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Service informatie 
Informatie over het oplossen van problemen en productondersteuning is via de volgende website en/of helpdesk 
verkrijgbaar. Als u productservice onder garantie nodig heeft, neem dan contact op met Quantis Electronics of uw 
winkelier.

Quantis Helpdesk
Telefoon:  085 5000 401
Openingstijden: 10.00 – 16.00 uur (maandag t/m vrijdag)
Email:  service@quantiselectronics.com
Website:  www.quantissoundsystems.com

Copyright (Copyright © 2013 Quantis Electronics B.V.). Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden gekopiëerd, gebruikt of vertaald, 
noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quantis, en na goedkeuring van eigendom 
van copyright en eigendomsrechten.
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Opmerkingen

Garantie
De garantie geldt niet voor beschadigingen aan onderdelen veroorzaakt door het niet toepassen van de in de handleiding gegeven 
informatie.

Handelsmerken
Vervaardigd onder licentie van Sonic Emotion AG, Zwitserland.
Absolute 3D, Sonic Emotion en het Sonic Emotion logo zijn handelsmerken van Sonic Emotion AG.

Waarschuwing
Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag u de behuizing (of de achterkant van het apparaat) niet verwijderen. 
Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Reparaties en onderhoud mogen alleen door gekwalificeerd 
personeel worden uitgevoerd.

  Instructies bij het WEEE-symbool
  Dit apparaat mag aan het eind van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval worden afgevoerd. 
  Houd dit apparaat gescheiden van andere soorten afval en lever het in bij een inzamelpunt voor hergebruik van 
  elektrische en elektronische apparatuur. Hiermee voorkomt u mogelijke schade aan het milieu en de menselijke 
  gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval.

  Laagspannings en electrische compatibiliteit
  Dit product voldoet aan alle vereisten en bepalingen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen m.b.t. de laagspannings  
  en electrische compatibiliteit.

•	 Particuliere	gebruikers
 Neem contact op met uw gemeente of met de winkel waar u dit product hebt gekocht om te informeren hoe en waar u afgedankte 

apparaten kunt inleveren voor milieuvriendelijk hergebruik.

• Zakelijke gebruikers
 Neem contact op met uw leverancier en raadpleeg de voorwaarden van de koopovereenkomst. Dit product mag niet samen met 

ander commercieel afval worden afgevoerd.
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Voor uw veiligheid

Dit product voldoet aan internationale veiligheidsstandaarden. Lees de volgende veiligheidsvoorschriften goed door.

Veiligheidsinstructies en -voorschriften
Let op! Onder ‘apparaat’ wordt verstaan het Quantis 3D-SoundSystem LSW-1 bestaande uit de Quantis SoundBox en de Quantis 
Subwoofer.

1 STROOMVOORZIENING
  - 90-250V a.c., 50/60Hz
  - Schakel dit apparaat alleen in indien aangesloten op het type stroomvoorziening dat wordt aangegeven op het etiket. 
  - Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw woning, raadpleegt u het plaatselijke energiebedrijf.
  - Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening alvorens u onderhoud of installatiehandelingen gaat verrichten.
2 OVERBELASTING
  Zorg dat stopcontacten, verlengsnoeren of adapters niet overbelast raken. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
3 VLOEISTOFFEN
  Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen. Zet bovendien geen met vloeistof gevulde objecten op het apparaat.
4 REINIGING
  Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik een licht bevochtigde doek (geen 
  oplosmiddelen) om het apparaat af te stoffen.
5 VENTILATIE
  Zet het apparaat niet op een zacht oppervlak of op vloerbedekking. Stapel geen elektronische apparatuur op het apparaat.
6 RANDAPPARATUUR
  Gebruik geen niet-ondersteunde randapparatuur. Deze kunnen risico’s of schade veroorzaken.
7 AANSLUITING VAN EXTERNE APPARATEN
  - Sluit alle externe apparaten aan voordat u een netsnoer aansluit op het stopcontact. 
  - Schakel het apparaat, de televisie en andere apparaten altijd uit voordat u een kabel aansluit of loskoppelt.
8 AANSLUITING OP DE TV
  Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer voordat u de kabel van de televisie aansluit of loskoppelt. Als u dit niet doet, kan de 
  televisie beschadigd raken.
9 LOCATIE
  - Plaats het apparaat binnenshuis, zodat het niet wordt blootgesteld aan bliksem, regen of zon.
  - Plaats het apparaat niet te dicht bij een radiator of verwarmingselement.
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  - Plaats het apparaat op ten minste 10 cm afstand van apparaten die gevoelig zijn voor elektromagnetische golven, zoals
    televisies of videorecorders.
  - Blokkeer de openingen van het apparaat niet en plaats het apparaat niet op een bed, bank, kleed of soortgelijk oppervlak.
  - Bij het plaatsen van het apparaat in een rek of op een boekenkast moet u zorgen voor voldoende ventilatie en de instructies  

