
LEES VOOR GEBRUIK DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR.

Gebruikershandleiding

SOUND BAR MODEL: SBO360
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het is gevallen.

of een ander soort bescherming.

FCC en IC verklaring voor de gebruiker



VOORZICHTIG:

WAARSCHUWING: 

VOORZICHTIG: -

te doen. 

WAARSCHUWING: 

WAARSCHUWING: 
-

WAARSCHUWING: 

VOORZICHTIG: 

WAARSCHUWING: 

WAARSCHUWING: 

exploderen.

WAARSCHUWING: 
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WARNING: SHOCK HAZARD. DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOCELECTRIQUE, NEPASOUVRIR



door en bewaar de handleiding voor eventueel latere raadpleging.

Soundbar

POWER

OPTBTLINE

MUSIC

TREBLE+ BASS+ VOLUME+

VOLUME-BASS-TREBLE-

MOVIE VOICE

MUTE/
PAIR



- 13 -

1

7

8

9

10

11

2 3 4 5 6

---- Blauw lampje

---- Wit lampje

---- Groen lampje

6.       ---- Rood lampje

---- Houd 3 seconden ingedrukt om het apparaat aan/uit te zetten.

                                                      Één keer indrukken om bron te selecteren: BT, LINE IN of Optical.

---- Indrukken om het volume te regelen.
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POWER

OPTBTLINE

MUSIC

TREBLE+ BASS+ VOLUME+

VOLUME-BASS-TREBLE-

MOVIE VOICE

MUTE/
PAIR

Indrukken om het 
apparaat aan/uit te zetten

Toets Optical in 

Indrukken om de 
bass te regelen.

Omhoog of 
omlaag indrukken om volume 
te regelen

Éen keer drukken 
om het geluid te dempen;  3 
seconden indrukken om de 
Koppelmodus te selecteren

Line In voor 3.5mm
 ingang

 Druk op deze knop om een 
muziekmodus te selecteren: 

MUZIEK, FILM, STEM

Deze dient in 
de muziekmodus te staan

Om terug te gaan naar
 het begin van het nummer
 of naar het vorige nummer

 in Bluetooth modus

Toets Bluetooth

Afspelen/pauze/Afspelen 
hervatten in Bluetooth modus

Vooruit voor volgende 
nummer in Bluetooth modus
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    ingang van de soundbar.

    afstandsbediening om het apparaat aan te zetten.

     afstandsbediening om het apparaat aan te zetten. 

Gebruik van de optische ingang

Gebruik van de LINE IN
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    afstandsbediening om het apparaat aan te zetten.

stappen.

    afspelen te pauzeren

Bluetooth notes
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   apparaat aan zet.

   stopcontact zit.

Specifications

Stroomvoorziening

Separation


