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Handelsmerken 
® Alle handelsmerken zijn eigendom van de respec-
tievelijke eigenaren.

Geproduceerd onder licentie van Dol-
by Laboratories. Dolby en het dubbel-
D-symbool zijn handelsmerken van 

Dolby Laboratories.

De DTS-patenten vindt u 
op http://patents.dts.com. 
Geproduceerd onder licentie 

van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool even-
als DTS en het symbool samen zijn geregistreerde 
handelsmerken en DTS Digital Surround zijn een 
handelsmerk van DTS, lnc. © DTS, lnc. Alle rechten 
voorbehouden.

Bluetooth® en het Bluetooth 
symbool zijn handelsmerken 

van Bluetooth SIG, Inc.

aptX® en het  aptX symbool zijn han-
delsmerken van CSR plc of één van zijn 
groepsmaatschappijen en kan in één of 

meer landen zijn geregistreerd.

HDMI, High-Definition Multime-
dia Interface en het HDMI-logo 

zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmer-
ken van HDMI Licensing LLC in de VS en in andere 
landen.

Algemene aanwijzingen en informatie

Correct gebruik
De apparatuur mag uitsluitend als audiosysteem wor-
den gebruikt. Gebruik de componenten alleen zoals 
in deze gebruiksaanwijzing omschreven is. Elk ander 
gebruik geldt als niet correct gebruik en kan schade 
aan de apparatuur en/of lichamelijke verwondingen 
veroorzaken.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is 
ontstaan door niet correct gebruik. 

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoude-
lijk gebruik.

Lees voordat u de subwoofer in gebruik 
neemt de veiligheidsaanwijzingen en de ge-
bruiksaanwijzing aandachtig door. Alleen dan 

kunt u alle functies veilig en zonder risico‘s gebrui-
ken. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef 
deze bij een eventuele verkoop van het apparaat mee 
aan de volgende bezitter.
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Voor uw veiligheid

Gevarenaanduidingen
In deze gebruiksaanwijzing vindt u de volgende geva-
renaanduidingen:

WAARSCHUWING
Deze gevarenaanduiding wijst op een gevaar met 
een gemiddeld risiconiveau dat, als het niet wordt 
vermeden, de dood of zwaar lichamelijk letsel tot 
gevolg kan hebben.

LET OP
Deze gevarenaanduiding wijst op een gevaar met 
een laag risiconiveau dat, als het niet wordt verme-
den, lichte of matige verwondingen tot gevolg kan 
hebben.

 AANWIJZING
Deze gevarenaanduiding waarschuwt voor mogelijke 
beschadigingen.

Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING
Te hoge netspanning of onjuist geïnstalleerde elek-
tra kan een elektrische schok veroorzaken.

• De apparaten zijn geschikt voor netspanning van 
230 V ~ / 50 Hz. Let er bij het aansluiten wel op dat 
de juiste spanning voorhanden is. Nadere informatie 
hierover vindt u op het typeaanduidingsplaatje.

• Bij schade aan behuizing of stroomkabel moet u 
meteen de stekker uit het stopcontact trekken en 
het apparaat niet verder gebruiken. Controleer alle 
componenten regelmatig op beschadigingen.

• Netonderbreking bij deze apparaten vindt plaats 
indien u de stekker uit het stopcontact trekt. Zorg er 
daarom voor dat de stekker te allen tijde goed bereik-
baar is.

• Als er rook uit het apparaat komt, het verbrand 
ruikt of rare geluiden voortbrengt, trek dan meteen 
de stekker uit het stopcontact en sluit het niet 
meer aan.

• Open nooit de behuizing van de apparaten. Repa-
raties mogen alleen door een erkend vakbedrijf 
worden doorgevoerd. Daarbij mogen uitsluitend 
onderdelen worden gebruikt, die overeenstemmen 
met de originele apparatuur.

• Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeer-
de onderdelen.

• Gebruik het apparaat alleen in binnenruimtes.

• Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes en 
bescherm het tegen drup- en spatwater. Let erop 
dat er geen vazen of andere met vloeistof gevulde 
schalen e.d. op of in de buurt van het apparaat 
staan, zodat er geen vloeistof in de behuizing 
kan raken. Als er toch water of andere vreemde 
voorwerpen in het apparaat gekomen zijn, trek dan 
de stekker uit het stopcontact en haal eventuele 
batterijen eruit. Stuur het apparaat dan naar ons 
serviceadres.

• Pak de stekker nooit met vochtige handen vast.

Kinderen kunnen bij het spelen in de verpakkings-
folie verstrikt raken en stikken.

• Laat kinderen niet met het apparaat en de verpak-
kingsfolie spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.

• Let erop dat kinderen geen kleine onderdelen uit 
het apparaat halen of van het apparaat aftrekken 
(bijv. bedieningsknoppen of stekkeradapters). 
Ze kunnen deze onderdelen inslikken en daarin 
stikken.

• Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische 
apparaten gebruiken.

Als de bij de afstandsbediening behorende batterij 
ingeslikt wordt, kan dit tot zwaar inwendig letsel 
en zelfs tot de dood leiden.

• Bewaar zowel nieuwe alsook oude batterijen on-
toegankelijk op voor kinderen.

• Als het batterijvak niet meer veilig gesloten kan 
worden, gebruik het artikel dan niet meer en 
bewaar het op een voor kinderen ontoegankelijke 
plek.

• Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of op 
een andere manier naar binnen gewerkt is, contac-
teer dan onmiddellijk een arts.

Uitgelopen batterijzuur kan tot verbrandingen 
leiden.

• Vermijd contact van batterijzuur met huid, ogen en 
slijmvliezen. Als de huid in aanraking is gekomen 
met het zuur, spoel de plek dan meteen af met 
schoon water en raadpleeg eventueel een arts.

Batterijen (vooral lithiumbatterijen) kunnen door 
ondeskundig gebruik exploderen.

• Probeer nooit batterijen op te laden.

• Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijk-
waardig type.
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• Batterijen en accu’s mogen niet worden verhit, 
kortgesloten of verbrand.

• Plaats batterijen en accu’s niet in direct zonlicht. 

Constant luisteren naar harde muziek 
kan tot gehoorschade leiden. 

• Voorkom gezondheidsschade en vermijd het gedu-
rende langere tijd luisteren naar harde muziek.

• Houd bij harde muziek altijd voldoende afstand van 
het apparaat en houd uw oren nooit direct aan de 
luidsprekers.

• Als een luidspreker op het hoogste volume staat, 
kan een zeer hoge geluidsdruk ontstaan. Behalve 
fysiek letsel kan dit ook psychologische gevolgen 
hebben. Vooral kinderen en huisdieren worden 
hierdoor getroffen. Draai daarom de volumeknop 
van uw receiver voor het aanzetten op zacht. 

LET OP
Onjuiste plaatsing kan schade veroorzaken.

• Gebruik het apparaat niet bij extreme temperatu-
ren of in een omgeving met vuur- of explosiegevaar.

