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Gebruikershandleiding - Bluetooth-soundbar met draadloze subwoofer 
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Productoverzicht 

 

Beschrijving 

1: /BRON: Kort indrukken om in te schakelen, en vervolgens nogmaals kort indrukken voor 
functiewijziging, lang indrukken om uit te schakelen. 

2: VOL-: Kort of lang indrukken om het volume te verlagen. 
3: VOL+: Kort of lang indrukken om het volume te verhogen. 
4: Bluetooth verbreken/koppelen: Kort of lang indrukken om het BT-apparaat te verbreken. Kort of lang 

indrukken voor Bluetooth-koppelingsmodus. 
 

 
 
5: TF/MicroSD-kaartsleuf 
6: Aansluiting voor USB-stick 
7: DC IN 
8: HDMI IN (ARC) 
9: LIJN IN 
10: OPTISCH IN 
11: AUX IN (rechts) 
12: AUX IN (links) 
 

LED-functie-indicator 

1: Rood lampje: De soundbar is uitgeschakeld (stand-by). 
2: Wit lampje: De soundbar is ingeschakeld. 
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Wat zit er in de verpakking: 

⚫ 1* Soundbar 
⚫ 1* Subwoofer 
⚫ 2* Voedingsadapter 
⚫ 1* Gebruikershandleiding 
⚫ 1* Afstandsbediening 
⚫ 1* Beugel voor muurmontage 
 

Afstandsbediening 

1: :: Kort indrukken om de soundbar in of uit te schakelen (stand-by). 
2: HOGE TONEN-: Indrukken om het effect van de hoge tonen te verminderen. 
3: HOGE TONEN+: Indrukken om het effect van de hoge tonen te verhogen. 
4: VOL+: Kort of lang indrukken om het volume te verhogen. Kort indrukken om het dempen uit te 

schakelen als de dempfunctie is ingeschakeld. 
5: VOL-: Kort of lang indrukken om het volume te verlagen. Kort indrukken om het dempen uit te 

schakelen als de dempfunctie is ingeschakeld. 
6: :: Indrukken om naar het vorige nummer te springen in de Bluetooth/USB/TF-modus. 

7: :: Indrukken om naar het volgende nummer te springen in de Bluetooth/USB/TF-modus. 
8: MUZIEK: Indrukken om instellingen voor geluidseffecten van Muziek te selecteren. 
9: FILM: Indrukken om instellingen voor geluidseffecten van Bioscoop te selecteren. 
10: DIALOOG: Indrukken om instellingen voor geluidseffecten van Spraak te selecteren. 
11: BASS-: Indrukken om het effect van de lage tonen te verminderen. Kort indrukken om het dempen 

uit te schakelen als de dempfunctie is ingeschakeld. 
12: BASS+: Indrukken om het effect van de lage tonen te verhogen. Kort indrukken om het dempen uit te 

schakelen als de dempfunctie is ingeschakeld. 
13: M: Indrukken om de bron Invoer te wijzigen/lang indrukken om de dempfunctie aan of uit te zetten. 
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Bediening 

Batterijen plaatsen voordat u de afstandsbediening gebruikt 

Plaats AAA-batterijen in de afstandsbediening om het te activeren. 
Opmerking: De afstandsbediening werkt binnen een bereik van 6 meter. 
 
 

Aan de slag: 

1: Zorg ervoor dat u alle benodigde kabelverbindingen hebt gemaakt voordat u de soundbar op een 
stopcontact aansluit. Wanneer de soundbar op het stopcontact is aangesloten, gaat deze in de 
stand-bymodus en wordt de voedingsindicator rood. 

2: Zorg ervoor dat de subwoofer is aangesloten op de voedingsbron en draai de knop naar “AAN” 

3: Druk kort op /BRON op het apparaat of  op de afstandsbediening om de soundbar aan te 
zetten. De voedingsindicator wordt wit. 

4: Druk op de knop Bron op het apparaat of de afstandsbediening om de gewenste ingangsbron te 
kiezen. 
Opmerking: De soundbar gaat naar de stand-bymodus als er gedurende 15 minuten geen actief 
ingangssignaal is. 

