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WELKOM
U heeft een uitstekende keuze gemaakt door dit kwaliteitsproduct van het merk 
EnVivo aan te schaffen.

Hierdoor heeft u de zekerheid en rust die hoort bij het kopen van een product 
dat is gefabriceerd volgens de hoogste standaarden voor werking en veiligheid, 
ondersteunt door de hoge kwaliteitsstandaarden van Accession ApS.

We willen dat u volledig tevreden bent. Daarom komt dit EnVivo product met een 
allesomvattende 3-jarige fabrieksgarantie en een uitstekende ondersteuning na 
aankoop via onze toegewijde helplijn.

We hopen dat u vele jaren van het gebruiken van uw aankoop zult genieten.

Indien u technische ondersteuning nodig heeft of in het onwaarschijnlijke geval 
dat uw aankoop gebreken heeft, neem contact op met onze helplijn voor directe 
ondersteuning. Claims voor gebreken gemaakt binnen de 3-jarige garantieper-
iode worden kostenloos gerepareerd of vervangen indien u een duidelijk bewijs 
van aankoop heeft (bewaar uw kassabon!). Uw wettelijke rechten worden hier 
niet door aangetast. Echter, wees ervan bewust dat de garantie niet dekt en zal 
komen te vervallen indien het product bewust is beschadigd, onjuist is gebruikt of 
uit elkaar gehaald is.

INHOUD VAN DE VERPAKKING
Geluidsbalk
Afstandsbediening
Netadapter
De AUX in kabel gebruiken
3.5 mm lijn-in kabel
Optische kabel
2 x bevestigingsschroef
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VERBINDINGSOPTIES 

De meeste televisies ondersteunen geen RCA-uit geluid.

Sluit aan op de 3.5mm lijn uit poort.
Om verstoring van het geluidssignaal te voorkomen, zorg dat de lijn in kabel geen 
andere voedingskabels raakt.

Zie de Voor de eerste keer een Bluetooth apparaat paren sectie voot het instellen 
van Bluetooth. Niet beschikbaar op alle televisies.

De geluidsbalk ondersteunt alleen PCM geluid; zie de De optische ingang gebruik-
en sectie voor meer informatie. Niet beschikbaar op alle televisies.

BT Soundbar
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INSTALLATIE
Voeding
AC voeding ingang: Vereist een AC/DC netvoedingsadapter (bijgesloten)

AC stopcontact

AC/DC netvoedingsadapter

Afstandsbediening
Vereist een CR2025 batterij (voorgeinstalleerd)
Verwijder de batterijbeschermijn van de afstandsbediening voor gebruik.
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LED INDICATOREN 

Status Indicator

Uitgeschakeld Rood lampje

Optische modus Amberkleurig lampje

AUX in modus Wit lampje

Lijn in modus Groen lampje

Bluetooth modus Langzaam knipperend lampje

Bluetooth paringsmodus Snel knipperend lampje

Bluetooth verbonden Blauw lampje

Bevestigen
Volg de instructies in de apart bijgesloten bevestigingsinstructies.

INTRODUCTIE

Stereo RCA Audio Inputs Optical Input DC Power InputStereo RCA audio ingang DC voedingingangOptischeingang
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GELUIDSINGANGEN
De AUX in kabel gebruiken
Wanneer u een geluidsapparaat aansluit op de AUX ingang van de geluidsbalk, 
zorg dat de
kleuren van de RCA kabel overeenkomen met de poorten.
1.  Sluit het uiteinde van de RCA naar lijn in kabel (rood/wit) aan op de AUX IN 

aan de achterzijde van de geluidsbalk.
2.  Steek het andere uiteinde van de RCA naar lijn in kabel in de lijn uit/hoofd-

telefoon aansluiting van een geluidsapparaat (TV, telefoon, tablet, computer, 
mp3 speler etc.).