• Gebruik het apparaat en de luidsprekers niet 
onbevestigd in voertuigen, op wankele plekken, 
statieven of meubels, op te kleine houders etc. De 
apparaten of de luidsprekers kunnen dan om- of 
naar beneden vallen wat tot persoonlijk letsel of 
beschadiging van de apparatuur kan leiden.

 AANWIJZING
Invloeden van buitenaf kunnen het apparaat be-
schadigen resp. vernielen.

• Is het apparaat langere tijd onbeheerd (bijv. tijdens 
de vakantie), of dreigt er onweer, trek dan de stek-
ker uit het stopcontact. Plotselinge overspanning 
kan een defect veroorzaken.

• Verwijder bij langere afwezigheid de batterij(en) uit 
de afstandsbediening. Uitgelopen batterijen kun-
nen de afstandsbediening beschadigen.

• Als het apparaat vanuit een koude in een warme 
omgeving komt – bijv. na het transport – kan zich 
condenswater in het apparaat vormen. Laat het 
apparaat in dit geval minstens 2 uur staan voordat 
u het aansluit en in gebruik neemt.

Ondeskundig gebruik van het apparaat kan tot 
beschadiging of brand leiden.

• Plaats geen open vuur zoals brandende kaarsen 
o.i.d. op het apparaat.

• Zorg voor voldoende ventilatie.

• Plaats het apparaat niet in de directe zon.

Symboolverklaring
Beschermingsklasse II

Dubbele isolering

Gevaar voor elektrische schokken – behui-
zing niet openen.  
Vóór het vervangen van de zekering de 
stekker uit het stopcontact trekken. 

Zekering T2 AL / 250 V

Oude apparaten niet bij het huisvuil 
deponeren!

Wordt het apparaat niet meer gebruikt, 
dan is iedere verbruiker wettelijk verplicht 
oude apparaten aan te bieden bij de 
afvalbrengstations van de desbetreffende 
gemeente. Zo wordt gegarandeerd dat de 
oude apparaten vakkundig verwerkt en 
negatieve gevolgen voor het milieu verme-
den worden.

Daarom worden elektrische apparaten met 
het hier afgebeelde symbool gekenmerkt.

Batterijen en accu’s mogen niet bij het 
huisvuil worden gegooid!

Iedere verbruiker is wettelijk verplicht om 
alle batterijen en accu’s, het maakt niet 
uit of zij al dan niet schadelijke stoffen*) 
bevatten, bij een verzamelpunt van zijn 
gemeente/stadsdeel of bij winkels en su-
permarkten die batterijen verkopen, in te 
leveren, zodat zij op een milieuvriendelijke 
manier opgeruimd kunnen worden.

Alleen lege batterijen en accu’s inleveren!

*) gekenmerkt met: Cd = Cadmium, Hg = 
Kwikzilver, Pb = Lood
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Receiver – Bedienelementen en aansluitingen

Achterkant receiver

Nr. Omschrijving Toelichting

1 — Aansluiting voor stroomkabel

2 HDMI IN 1–4 Ingangen voor externe HDMI-apparaten

3 HDMI TV HDMI-uitgang voor tv

4 LINK Aansluiting voor eventuele uitbreidingen

5 POWER Status-LED

6 — Trigger, om apparaat aan / op standby te zetten

7 HEADPHONE Aansluiting voor koptelefoon

8 SERVICE USB-aansluiting (uitsluitend voor service)

9 SPEAKER SYS-
TEM PLUG

Aansluiting voor luidspreker-systeemstekker e

10 SPEAKER OUT 
4-8 OHM

Aansluitklemmen voor luidsprekers

11 PRE OUT Analoge audio-uitgang 
3.1-modus: stereo downmix 
5.1-modus: surroundkanalen

12 SUB PRE OUT Line-uitgang voor subwoofer

13 OPTICAL 1–2 Digitale audio-ingangskanalen voor optische kabel

14 COAXIAL Digitaal audio-ingangskanaal voor coaxiaalkabel

15 AUX 3 Analoog audio-ingangskanaal (cinch)

16 AUX 1–2 Analoog audio-ingangskanaal (3,5 mm jack)

17 SYSTEM  
CONNECTOR

Aansluiting voor eventuele uitbreidingen

18 FM ANTENNA Aansluiting voor FM-antenne
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Voorkant receiver

Nr. Omschrijving Toelichting

19 — Status-LED

Afstandsbediening RC 1

Nr. Omschrijving Toelichting

20 Mute (geluid in- en uitschakelen)

21 VOLUME +/– Volume verlagen (–) / verhogen (+)

22 ◄►▲▼ Insteltoetsen

23 • Entertoets

24 MENU Hoofdmenu openen

25 SOUND Geluidsinstellingen

26 TOOLS Menu „System setup“ openen

27 TV, BT, FM Bronapparaat tv, bluetooth of radio 
direct selecteren

28 AV, 1, 2, 3, 4 Programmeerbare knoppen voor bronap-
paraten

29 MODE Omschakelen van de surround-modus

30 EXIT Menu verlaten

31 — Status-LED (knippert bij elk vanuit de 
afstandsbediening succesvol verzonden 
commando)

32  Apparaat aan / op standby zetten
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Receiver aansluiten

WAARSCHUWING
Gevaar voor verwondingen/beschadigingen!

Plaats uw kabels zo zodat er geen struikelgevaar 
bestaat.

FM-antenne

WAARSCHUWING
Gevaar voor blikseminslag!

Indien u buiten- of dakantennes gebruikt, moet u 
zorgen voor adequate bliksembeveiliging van de 
antenne-installatie.

Sluit de antenne voor het ontvangen van FM-zenders 
aan de FM ANTENNA (18) aansluiting aan. Dit kan 
een dak-/buitenantenne of een kabeltelevisie-aan-
sluiting zijn. Hiervoor heeft u een coax-aansluitkabel 
nodig.

Mocht u ter plaatse niet over een antenne-aansluiting 
beschikken, kunt u de meegeleverde antenne d 
gebruiken. Schuif de stekker van de antenne in de 
aansluiting FM ANTENNA (18) en verander de positie 
van de antenne zolang totdat u de bestmogelijke ont-
vangst heeft. Fixeer de antenne op deze positie.

Ingangen voor bronapparaten
De receiver beschikt over vier HDMI-ingangen voor 
digitale audio/video-signalen (HDMI 1, 2, 3 en 4), 
drie analoge audio-ingangskanalen (AUX 1, 2 en 3) 
evenals een coaxiale en twee optische digitale audio-
ingangskanalen.

HDMI 1, 2, 3 en 4

Aan aansluitingen (2) kunt u elk één HDMI-bronap-
paraat met digitale beeld- en geluidssignalen aanslui-
ten (bijv. PC, blu-rayspeler of gameconsole). Daarvoor 
heeft u per apparaat één HDMI-kabel nodig.

Mocht een bronapparaat geen geluid via HDMI af-
spelen, kunt u in het menu „Audio mapping“ één van 
de geluidsingangen van de receiver aan dit apparaat 
koppelen (zie pagina 18).