 

Koppelen met de subwoofer 

De draadloze subwoofer maakt automatisch verbinding met de soundbar wanneer beide apparaten zijn 
ingeschakeld. Als de subwoofer is ingeschakeld en verbonden, dan brandt de rode LED-indicator continu. 
Opmerking: Raadpleeg het gedeelte probleemoplossing voor het oplossen van verbindingsproblemen 
 

Bluetooth koppelen: 

1: Druk kort op de knop Bron op de soundbar en kies de Bluetooth-ingang (stem “Bluetooth”). 
2: Het indicatielampje zal langzaam knipperen om aan te geven dat het op zoek is naar een 

Bluetooth-apparaat. 
3: Druk lang op de knop Koppelen aan de zijkant van het apparaat. De voedingsindicator begint snel te 

knipperen. 
4: Zet de Bluetooth-functie op uw smart-apparaat aan en activeer Bluetooth-apparaten zoeken. 
5: Selecteer “SR250G” in de lijst met gevonden apparaten. 
6: Voer indien nodig het wachtwoord “0000” in en druk op "OK". 
7: Het indicatielampje brandt continu wanneer het koppelen met uw apparaat is gelukt. U kunt de 

afstandsbediening gebruiken om de muziek van het aangesloten Bluetooth-apparaat te bedienen. 
(Het bedieningsbereik voor de Bluetooth-verbinding is 10 meter) 

 
Opmerking: als een mobiele telefoon waarop u muziek afspeelt een oproep ontvangt, stopt de 
muziek met afspelen. Wanneer het gesprek is beëindigd, worden de apparaten weer met elkaar 
verbonden en zal het afspelen hervatten. 

 

Het verbonden Bluetooth-apparaat verwijderen 

Houd de Bluetooth-knop (3 in onderstaande afbeelding) op de soundbar 3 seconden ingedrukt om de 
verbinding met het verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken. 
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AUX-bron: 

1: Zorg ervoor dat de soundbar via een AUX-kabel is aangesloten op de tv of een ander audioapparaat. 
2: Druk kort op de knop “M” op de afstandsbediening totdat u de stem "Auxiliary” hoort. U kunt ook 

kort op de knop Bron op de soundbar drukken om de AUX-bron te kiezen. 

 

Bron OPTISCH IN: 

1: Zorg ervoor dat de soundbar via een optische-kabel is aangesloten op de tv of een ander 
audioapparaat. 

2: Druk meerdere keren kort op de knop “M” op de afstandsbediening totdat u de stem “optical” hoort. 
U kunt ook kort op de knop Bron op de soundbar drukken om de bron Optisch te kiezen. 
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TV OPTISCH 

 
Bron LINE IN: 

1: Zorg ervoor dat de soundbar via een audiokabel is aangesloten op de tv of een ander audioapparaat. 
(3,5 mm-aansluiting). 

2: Druk meerdere keren kort op de knop op de afstandsbediening totdat u de stem "Line in" hoort. U 
kunt ook kort op de knop Bron op de soundbar drukken om de bron LINE IN te kiezen. 

 

Bron HDMI 

Zorg ervoor dat de soundbar via een HDMI-kabel is aangesloten op de tv of een ander audioapparaat. 
Druk meerdere keren kort op de knop “M” op de afstandsbediening totdat u de stem “HDMI” hoort. U 
kunt ook kort op de knop Bron op de soundbar drukken om de bron HDMI te kiezen. 
 
Opmerking: Als uw tv is uitgerust met HDMI (ARC), dan kan de soundbar het volume synchroniseren met 
uw tv. 
 

TV HDMI (ARC) 

 
TF-kaart (MicroSD-kaart) 

Druk kort op de knop  om de soundbar aan te zetten, steek de TF-kaart in de TF-kaartsleuf. De 
soundbar zal beginnen met het afspelen van de muziek. 

Druk kort op  om de muziek af te spelen/te pauzeren. Druk kort op  of  op de 
afstandsbediening om het vorige/volgende nummer af te spelen. 

OPTISCH UIT 

OPTISCH IN 
 

HDMI IN 

(ARC) 

HDMI IN 
(ARC) 
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U kunt MicroSD-kaarten van maximaal 128 GB gebruiken, geformatteerd in FAT32-formaat. De 
soundbar kan MP3-, WAV- en WMA-bestanden afspelen 
 

USB-stick afspelen 

1: Druk kort op de knop  om de soundbar aan te zetten, steek een USB-stick in de USB-aansluiting. 

De soundbar begint met het afspelen van de muziek van de USB. Druk kort op  om de muziek af 

te spelen/te pauzeren. Druk kort op  of  om het vorige/volgende nummer af te spelen. 
 

U kunt USB-sticks gebruiken van maximaal 128 GB, geformatteerd in FAT32-formaat. De soundbar kan 
MP3-, WAV- en WMA-bestanden afspelen. 
 
Opmerking: De USB-aansluiting is niet bedoeld om andere apparaten op te laden of aan te sluiten. 
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Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en 
weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden. 
 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk 
kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt. 
 
Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, 
zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en 
elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden 
moeten worden ingezameld. 
 
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij 
recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan 
het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten. 
 
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur DSS-7020 conform is met Richtlijn 
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het 
volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de 

bovenste regel van de website. Type modelnummer: DSS-7020 
Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads 
 
Frequentiebereik: 2402-2480MHz 
 
Totaal uitgangsvermogen:70w 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denemarken 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

http://www.facebook.com/denverelectronics