3.  Houd de aan/uitknop van de geluidsbalk ingedrukt of druk op de aan/uit-
knop op de afstandsbediening.

4.  Druk herhaaldelijk op de aan/uit/bron knop op de geluidsbalk of druk op de 
AUX knop op de afstandsbediening om naar AUX modus te gaan, aange-
geven door een wit lampje.

5.  Geluid afgespeeld op de televisie is nu te horen via de geluidsbalk.

OPMERKING: U kunt de RCA kabel ook gebruiken in lijn in modus. Sluit de kabel 
aan op de lijn in aansluiting van de geluidsbalk en de RCA aansluiting van een 
geluidsapparaat.

WAARSCHUWING: De meeste televisies ondersteunen geen RCA uit geluid.  
Zorg dat u de kabel niet aansluit de de RCA ingang van de televisie.
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Lijn in gebruiken
1.  Steek een uiteinde van de 3.5 mm geluidskabel in de lijn in van de geluidsbalk.
2.  Steek het andere uiteinde van de 3.5 mm geluidskabel in de lijn out/hoofdtelefoon 

uitgang van een geluidsapparaat (TV, telefoon, tablet, computer, MP3 speler etc.).
3.  Houd de Power/Source knop op de geluidsbalk ingedrukt om het apparaat in te 

schakelen, of druk op de Power knop op de afstandsbediening.
4.  Druk herhaaldelijk op de Power/Source knop op de geluidsbalk of druk op de Line 

in knop op de afstandsbediening om naar Aux modus te gaan, aangegeven door 
een groen lampje.

5.  Het geluid van het geluidsapparaat zal nu te horen zijn via de geluidsbalk.

De optische ingang gebruiken
1.  Sluit de digitale optische geluidskabel aan op de optische ingang van de geluidsbalk.
2.  Sluit het andere uiteinde van de optische kabel aan op de optische uitgang van de TV.
3.  Houd de Power/Source knop op de geluidsbalk ingedrukt om het apparaat in te 

schakelen, of druk op de Power knop op de afstandsbediening.
4.  Druk herhaaldelijk op de Power/Source knop op de geluidsbalk of druk op de 

optical knop op de afstandsbediening om naar de optische modus te gaan, 
aangegeven door een amberkleurig lampje.

5.  Gebruik de bediening van het verbonden apparaat en zorg dat de geluidsinstel-
lingen staan op PCM of optisch geluid. Zie de handleiding van uw TV voor meer 
informative.

6.  Het geluid van het geluidsapparaat zal nu te horen zijn via de geluidsbalk.

OPMERKING: Deze geluidsbalk ondersteunt alleen PCM geluid wanneer u de digitale 
optische kabel gebruikt. Wanneer het geluid af en toe ontbreekt terwijl u de optische 
kabel gebruikt dient u de geluidsinstellingen van uw TV aan te passen naar PCM geluid. 
Zie de handleiding van uw TV voor meer informatie.
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BLUETOOTH VERBINDING
Voor de eerste keer een Bluetooth apparaat paren
1.  Houd de Power/Source knop op de geluidsbalk ingedrukt om het apparaat in 

te schakelen, of druk op de Power knop op de afstandsbediening.
2.  Druk herhaaldelijk op de Power/Source knop op de geluidsbalk of druk op 

de Bluetooth knop op de afstandsbediening om naar de optische modus te 
gaan, aangegeven door een blauw lampje.

3.  Houd de Pairing knop aan de zijnkant van de geluidsbalk ingedrukt op houd 
de Pair knop op de afstandsbediening ingedrukt.

 De Paringsindicator zall snel blauw knipperen. Blijf tijdens het paren binnen 
een meter van hetapparaat.

4.  Gebruik de bediening van uw Bluetooth apparaat, selecteer “ENV-1510” in 
uw Bluetooth instellingen om te paren.

Opmerking: Indien uw apparaat om een wachtwoord vraagt, voer het 
standaardwachtwoord “0000” in. Kijk in de gebruikershandleiding van uw speci-
fieke apparaat voor instructies betreffende het paren en verbinden van
Bluetooth apparaten.