OPTICAL 1 en 2

Aan aansluitingen OPTICAL (13) kunt u de optische 
digitale audio-uitgangen van twee bronapparaten 
aansluiten. Daarvoor heeft u per aansluiting één 
optische kabel met TOSLINK-stekker nodig.
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COAXIAAL

Aan aansluiting COAXIAL (14) kunt u de coaxiale digi-
tale audio-uitgang van een bronapparaat aansluiten. 
Daarvoor heeft u een coaxkabel met cinch-stekkers 
nodig.

AUX 1, 2 en 3

Aan aansluitingen (15) en (16) kunt u bronapparaten 
met analoge audio-uitgang aansluiten. De aansluitin-
gen AUX 3 (15) zijn cinch-stekkers voor het aanslui-
ten van bijv. een cassettespeler. De aansluitingen 
AUX 1 en AUX 2 zijn voor 3,5 mm jack stekkers voor 
het aan sluiten van bijv. mp3-spelers.

Uitgangen

Luidsprekeruitgangen

De receiver beschikt over eindversterkers voor 5 
luidsprekers – alleen de actieve subwoofer wordt met 
een cinch-kabel of draadloos verbonden.

Gebruik voor het aansluiten van de luidsprekers hoog-
waardige, twee-aderige luidsprekerkabels met een 
doorsnede van minimaal 1 mm2. U vindt geschikte 
kabels in onze webshop (www.teufelaudio.com) in de 
rubriek „Meer“.

Voor het aansluiten van de luidsprekers kunt u de 
aansluitterminal SPEAKER OUT (10) of de aansluiting 
SPEAKER SYSTEM PLUG (9) en de meegeleverde 
systeemstekker e gebruiken.

 AANWIJZING
Gebruik óf de aansluitterminal óf de systeemstekker 
– nooit beide tegelijk.

Aan de aansluitterminal SPEAKER OUT (10) sluit u de 
luidsprekers als volgt aan:

FRONT LEFT/RIGHT Voorste kanalen links/rechts

CENTER Middelste kanaal

SURR. LEFT/RIGHT Achterste kanalen links/rechts

De klemmen zijn respectievelijk rood (+) en zwart (-) 
gemarkeerd.

 AANWIJZING
Let op de juiste polariteit! 
Verbind de klemmen altijd met de bijbehorende 
kleur, anders verslechtert de klankkwaliteit. De 
aders van de luidsprekerkabels zijn met verschillen-
de kleuren of vormen gemarkeerd.
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• Splits de kabel tot ongeveer 30 mm en verwijder 
ca. 10 mm van de isolering. Verdraai het uiteinde 
van de kabels zodat er geen losse draden uitste-
ken. Vertinnen is niet nodig.

• Druk op de klem om deze te openen en stop het 
uiteinde van de kabel in de opening. Als u de klem 
weer los laat, sluit deze en is de kabel vastge-
klemd.

Met de systeemstekker e sluit u de luidsprekers 
volgens de hiernaast afgebeelde tabel aan:

• Splits de kabel tot ongeveer 20 mm en verwij-
der ca. 6 – 7 mm van de isolering. Verdraai het 
uiteinde van de kabels zodat er geen losse draden 
uitsteken. Vertinnen is niet nodig.

• Stop het uiteinde van de kabels in de juiste openin-
gen en schroef ze vast.

• Na het aansluiten van alle kabels schuift u de sys-
teemstekker e tot aan de aanslag in de aanslui-
ting SPEAKER SYSTEM PLUG (9).

Subwoofer

Een actieve subwoofer kunt u met een cinch-kabel 
aan de aansluiting SUB PRE OUT (12) aansluiten.

Indien u een actieve subwoofer met draadloze verbin-
ding gebruikt, activeert u de verbinding in het menu 
„System setup“ (zie „Draadloos“ op pagina 21).

Pre Out    

De modus van de analoge uitgang PRE OUT (11) stelt 
u in het menu „System Setup“ in (zie „3.1/5.1“ op 
pagina 21):

3.1-modus het 5.1 geluidssignaal omzetten naar 
de twee stereokanalen (2.0) (Downmix), 
bijvoorbeeld om een tweede vertrek van 
geluid te voorzien.

5.1-modus output naar de achterste kanalen (Sur-
round).

Aan deze aansluitingen kunt u uw eindversterker 
resp. actieve luidsprekers of evt. een transmitter voor 
draadloze luidsprekers (zoals bijv. de Teufel RearSta-
tion 4) aansluiten. Daarvoor heeft u een stereokabel 
met 3,5 mm jack stekkers nodig.

Televisie

Aan de aansluiting HDMI TV (3) sluit u uw televisie 
of projector aan. Daarvoor heeft u een HDMI-kabel 
nodig.

Als uw televisie geen geluid via HDMI ARC afspeelt, 
kunt u in het menu „Audio mapping“ één van de 
geluidsingangen van de receiver aan dit apparaat 
koppelen (zie pagina 18).

1 + Voorste kanaal 
links2 –

3 + Voorste kanaal 
rechts4 –

5 + Middelste 
kanaal6 –

7 + Achterste kan-
aal links8 –

9 + Achterste kan-
aal rechts10 –
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Koptelefoon

Aan de aansluiting HEADPHONE (7) kunt u een 
stereo-koptelefoon met een 3,5 mm jack stekker 
aansluiten.

Bij het aansluiten van de koptelefoon worden de 
luidsprekers en de uitgangen naar de eindversterkers 
(11) en (12) automatisch uitgeschakeld. 

WAARSCHUWING
Gevaar voor verwondingen/beschadigingen!

Verlaag het volume voordat u de stekker van de 
koptelefoon er weer uit trekt, omdat de luidsprekers 
anders onverwacht veel geluid kunnen produce-
ren. Hiermee kan schade aan uw oren of aan het 
apparaat ontstaan.

Netaansluiting

1. Zorg ervoor dat uw actieve subwoofer en/of actieve 
luidsprekers uitgeschakeld zijn.

2. Steek de stekker van de stroomkabel in de aanslui-
ting (1).

3. Steek de netstekker van de stroomkabel in een 
stopcontact (230 V ~ / 50 Hz).
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Afstandsbediening

Batterij plaatsen/vervangen
Als de afstandsbediening niet meer goed werkt, of na 
uiterlijk 2 jaar, moet de batterij worden vervangen. 
Batterijtype: knoopcel CR2025H.

WAARSCHUWING 
Als de bij het artikel behorende batterij ingeslikt 
wordt, kan dit tot zwaar inwendig letsel en zelfs 
tot de dood leiden.

• Bewaar zowel nieuwe alsook oude batterijen 
ontoegankelijk op voor kinderen.

• Als het batterijvak niet meer veilig gesloten kan 
worden, gebruik het artikel dan niet meer en be-
waar het op een voor kinderen ontoegan kelijke 
plek.

• Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of 
op een andere manier naar binnen gewerkt is, 
contacteer dan onmiddellijk een arts.

Uitgelopen batterijzuur kan tot verbrandingen 
leiden.

• Vermijd contact van batterijzuur met huid, ogen 
en slijmvliezen. Als de huid in aanraking is geko-
men met het zuur, spoel de plek dan meteen af 
met schoon water en raadpleeg eventueel een 
arts.