 van de fabrikant aangaande opstelling volgen.
  - Plaats het apparaat niet op een onstabiel karretje, standaard, statief, rek of tafel waar het af kan vallen.
  - Het vallen van een apparaat kan ernstig letsel veroorzaken bij zowel kinderen als volwassenen en kan het apparaat ernstig 
    beschadigen.
10 BLIKSEM, STORM of NIET IN GEBRUIK
  Koppel het apparaat los van het stopcontact tijdens een onweersbui of wanneer het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en
  gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Op deze manier voorkomt u schade aan het apparaat door bliksem en stroompieken.
11 VREEMDE VOORWERPEN
  Duw niets door de opening van het apparaat naar binnen waar gevaarlijke spanningspunten geraakt of onderdelen beschadigd 
  kunnen worden.
12 VERVANGING van ONDERDELEN
  Als onderdelen moeten worden vervangen, moet de monteur de voorgeschreven, of daaraan gelijkwaardige onderdelen gebruiken. 

Ongeautoriseerde vervanging kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Waarschuwing
1 Voorkom elektrische schokken:
  - Open de behuizing niet.
  - Steek geen metalen of brandbare voorwerpen in het apparaat.
  - Koppel het apparaat los van het stopcontact bij onweer.
2 Voorkom schade aan het product:
  - Gebruik het apparaat niet als het het defect is. Als u het apparaat gebruikt als het defect is, kan het
   ernstig beschadigd raken. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier als het apparaat defect is.
  - Steek geen metalen of vreemde voorwerpen in de opening van de subwoofer. Dit kan schade aan het apparaat en ernstig letsel 
    veroorzaken zowel bij kinderen als volwassenen.

Voor uw veiligheid
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Inleiding

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van dit unieke Quantis 3D-SoundSystem*. 
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door zodat u het apparaat veilig kunt installeren en optimaal kunt gebruiken 
en onderhouden. Wij wensen u veel luisterplezier!

* De combinatie van de 3D-SoundBox + Subwoofer wordt in deze handleiding (Quantis) 3D-SoundSystem genoemd.

Bijzondere kenmerken van het Quantis 3D-SoundSystem
Het compacte hoogwaardige Quantis 3D-SoundSystem is ontworpen om uw TV en diverse andere audio-signaalbronnen 
zoals een CD- of DVD speler, Blu-ray speler of iPod / Smartphone van indrukwekkend 3D geluid te voorzien. Ondanks 
zijn compacte afmetingen biedt het Quantis 3D-SoundSystem - mede dankzij het ingebouwde Sonic Emotion 3D systeem 
- een verrassend ruimtelijke luisterervaring. Het unieke bedieningsconcept waarborgt een onbezorgd gebruik gekoppeld 
aan een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid.