5.  Wanneer u succesvol bent gepaard en verbonden zal een piep te horen 
zijn uit het apparaat en zal de Paringsindicator een continu blauw licht laten 
zijn. Na de eerste keer paren zullen de apparaten gepaard blijven totdat de 
gebruiken het paren handmatig ongedaan maakt of de paring verloren gaat 
door een reset van het apparaat.

Opmerking: Indien uw apparaat niet langer gepaard is of verbinden niet mogelijk 
is, herhaal de bovenstaande stappen.



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met  
Teknihall support: 0900 400 2001. De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut.  
envivo@teknihall.nl / www.teknihall.nl ENV-1510

12

Draadloos geluid afspelen
1.  Volg de instructies voor het Paren van de Bluetooth apparaat.
2.  Gebruik de bediening van het Bluetooth apparaat om een nummer te 

selecteren.
3.  Gebruik de bediening van het Bluetooth apparaat om af te spelen, te pau-

zeren of het geselecteerde nummer over te slaan.
4.  Het geluid van het aangesloten Bluetooth apparaat zal nu te horen zijn via de 

geluidsbalk.

SPECIFICATIES
•  97 cm lengte
•  Ondersteunt Bluetooth v2.0
•  Uitgangsspanning: 20W(L) + 20W(R)
•  Ondersteunt Enhanced Data Rate (EDR)
•  Ondersteunt A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profiel
•  3 geluidsinstellingen: Movie, Music en Dialog
•  Digitale volumeregeling
•  3.5 mm geluidsingang
•  Stereoingang voor platenspeler
•  Optische digitale aansluiting
•  LED bronindicator
•  Draadloos bereik: 10 meter

WAARSCHUWINGEN EN AANWIJZINGEN
Waarschuwingen 
•  Dit apparaat is alleen voor huiselijk gebruik binnenshuis.
•  Om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen, stel het 

apparaat niet bloot aan regen of vocht.
•  De garantie van dit product vervalt wanneer op enige manier aanpassingen 

aan het product zijn aangebracht. Er bevinden zich geen door de gebruiker 
te onderhouden onderdleen aan de binnenzijde van het product.

•  Plaats het apparaat niet direct op meubels of op zachte, poreuze of gevoe-
lige afwerking. Zoals elk rubberproduct gemaakt met oliën kunnen de pootjes 
afdrukken of vlekken achterlaten. We adviseren om een bescherming zoals 
een doek of glazen plaat tussen het apparaat en het oppervlak te leggen 
om het risico op beschadiging of vlekken te verminderen.

•  Het gebruik van het apparaat in de nabijheid van fluoriserent licht kan leiden 
tot interferentie met de afstansbediening. Als het apparaat ongebruikelijk 
gedrag vertoont, verplaats het, weg van het fluoriserende licht, aangezien dit 
de oorzaak kan zijn.

•  De batterij, batterijen en accu dienen niet te worden blootgesteld aan over-
matige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

•  Risico op elektrische schok – niet openen.
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Aanwijzingen
•  Om een elektrische schok te voorkomen, steek de stekker alleen in een pas-

send stopcontact. Zorg dat de stekker volledig is ingestoken.
•  Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat lange 

tijd niet in gebruik is of voor het schoonmaken. Gebruik het apparaat alleen 
met de meegeleverde adapter.

•  Bediening of aanpassingen anders dan beschreven in deze handleiding can 
leiden tot een gevaarlijke blootstelling aan straling.

•  Explosiegevaar wanneer de batterij incorrect is vervangen. Vervang alleen 
door hetzelfde of vergelijkbaar type.

 WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP EEN ELEKTISCHE SCHOK 
TE VERMINDEREN, DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET 
VERWIJDEREN. GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN 
ONDERDELEN AAN DE BINNENZIJDE. LAAT REPARATIES OVER 
AAN GEKWALIFICEERDE MONTEURS.