Batterijen (vooral lithiumbatterijen) kunnen door 
ondeskundig gebruik exploderen.

• Probeer nooit de batterijen op te laden.

• Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijk-
waardig type (knoopcel CR2025H).

• Batterijen en accu’s mogen niet worden verhit, 
kortgesloten of verbrand. 

• Plaats batterijen en accu’s niet in direct zonlicht.

1. Draai beide schroeven van het batterijvak los.

2. Trek het batterijvak uit de afstandsbediening.

3. Verwijder de oude batterij en leg de nieuwe met 
de pluspool + naar beneden in het batterijvak. Let 
op de aanwijzingen voor het verwijderen van oude 
batterijen op pagina 5.

4. Schuif het batterijvak terug in de afstandsbedie-
ning en draai beide schroeven weer vast.
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Werkingsprincipe
De afstandsbediening gebruikt radiografische signa-
len om de commando‘s te versturen en heeft een be-
reik van ca. 6 meter. Voorwerpen, muren en andere 
draadloze apparaten (bijv. telefoons, WLAN) kunnen 
het bereik verkleinen.

Omdat de afstandsbediening gebruik maakt van 
radiografische signalen, hoeft u deze niet op de 
receiver te richten en kan de receiver ook verstopt 
achter de tv of in een kast worden geplaatst.

Als de receiver de commando‘s van de afstandsbe-
diening ontvangt, knippert de status-LED (19) op de 
receiver kort in het wit. 

Afstandsbediening koppelen
Om de afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet 
deze op de receiver worden aangemeld.

Houd daarvoor de afstandsbediening in de buurt van 
de receiver en druk gelijktijdig de programmeerbare 
knoppen „1“ en „4“ (28), totdat de status-LED (31) 
drie keer knippert.

Als de status-LED (31) tien keer knippert, is er een 
fout opgetreden. Herhaal de procedure. 
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Receiver – Basisfuncties

In- en uitschakelen
• Door kort op knop (6) aan de achterkant van het 

apparaat of op  (32) te drukken, schakelt u de 
receiver in.  
Bij het inschakelen knippert de status-LED (19) 
kort in het wit. De POWER-LED (5) brandt constant 
in het rood als de receiver is ingeschakeld.

• Door lang (ca. een seconde) op knop (6) of  (32) 
te drukken, schakelt u de receiver weer in standby.

• Als de via HDMI aangesloten tv CEC-compatibel is, 
wordt de receiver samen met de tv ingeschakeld 
en in standby-modus gezet (zie „CEC“ op pagina 
20).

• Als er een CEC-compatibel HDMI-apparaat aan één 
van de HDMI IN (2)-aansluitingen is aangesloten, 
worden bij het inschakelen van dit apparaat ook de 
receiver en de tv aangezet.

• Als de receiver langer dan 30 of 60 minuten lang 
geen signaal ontvangt, schakelt deze automatisch 
over naar de standby-modus (zie „Autom. uitsch. 
(Auto-off)“ op pagina 20).

In de standby-modus knippert de status-LED (19) 
kort in het rood en gaat dan uit.

In de standby-modus blijft de receiver met het 
stroom net verbonden. Om de receiver helemaal uit te 
schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.

Bron selecteren
Op de afstandsbediening kiest u de belangrijkste 
bronapparaten met de knoppen (27):

• TV Tv-toestel

• BT Bluetooth-apparaat (zie pagina 22)

• FM Radio

De overige bronnen kiest u met de programmeerbare 
knoppen (28), die in de fabrieksinstellingen als volgt 
zijn ingesteld:

Knop 1 x drukken 2 x drukken

AV HDMI 1 HDMI 2

1 AUX 1 AUX 2

2 OPTICAL 1 OPTICAL 2

3 COAX AUX 3

4 HDMI 3 HDMI 4

De functies van de knoppen (28) kunt u in het menu 
„Special Keys“ zelf instellen (zie pagina 20).
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Volume instellen
Met de knoppen VOLUME +/– (21) stelt u het gewens-
te volume in.

Mute (geluid uit)
Door op de knop  (20) te drukken, kunt u het geluid 
uit- en weer inschakelen („mute“-stand). 
Als het apparaat in de „mute“-stand staat, knippert 
de status-LED (19) langzaam in het wit en staat op 
het aangesloten tv-toestel de aanwijzing „Mute: on“.

Geluid instellen
Met de knop SOUND (25) stelt u het geluid in.

1. Door meerdere keren op de knop SOUND (25) te 
drukken, selecteert u het gewenste bereik: 
• Bass – lage tonen (bas) 
• Treble – hoge tonen

2. Met de insteltoetsen ▲/▼ (22) het geselecteerde 
bereik van „–10“ (verlagen) tot „+10“ (verhogen) 
instellen.

3. Met de knop EXIT (30) verlaat u de geluidsinstellin-
gen.

Surround-modus selecteren
Met de knop MODE (29) kunt u de gewenste sur-
roundmodus voor stereobronnen in onderstaande 
volgorde selecteren:

2.1 Stereo Stereo alleen via front links/
rechts en subwoofer

3.1 Stereo *) Stereo via alle kanalen 
(upmix)

Dolby PLII Movie Dolby ProLogic II voor films

Dolby PLII Music Dolby ProLogic II voor muziek

Dolby Digital en DTS

Bij de weergave van Dolby Digital of DTS gecodeerde 
meerkanaals-geluidssporen is de surround-modus 
altijd actief en is de knop MODE (29) gedeactiveerd.

*) 5.1, als de surround-kanalen geactiveerd zijn 
(5.1-modus).
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Via het menu kunt u de instellingen van de receiver 
wijzigen. Zo navigeert u door het menu:

1. Zet receiver en tv aan.

2. Kies op uw tv de receiver als bron.

3. Druk op de knop MENU (24). 
Op de aangesloten tv kunt u nu het hoofdmenu 
zien.

4. Kies het gewenste submenu met de insteltoetsen 
▲/▼ (22).

5. Druk op de knop • (23). 
Het submenu wordt geopend en u kunt met de 
insteltoetsen ▲/▼ (22) het volgende submenu 
selecteren of de ingestelde waarden veranderen.

6. Door kort op de knop • (23) te drukken, accepteert 
u de instelling.

• Met de knop EXIT (30) verlaat u de instelling resp. 
annuleert u de instelling en keert u terug naar het 
bovenliggende menu.

• Met de knop MENU (24) kunt u het menu te allen 
tijde verlaten.

• Met de knop TOOLS (26) gaat u direct naar het 
menu systeemconfiguratie. 

Als u de taal van het menu wilt wijzigen, volgt u de 
volgende stappen:

1. Druk op de knop TOOLS (26).

2. Kies het menu-item „D/E“.

3. Kies de gewenste taal. 
Het menu op het beeldscherm wisselt nu naar de 
gewenste taal.

4. Druk op de knop MENU (24). 
Het menu verdwijnt.

In deze gebruiksaanwijzing worden steeds de Neder-
landse vertalingen van de menu-items aangegeven 
met daarachter tussen haakjes de Engelse tekst.