Naast het opvallende bedieningsgemak van het 3D-SoundSystem bij gebruik in combinatie met een TV, biedt het toestel 
een veelheid aan extra functionaliteiten. Deze extra functionaliteiten omvatten het aansluiten van andere apparaten zoals 
set-top box, CD-speler en andere externe audio-geluidsbronnen alsmede de voorgeprogrammeerde zg. audio-profielen 
(Music, Movie, Voice). Ook beschikt het apparaat over een draadloze Bluetooth verbindingsmogelijkheid die u in staat 
stelt om bijv. muziek vanaf uw iPod draadloos op het 3D-SoundSystem af te spelen. Om een keur aan audio-apparaten 
te kunnen aansluiten is het 3D-SoundSystem voorzien van maar liefst 5 audio-ingangen waarvan 4 digitaal en 1 analoog. 
Er zijn 2 optische ingangen (Toslink), 1 coaxiaal (SPDIF), 1 analoge stereo-ingang en 1 Bluetooth-ingang. 
Met deze laatste is het mogelijk om draadloos uw favoriete muziek vanaf uw Smartphone, iPod of andere geschikte 
Bluetooth-audiobron via uw Quantis 3D-SoundSystem in voortreffelijke 3D-kwaliteit te genieten.
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Inhoud van de verpakking

Verloop 3,5mm naar RCA stereo
(Aansluitkabel 1)

Stereo RCA-kabel (male/male)
(Aansluitkabel 2)

Optisch digitale kabel (Toslink)
(Aansluitkabel 3)

RCA aansluitkabel voor subwoofer
(Aansluitkabel 4)

2x Netsnoer
(Aansluitkabel 5/6)

Deze gebruikershandleiding
met Quick Guide (pag. 10 en 11)

Afstandsbediening Subwoofer

Controleer of geen van de hieronder afgebeelde componenten ontbreken.

3D-SoundBox
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Quick Guide

DIGITAL OUT

LINE OUT

DIGITAL OUT

LINE OUT

HEADPHONE

LINE OUT

HEADPHONE

DIGITAL OUT

SW IN

POWER

BLUETOOTH

AUDIO

DEVICE
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Quick Guide

Standby Hiermee schakelt u het 3D-SoundSystem aan en uit
Mute Hiermee zet u het geluid aan of uit
Source Hiermee kiest u een audiobron
Geluidsvolume Hiermee zet u het geluid harder of zachter
Audio-mode Hiermee kiest u een audioprofiel (Music, Movie, Voice)

SRC/MODE Met deze toets kiest u een audiobron en de toegang tot de bijzondere functies 
zoals Bluetooth pairing en de 'Learn' modus voor afstandsbedieningen
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Installatie
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Installatie van het Quantis 3D-SoundSystem

De installatie van het Quantis 3D-SoundSystem is uiterst eenvoudig en vereist geen speciale kennis. Indien u het Quantis 
3D-SoundSystem uitsluitend wilt gebruiken om uw TV van voortreffelijk 3D geluid te voorzien dan zijn slechts de volgende 
stappen vereist.

1. Plaats de Quantis 3D-SoundBox zo dicht mogelijk in de buurt van uw TV. (bij voorkeur vrij opgesteld, dus niet in een 
gesloten meubel).

2. Plaats de subwoofer op een willekeurige plaats (max. 2 meter van een 230 V stopcontact) en max. 2 meter van de
 Quantis 3D-SoundBox.
3. Verbind het 3D-SoundSystem met uw TV of audio-apparaat.

Plaats het 3D-SoundSystem bij voorkeur voor of naast uw TV.
(zie ook pag. 24)
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Aansluiten van de Quantis Subwoofer LSW-1 op de 3D-SoundBox
Let op! Sluit nog geen netsnoeren aan. Dat doet u pas als laatste.
Sluit de verbindingskabel (Aansluitkabel 4) voor de Quantis Subwoofer LSW-1 aan op de analoge (LINE IN) ingang van 
de subwoofer. Het andere uiteinde van de verbindingskabel sluit u aan op de ‘SUB OUT’ gemerkte aansluiting van de 
3D-SoundBox.