 Het bliksemschicht met pijlpunt symbook, in een gelijkzijdige 
driehoek, geeft de aanwezigheid van ongeisoleerde “gevaarli-
jke voltages” binnenin de behuizing van het product aan welke 
sterk genoeg kunnen zijn om een risico op elektrische schok 
voor mensen te vormen.

 Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek symbool geeft 
aan dat belangrijke aanwijzingen voor de bediening en onder-
houd (reparaties) te vinden zijn in de bij het product geleverde 
literatuur.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.  Lees deze instructies.
2.  Bewaar deze instructies.
3.  Lees alle waarschuwingen.
4.  Volg alle instructies op.
5.  Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water.
6.  Reinig alleen met een droge doek.
7.  Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer overeenkomstig met de instruc-

ties van de fabrikant.
8.  Installeer niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, 

ovens of andere apparaten (waaronder versterkers) die hitte produceren.
9.  Bescherm de voedingskabel tegen overlopen of doorboren, vooral bij de 

stekkers, stekkerdozen en waar de kabel het apparaat verlaat.
10.  Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het appa-

raat langere tijd niet wordt gebruikt.
11.  Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven dan het 

bedoelde gebruik. 
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VEELGESTELDE VRAGEN

V:  Waarom komt er geen geluid uit de geluidsbalk wanneer deze is aangesloten 
op de TV?

A:  Controleer of de geluidsbalk is ingeschakeld.
A:  Controleer of de geluidskabel is aangesloten op een geluidsuitgang.
A:  Controleer of de TV is ingesteld om geluid af te spelen via de geluidsuitgang 

(controleer de TV instellingen).
A:  Controleer of de geluidsbalk is ingesteld om geluid af te spelen via de  

correcte geluidsbron die momenteel is aangesloten op de geluidsbalk.

V:  Mijn Bluetooth apparaat kan de geluidsbalk niet vinden.
A:  Probeer om Bluetooth uit te schakelen op uw Bluetooth apparaat en schakel 

de geluidsbalk uit. Schakel nu Bluetooth in op uw apparaat en schakel de 
geluidsbalk in en probeer opnieuw te paren.

A:  Druk nogmaals op de paringsknop op de geluidsbalk.
A:  Probeer een ander Bluetooth apparaat te verbinden met de Bluetooth  

geluidsbalk.

V:  Geluid valt some weg of de geluidskwaliteit verslechterd tijdens het afspelen 
in Bluetooth modus.

A:  De geluidsbalk heeft een bereik van 10 meter, maar dit zal minder zijn indien 
andere draadloze apparaten in de omgeving aanwezig zijn of een muur 
tussen de geluidsbalk en het Bluetooth apparaat staat.

V:  De geluidsbalk reageert niet altijd op de afstandsbediening.
A:  Richt de afstandsbediening direct op de geluidsbalk. Probeer de batterijen te 

vervangen.

V:  De geluidsbalk is aangesloten op de TV via een optische kabel, maar niet alle 
TV zenders geven geluid.

A:  De geluidsbalk ondersteunt alleen digitaal PCM geluid. Zorg dat de uitgang 
van uw TV op PCM staat. Controleer de handleiding van uw TV voor  
instructies. Als alternatief kunt u gebruik maken van de lijn in kabel.
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VERWIJDERING

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen 
en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de 
menselijke gezondheid als afval be-staande uit elektrische en  
elektroni sche apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid.

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden 
niet met het huishoudafval wegge-gooid moeten worden. Neem 
contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, 
aangezien zij in staat zullen zijn om u details te geven over de  
mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.

Veiligheid van de batterijen. Niet verbranden. Ontploffingsgevaar. 
Niet-oplaadbare batterijen niet opladen. Bij doorslikken onmiddelijk  
medische hulp zoeken. Zorg voor de correcte polariteit. Indien het  
apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, batterijen verwijderen.