Menu „Tuner“
Dit menu is alleen beschikbaar als de radio (FM) 
actief is.

Zenderopslag (Preset)

Hier kunt u met de insteltoetsen ▲/▼ (22) door de 
ingestelde zenders bladeren.

Receiver – Menufuncties
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Frequentie (Frequency)

Voor het instellen van de ontvangstfrequentie start 
u door op de insteltoetsen ▲/▼ (22) te drukken de 
automatische zoekfunctie in de gewenste richting. 
Deze stopt zodra er een zender met goede ontvangst-
kwaliteit is gevonden.

Modus (Mode)

Om storende ruis bij zwakke stereo-zenders te voor-
komen, kunt u overschakelen op de mono-stand.

Auto Stereo Bij voldoende ontvangstkwaliteit 
wordt er automatisch op stereo over-
geschakeld.

Mono Ontvangst altijd op mono.

Zenderopslag

Huidige frequentie

Hiermee wordt de momenteel ingestelde zender op 
de eerstvolgende vrije opslagplek opgeslagen.

Automatische zenderzoekloop (APS)

Hiermee kunt u de zenderopslag automatisch laten 
vullen met zenders. Als het systeem om bevestiging 
vraagt met „OK?“, drukt u kort op knop • (23). Het 
apparaat slaat automatisch de eerste 30 zenders op. 
Reeds ingestelde zenders worden hierbij gewist.

Opslag wissen (Erase Memory)

• Kies „Current slot“, om alleen de momenteel gese-
lecteerde opslagplek te wissen. 

• Kies „All slots“, om alle opgeslagen zenders te 
wissen.

Druk op de knop • (23) om de zender(s) te wissen, of 
op de knop EXIT (30) om het wissen te annuleren.

Menu „Surround“
Met de insteltoetsen ▲/▼ (22) kunt u de gewenste 
surroundmodus voor stereobronnen in onderstaande 
volgorde selecteren:

2.1 Stereo Stereo alleen via front links/
rechts en subwoofer

3.1 Stereo *) Stereo via alle kanalen 
(upmix)

Dolby PLII Movie Dolby ProLogic II voor films

Dolby PLII Music Dolby ProLogic II voor muziek

*) 5.1, als de surround-kanalen geactiveerd zijn 
(5.1-modus).

Dolby Digital en DTS

Bij de weergave van Dolby Digital of DTS gecodeerde 
meerkanaals-geluidssporen is de surround-modus 
altijd actief en is dit menu gedeactiveerd.
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Menu „Geluidsinstellingen“          
(Tone Control)
Klank (Tone)

Hiermee stelt u het geluid (hoge tonen en bas) in. 
Mogelijke instellingen: van –10 dB (verlagen) tot +10 
dB (verhogen).

Modus (Mode)

Autom. volume (Dynamic Compr.)

De automatische volumeregeling vlakt verschillen 
in volume tussen verschillende nummers op cd‘s of 
andere digitale audiobronnen af, zodat het volume 
niet te hoog of te laag is. Mogelijke instellingen: aan, 
uit, auto.

Cinema EQ.

Deze instelling verlaagt het volume van hoge tonen 
van origineel filmgeluid voor een optimale aanpassing 
van het geluid aan de typische akoestiek van een 
woonkamer. Mogelijke instellingen: aan of uit.

Equalizer

Hiermee kunt u het geluid zeer precies in negen 
frequentiebereiken instellen. Mogelijke waarden: voor 
elk bereik van –20 dB (verlagen) tot +6 dB (verhogen).

Het menu-item „Reset“ zet alle frequentiebereiken 
van het geselecteerde kanaal terug op nul (neutraal).

Aanwijzing: bij sommige High-Definition-formaten is 
de equalizer gedeactiveerd.

Menu „Luidsprekervolume“  
(Speaker Levels)
Hier kunt u voor elke luidspreker het relatieve volume 
instellen in een bereik van „–10“ (verlagen) tot „+10“ 
(verhogen).

In de 3.1-modus staan de achterste luidsprekers 
(„Surr.“) niet ter beschikking.

Met „Test Tone“ kunt u een roze ruis als neutrale 
testtoon in- en uitschakelen.

Voor het beste resultaat adviseren wij een geluids-
niveaumeter te gebruiken.

Menu „Bronvolume“            
(Source Levels)
Hier kunt u voor elke geluidsbron het relatieve volume 
instellen in een bereik van „–10“ (verlagen) tot „+10“ 
(verhogen).

Menu „Audio koppelen“  
(Audio Mapping)
Hier kunt u voor elk van de vier HDMI-ingangen en 
het tv-toestel een audio-ingang vastleggen.
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Voorbeeld: u wilt een laptop zonder HDMI-uitgang 
aansluiten. Via een DVI-naar-HDMI-adapter heeft u 
het beeld op de tv aangesloten, terwijl het geluid via 
cinchkabel aan één van de analoge ingangen (AUX) is 
aangesloten.

Als voor het tv-toestel („TV“) de HDMI-ARC-modus 
actief is, is het menu-item „TV“ niet beschikbaar.

Menu „LS-configuratie“   
(Speaker Setup)

LS-formaat (Speaker Size)

Hier stelt u het formaat van de gebruikte luidsprekers 
in, zodat deze optimaal aangestuurd worden. Er staan 
vijf configuraties ter beschikking.

De letters representeren de luidsprekers: front links/
rechts, center, surround links/rechts. Daarbij staat 
de letter S (small) voor kleine en L (large) voor grote 
luidsprekers. Het laatste getal representeert de sub-
woofer (1 = aanwezig, 0 = niet aanwezig).

In de 3.1-modus staat bij surround (de derde letter) 
een 0 voor „niet aanwezig“.

Crossover (Crossover)

Met de crossover-frequentie bepaalt u tot welke 
frequentie de subwoofer actief is. Mogelijke waarden: 
80 tot 250 Hz in acht stappen.

Informatie over de aanbevolen crossover-frequentie 
vindt u in de technische gegevens van de aangeslo-
ten satellietluidsprekers in onze webshop.

Phase Sub

Hiermee zet u de faseverschuiving (180°) van de 
subwoofer aan en uit. Kies de instelling, waarbij de 
subwoofer het hoogste volume heeft en het meest 
precies klinkt.

Lip Sync

De digitale beeldverwerking in uw tv-toestel kost tijd. 
Zodat beeld en geluid synchroon blijven lopen, ver-
tragen tv‘s het geluid enkele milliseconden. Hier kunt 
u voor elke HDMI- evenals voor de andere ingangen 
de audio-vertraging in het bereik van 0 tot 200 ms 
instellen, om zo het geluid synchroon te laten lopen.

Afstand (Distance)

Door verschillende afstanden van de individuele 
luidsprekers tot de luisterpositie kan de ruimtelijke 
geluidsweergave verstoord raken. Om dit te com-
penseren, kunt u hier voor alle kanalen een kleine 
vertraging van het signaal instellen. Meet daarvoor 
de afstand van de luisterpositie tot de luidsprekers 
en vul deze waarden in dit menu in. Het systeem 
berekent hiermee de benodigde vertragingen.

