bevat: meer dan 0,0005% kwik, of meer dan 0,002% 
cadmium, of meer dan 0,004% lood. 
 

 
 
In het onwaarschijnlijke geval dat een probleem optreedt, moet u contact opnemen met de winkel waar u de 
apparatuur hebt gekocht. 
We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren; specificaties kunnen zonder bericht vooraf 
wijzigen. 
Voor advies over waar u accessoires kunt kopen, kunt u contact opnemen met de winkel waar u de 
apparatuur hebt gekocht. 
 
 
Alle handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars en alle rechten zijn erkend. 
 



 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrikant / importeur: 
Hitachi Europe Ltd., 
Whitebrook Park, 
Lower Cookham Road, 
Maidenhead, 
Berkshire SL6 8YA 
V.K. 

www.hitachidigitalmedia.com 
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