SSS1 Alle luidsprekers klein,  
subwoofer aanwezig.

LSS1 Grote front-boxen, center- en surround-
boxen klein, subwoofer aanwezig.

LSS0 Grote front-boxen, center- en surround-
boxen klein, zonder subwoofer.

LLL1 Alle luidsprekers groot,  
subwoofer aanwezig.
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Menu „Systeemconf.“  
(System Setup)

Programmeerbare knoppen (Special Keys)

Met de knoppen AV, 1, 2, 3, 4 (28) kunt u bronappa-
raten selecteren. U kunt de functie van de knoppen 
zelf instellen. Elke knop kan twee bronapparaten 
activeren:

• „Primary“ – knop één keer drukken.

• „Secondary“ – knop twee keer kort achter elkaar 
drukken („dubbelklik“).

HDMI

CEC (Consumer Electronics Control)

Met deze functie kunnen aangesloten apparaten via 
de HDMI-verbinding worden bediend. De receiver 
wordt in dit geval samen met de tv aan en in stand-
by geschakeld. Bij veel tv‘s kunt u ook het volume 
van de receiver met de afstandsbediening van de tv 
instellen.

Mogelijke instellingen: aan of uit.

ARC (Audio Return Channel)

Dit kanaal biedt bij een HDMI-verbinding een 
terug voerkanaal voor audiosignalen van tv‘s, die 
ARC-compatibel zijn. Zo kunt u het geluid van uw 
tv-programma‘s naar de receiver sturen, zonder dat 
hiervoor een extra kabel aangesloten hoeft te wor-
den. Bij geactiveerde ARC-functie is de aansluiting 9 
„COAXIAL 1“ niet meer beschikbaar.

Mogelijke instellingen: aan of uit.

• Bij sommige tv‘s moeten deze functies in het menu 
worden geactiveerd – kijk hiervoor in de gebruiks-
aanwijzing van uw tv.

• De ARC-functie wordt bij veel tv‘s slechts voor één 
HDMI-kanaal ondersteund. Deze wordt meestal 
met de tekst „ARC“ gekenmerkt.

• De ARC-functie werkt alleen als de CEC-functie is 
geactiveerd.

• Het standby-stroomverbruik is hoger als de CEC-
functie geactiveerd is.

Passthrough

Hiermee bepaalt u, of het geluid van de aansluitingen 
HDMI 1 t/m 4 ook naar de tv doorgeleid wordt. Moge-
lijke instellingen: aan of uit.

Autom. uitsch. (Auto-off)

Bij inactiviteit schakelt het apparaat na de ingestelde 
tijd op standby. Mogelijke waarden: 60 min., 30 min. 
(fabrieksinstelling), nooit.

Inschakelvolume (Power On Level)

Hiermee bepaalt u het volume bij het inschakelen 
van het apparaat:
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• Laatste: het bij het uitschakelen ingestelde volu-
me.

• Vast: u stelt het volume in het bereik van -50 dB 
(laag) tot 0 dB (hoog) in.

Draadloos (Wireless)

In dit menu stelt u de draadloze verbinding naar uw 
bluetooth-bronapparaten en/of uw draadloze sub-
woofer in. Deze procedure heet „koppelen“ of in het 
engels „pairing“. 

Bij de keuze van het apparaat („Bluetooth“ of „Wire-
less Sub“) ziet u de huidige status: „Disconnected“  
of „Connected“.

Het koppelen van bluetooth-apparaten is in het vol-
gende hoofdstuk „Bluetooth-weergave“ omschreven.

Wireless Sub

In dit menu-item kunt u een draadloze subwoofer met 
uw systeem verbinden. Bij het gebruik in het meu-
bel is dit niet nodig, omdat de subwoofer per kabel 
aangesloten is.

3.1/5.1

Hiermee wisselt u tussen 3.1- en 5.1-modus en 
bepaalt u de functie van de analoge uitgang PRE 
OUT (11) (zie pagina 10), waaraan u een stereo-
versterker, actieve luidsprekers of een transmitter 
voor draadloze luidsprekers kunt aansluiten. Daar-
mee is het mogelijk geluid af te spelen in een ander 
vertrek, of in combinatie met surround-luidsprekers 
de 5.1-modus te gebruiken (bijv. met het draadloze 
transmitter-systeem Teufel RearStation 4).

3.1 Dit is de standaardconfiguratie voor uw meu-
bel, omdat er 3 frontluidsprekers ter beschik-
king staan.

5.1 Output van surroundkanalen. Daarvoor moet 
u het systeem uitbreiden met twee surround-
luidsprekers.

D/E

Hier stelt u de taal van het beeldschermmenu in. 
Mogelijke instellingen: Duits, Engels

Systeemreset (System Reset)

Hiermee worden de fabrieksinstellingen hersteld.
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Compatibele bluetooth-apparaten, zoals bijv. de 
meeste smartphones, kunt u via bluetooth met 
uw receiver verbinden. De audio-uitvoer van uw 
smartphone wordt dan via de receiver afgespeeld. 

Het bluetooth-systeem heeft een bereik van ca. 10 
meter, dat beïnvloed wordt door muren en andere 
voorwerpen. Als de verbinding wordt verbroken, 
probeert de receiver deze te herstellen, totdat u een 
andere bron selecteert.

Koppelen (Pairing)

1. Kies in het menu „System setup“ het submenu 
„Wireless“ en daar het menu-item „Bluetooth“.

2. Druk twee keer op de knop • (23), waarna het 
koppelen („Pairing“) begint. De status-LED (19) 
knippert nu snel in het blauw.

3. Activeer bluetooth op uw bronapparaat (bijv. 
smartphone).

4. Laat uw bronapparaat naar bluetooth-apparaten 
zoeken. Meer informatie hierover vindt u in de 
gebruiksaanwijzing van uw bronapparaat. In de lijst 
met gevonden apparaten moet na het zoeken ook 
„Control unit“ staan.

5. Kies „Control unit“ uit de lijst met gevonden appa-
raten. 
De status-LED (19) brandt nu continu in het blauw. 
De receiver speelt nu al het geluid af, dat normaal-
gesproken op uw bronapparaat afgespeeld zou 
worden.

Weergave

1. Kies bluetooth met knop BT (27) als bron.

2. Activeer bluetooth op uw bronapparaat.

3. Start de weergave op uw bluetooth-bronapparaat. 
De status-LED (19) brandt nu in het blauw. 
 
Als u een smartphone als bronapparaat gebruikt, 
wordt de bluetooth-verbinding bij een inkomende 
oproep onderbroken en kunt u gewoon bellen. 
Na het bellen wordt de verbinding met de receiver 
automatisch hervat en wordt de muziek weer via 
de luidsprekers afgespeeld.

4. Voor het verbreken van de bluetooth-verbinding 
deactiveert u bluetooth op uw bronapparaat en 
kiest u op de receiver een andere bron.

Receiver – Bluetooth-weergave
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Receiver – Radioweergave

Uw receiver beschikt over een radio-ontvanger voor 
de ontvangst van mono- en stereozenders in het FM-
bereik van 87,5 tot 108 MHz.

Radiozenders instellen
Selecteer de radio als bron met knop FM (27). Op 
de aangesloten tv wordt de ingestelde frequentie 
weergegeven.

Met de insteltoetsen ◄/► (22) stelt u de ont-
vangstfrequentie in:

• Automatisch: na lang ingedrukt houden (ca. 2 
seconden) van de knop start de zenderzoekloop 
in de gewenste richting, totdat een zender met 
voldoende ontvangstkwaliteit wordt gevonden.

• Handmatig: bij elke druk op de knop wordt de 
frequentie een stap (0,05 MHz) verhoogd resp. 
verlaagd.

Als de zender een RDS-signaal uitzendt, wordt na en-
kele seconden afwisselend de frequentie en de naam 
van de zender aangegeven.

Stereo/Mono

Bij zwakke stereo-zenders kunt u last hebben van 
storende ruis. In dit geval kunt u in het menu „Tuner“ 
in het submenu „Mode“ tussen mono- en stereo-
ontvangst wisselen (zie pagina 17).

Zenderopslag
De receiver kan tot 30 zenders opslaan. De opgesla-
gen zenders kunt u gemakkelijk met een druk op de 
knop selecteren.

Zenders opslaan

In het menu „Tuner“ in het submenu „Preset“  
kunt u losse zenders opslaan, of de zenderopslag 
automatisch laten vullen (zie pagina 17).

Opgeslagen zender kiezen

Met de insteltoetsen ▲/▼ (22)  gaat u door de lijst 
van opgeslagen zenders.

Zenderopslag wissen

In het menu „Tuner“ in het submenu „Erase memory“ 
kunt u losse of alle opgeslagen zenders wissen (zie 
pagina 17).
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Receiver – Software-update

De software van de receiver wordt continu verder ont-
wikkeld. Toekomstige versies kunt u op onze website 
www.teufel.de/support/ downloaden.

Nieuwe software installeren
Hiervoor heeft u een lege, in FAT-32 geformatteerde 
USB-stick nodig. 

1. Download de nieuwe software van onze website.

2. Pak het gedownloade bestand uit en kopieer alle 
bestanden naar de USB-stick.

3. Trek de stekker van de receiver uit het stopcontact 
en wacht ongeveer 5 minuten.

4. Stop de USB-stick in de SERVICE (8)-aansluiting.

 Aanwijzing
Gevaar voor beschadigingen!

Tijdens de volgende stappen mag de receiver niet 
uitgeschakeld worden!

5. Stop de stekker van de receiver weer in het stop-
contact. 
De update-procedure begint automatisch. De 
status-LED (19) knippert tijdens de installatie in 
verschillende kleuren.

6. Als de installatie is afgerond, start de receiver 
zichzelf opnieuw op.

7. Verwijder de USB-stick uit de aansluiting  
SERVICE (8).

De nieuwe software is nu geïnstalleerd.
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Subwoofer – Bedienelementen en aansluitingen

Nr. Label Toelichting

33 POWER
Status (groen = aan,  
rood = standby)

34 SUB LEVEL
Volumeregelaar van de 
subwoofer

35 HIGH-PASS
Frequentie vanaf waar de 
subwoofer actief is

36 CLIP Overbelastingsindicatie (rood)

37 POWER Netschakelaar

38 – Netaansluiting

39 – Zekering

40 PHASE
Faseschakelaar (zorgt voor 
een faseverschuiving van de 
subwoofer van 180°)

Nr. Label Toelichting

41 INPUT
Schakelaar voor subwoofer-
ingang (Wireless / Sub In)

42 POWER
Automatisch in- en uitschake-
len of altijd ingeschakeld

43 AUTO LEVEL
Regelaar voor inschakelgevoe-
ligheid van automatisch in- en 
uitschakelen

44 SUB IN Cinch-ingangskanaal

45 PAIRING
Knop voor tot stand brengen 
van draadloze verbinding

46 STATUS
Status-LED voor draadloze 
verbinding
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Subwoofer aansluiten

Netaansluiting
• Controleer of de netschakelaar (37) uitgeschakeld 

is (stand „OFF“).

• Verbind de netaansluiting (38) met stroomkabel c 
met een stopcontact.

Audio-aansluiting
Met de schakelaar INPUT (41) selecteert u de audio-
ingang van de subwoofer:

• „WIRELESS“ – Als u een Wireless-Plug-in-Module 
e gebruikt en uw receiver de draadloze verbinding 
met de subwoofer ondersteunt (een lijst met com-
patibele apparaten vindt u op www.teufelaudio.com).

• „SUB IN“ – Als u de subwoofer aan de subwoofer-
uitgang van uw receiver aangesloten heeft.

Aansluiten via SUB IN

• Sluit aansluiting SUB IN (44) via een mono-cinch-
kabel (niet meegeleverd) aan de subwoofer-uitgang 
van uw receiver aan.
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Subwoofer – Bediening en instellingen

In- en uitschakelen
• Met de netschakelaar (37) schakelt u de net-

spanning in resp. uit. Bij ingeschakelde subwoofer 
brandt de Power-LED (33) in het groen, in standby-
modus in het rood.

Automatisch in-/uitschakelen

• Met de schakelaar POWER (42) schakelt u de auto-
matische inschakelfunctie aan of uit:

ON De subwoofer is altijd ingeschakeld.

AUTO De subwoofer gaat aan zodra er een audio-
signaal gedetecteerd wordt. Wordt er ca. 20 
minuten lang geen signaal gedetecteerd, 
schakelt de subwoofer naar de standby-
modus.

• Als het automatische in-/uitschakelen niet goed 
werkt, kunt u de gevoeligheid met de regelaar 
AUTO LEVEL (43) verhogen (rechtsom draaien) of 
verlagen (linksom draaien). Voor het instellen heeft 
u een kleine schroevendraaier nodig.

Receiver en subwoofer instellen
De meeste receivers hebben een menu met instel-
lingen voor luidsprekers („Speaker Setup“ o.i.d.).

Receiver-instellingen

Gebruik indien mogelijk de automatische inmeetfunc-
tie, zodat volume, fase en vertraging automatisch aan 
de ruimte worden aangepast. Mocht uw receiver geen 
automatische inmeetfunctie hebben, adviseren wij de 
volgende instellingen:

 – Subwoofer op „ON“.

 – Overgangsfrequentie voor subwoofer (crossover-
frequentie) op 80–150 Hz, afhankelijk van het 
aangesloten luidsprekersysteem.
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Subwoofer-instellingen

 – Schakelaar POWER (42) op „AUTO“.

 – Schakelaar INPUT (41) op „SUB IN“.

 – Volume SUB LEVEL (34) in het midden  („0 dB“).

 – Regelaar HIGH-PASS (35) op „20 Hz“. Daarmee 
stelt u in, vanaf welke frequentie de subwoofer lage 
tonen weergeeft. 

1. Doe nu een luistertest en verstel het volume van 
de subwoofer met de regelaar SUB LEVEL (34), 
totdat de subwoofer „goed hoorbaar“ is, maar niet 
te veel dreunt.

2. Als sommige diepe „klappen“ te luid klinken, ver-
hoogt u de instelling van regelaar HIGH-PASS (35).

3. Herhaal deze stappen met verschillende cd‘s en 
dvd‘s.

Reiniging en onderhoud

• Verwijder stof of licht vuil het beste met een droog, 
soepel zeemleer.

• Voordat u hardnekkig vuil met een licht bevochtigde 
doek schoonmaakt, trekt u de stekker uit het  
stopcontact. Zorg ervoor dat geen vocht de behui-
zing binnendringt.

• Poets de vochtige vlakken daarna meteen met een 
zachte doek droog zonder druk uit te oefenen.

 Aanwijzing
Gevaar voor beschadigingen!

Verkeerd reinigingsmiddel kan het gevoelige 
oppervlak van de behuizing beschadigen.

• Gebruik alleen water zonder reinigingsmiddelen. 
Bij hardnekkige vlekken kunt u een mild zeep-
sopje gebruiken.

• Gebruik in geen geval scherpe reinigingsmidde-
len, spiritus, verdunner, benzine of dergelijke voor 
het schoonmaken.



PAGINA 29

De volgende aanwijzingen helpen u eventuele storingen op te lossen. Mocht dit niet lukken, vindt u meer hulp 
in de uitgebreide FAQs op onze website. U kunt ook contact opnemen met onze hotline. Let op de garantie-
voorwaarden.

Receiver

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
Status-LED (19) knippert 
in het rood.

Softwarefout Receiver nieuw opstarten: stekker uit stopcon-
tact trekken, wachten tot de status-LED (19) uit 
gaat, stekker weer in het stopcontact stoppen.

De receiver geeft geen 
geluidssignaal.

Verkeerde bron geselecteerd. Juiste bron selecteren (14).
Apparaat staat op »mute«. Knop  drukken of volume veranderen.
Volume staat op »0«. Volume verhogen.

De receiver geeft een 
zoemend geluid.

De receiver is aan een andere 
stroom kring aangesloten dan de 
rest van het systeem.

Receiver aan dezelfde stroomkring aansluiten.

Het zoemen wordt veroorzaakt 
door een netstoring.

Netfilter kopen en alle apparaten erop aanslui-
ten.

Het zoemen wordt veroorzaakt 
door een meervoudige contact-
doos.

Andere meervoudige contactdoos gebruiken 
of receiver direct aan het wandstopcontact 
aanslui ten. Eventueel helpt het ook om de stek-
ker andersom in het stopcontact te stoppen.

Er is ruis te horen tijdens 
de geluidsweergave.

In principe is de receiver een zeer 
ruisarm systeem. Meestal „ont-
maskert“ een systeem, dat hoge 
tonen met een zeer hoge resolutie 
weergeeft, de slechte kwaliteit 
van een geluidsbron (bijv. mp3-
bestanden).

Zorg ervoor het er vanuit het bronapparaat 
een signaal van hoge kwaliteit naar de receiver 
wordt verzonden.

Bij stereobronnen, zoals 
bijv. de weergave van 
radio of een mp3-speler, 
werken de achterste 
luidsprekers en/of de 
centerluidspreker niet.

Mp3‘s, radio en ook veel tv-
programma‘s hebben alleen een 
stereo-geluidsspoor.

Schakel de receiver om naar de Pro-Logic-mo-
dus of naar één van de DSP-modi (5.1 stereo).

Via de aangesloten 
digitale bron wordt geen 
Dolby-/DTS-meerkanaals 
geluid afgespeeld.

Bij de weergave van digitale bron-
nen herkent de receiver automa-
tisch het formaat van het ge-
luidssignaal. Als de receiver geen 
meerkanaals geluid afspeelt, 
dan ligt dit waarschijnlijk aan het 
geluidssignaal. Digitale geluids-
bronnen hebben ook niet altijd 
een meerkanaals signaal, maar 
kunnen ook gewoon stereo-geluid 
(2.0) bevatten.

U kunt de surround- 
configuratie niet wijzigen.

U gebruikt waarschijnlijk één van de digitale ingangen. Wordt aan één van deze 
ingangen een Dolby- resp. DTS-signaal gedetecteerd, schakelt de receiver automa-
tisch om naar de bijbehorende surround-configuratie.

Hulp bij storingen
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Subwoofer

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
De subwoofer werkt niet. De subwoofer is uitgeschakeld of 

heeft geen stroom.
Subwoofer met de netschakelaar (37) inschake-
len. Stroomkabel en stopcontact controleren.

Het ingangssignaal is te zwak. Volgende oplossingen zijn mogelijk:

• Volume van de receiver verhogen.

• Regelaar AUTO-LEVEL (43) hoger instellen.

• Schakelaar POWER (42) op „ON“ zetten.
De overbelastingsbescherming is 
geactiveerd en het lampje CLIP 
(36) brandt in het rood.

Het apparaat laten afkoelen en het volume met 
de regelaar SUB LEVEL (34) iets verlagen.

Zekering defect. 1. 2.

Stroomkabel verwijde-
ren.  
Zekeringshouder voor-
zichtig uit de aanslui-
ting voor de stroomka-
bel halen.

Oude zekering naar 
onderen eruit drukken.
Nieuwe zekering (2 A 
traag) erin zetten en 
houder terugplaatsen.

De subwoofer geeft een 
zoemend geluid.

De subwoofer is aan een andere 
stroom kring aangesloten dan de 
receiver.

Receiver en subwoofer aan dezelfde stroom-
kring aansluiten.

Het zoemen wordt veroorzaakt 
door een netstoring.

Netfilter kopen en receiver en subwoofer erop 
aansluiten.

Het zoemen wordt veroorzaakt 
door een meervoudige contact-
doos.

Andere meervoudige contactdoos gebruiken 
of subwoofer direct aan het wandstopcontact 
aanslui ten. Eventueel helpt het ook om de stek-
ker andersom in het stopcontact te stoppen.

De subwoofer schakelt 
zichzelf niet automatisch 
uit.

De schakelaar POWER (42) staat 
op »ON«.

Schakelaar POWER (42) op „AUTO“ zetten.



Receiver

Afmetingen (BxHxD) 319 x 68 x 240 mm

Gewicht 3 kg

Werkspanning 230 V~/50 Hz

Maximaal vermogen 500 watt

Subwoofer

Afmetingen (BxHxD) 955 x 125 x 300 mm 

Gewicht 13 kg

Werkspanning 230 V~/50 Hz

Maximaal vermogen 250 watt

Maximale belasting 50 kg

Satelliet-luidsprekers

Afmetingen (BxHxD) 225 x 100 x 95 mm

Gewicht 1,25 kg

Impedantie 4-8 Ohm

Technische gegevens

Dit product is in overeenstemming bevonden met de 
richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschap 
2004/108/EC, 2006/95/EC en 1999/5/EG

Meer technische gegevens vindt u op onze website www.teufelaudio.com.  
Technische wijzigingen voorbehouden!