Het basvolume is sterk afhankelijk van de locatie van de subwoofer. Staat deze b.v. in een hoek van de luisterruimte dan 
zal het basvolume luider klinken dan wanneer geplaatst in de vrije ruimte. Met de regelaar op de achterzijde van de 
subwoofer (VOLUME) regelt u het volume naar uw voorkeur. 

Advies: zet de volumeregelaar eerst in de middenstand en pas daarna het volume aan.

Kabelverbinding (RCA) tussen 3D-SoundBox en Subwoofer

Installatie van het Quantis 3D-SoundSystem

Verbind LINE IN van de subwoofer 
met SUB OUT van uw 3D-SoundBox
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Installatie van het Quantis 3D-SoundSystem

De Quantis Subwoofer LSW-1 draadloos verbinden met de 3D-SoundBox
Om een draadloze verbinding tot stand te brengen tussen de 3D-SoundBox en de subwoofer is een draadloze 
subwoofer-set als accessoire verkrijgbaar. Deze set bestaat uit een zender (transmitter) en een ontvanger (receiver). 
De zender sluit u aan op SUB OUT (WIRELESS) van de 3D-Soundbox, de ontvanger sluit u aan op SUB IN (WIRELESS) 
van de subwoofer. 

Let op! Ook wanneer de subwoofer draadloos wordt gebruikt moet deze zijn voorzien van netstroom. Zorg er daarom voor dat de subwoofer altijd in de 
buurt van een stopcontact is opgesteld.

Draadloze verbinding tussen 3D-SoundBox en Subwoofer

Verbind de subwoofer draadloos met uw 3D SoundBox
Verbind de transmitter met SUB OUT van uw 3D-SoundBox
Verbind de receiver met SUB IN van de subwoofer
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Aansluiten van het 3D-SoundSystem op de headphone-aansluiting van de TV
Ofschoon er verschillende manieren zijn om het Quantis 3D-SoundSystem op uw TV aan te sluiten is de meest een-
voudige gebruik te maken van de standaard bijgeleverde verloopkabel 3,5mm telefoonstekker naar RCA stereo (Aan-
sluitkabel 1). U sluit deze verloopkabel simpelweg aan op de hoofdtelefoonuitgang van uw TV (headphone) en op de 
AUX-ingang (L en R) van de Quantis 3D-SoundBox. Het TV-geluid wordt nu automatisch door het Quantis 3D-Sound-
System overgenomen en u regelt het geluidsvolume zoals u dat gewend bent met de afstandsbediening van uw TV. 
Simpeler kan het niet. 

Note: Wij adviseren om het geluidsvolume van de TV, afhankelijk van het type, op ca. 50 - 70% te zetten en vervolgens de volumeregeling van het 
3D-SoundSystem naar uw voorkeur in te stellen.

Analoge verbinding (3,5mm - RCA) tussen TV en 3D-SoundBox

Installatie van het Quantis 3D-SoundSystem

Verbind de AUX IN ingang van uw 3D-SoundSystem
met de hoofdtelefoon-aansluiting van uw TV



18

Installatie van het Quantis 3D-SoundSystem

Aansluiten van een analoge (RCA-) audio-bron op de (AUX-) ingang van het 3D-SoundSystem
Met Aansluitkabel 2 kunt u de analoge audio-uitgang (LINE OUT) van de TV of een ander audio-apparaat met de analoge 
(AUX-) ingang van de 3D-SoundBox verbinden. Bij sommige TV’s kan het uitgangsniveau van de analoge audio-uitgang 
worden geregeld. In dat geval kunt u het geluidsvolume van het 3D-SoundSystem met de afstandsbediening van de TV 
instellen. Dat geldt tevens voor de ‘mute’ functie. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw TV. 
Indien het uitgangsniveau van de analoge audio-uitgang van de TV niet regelbaar is dan dient u het geluidsvolume met 
de afstandsbediening van het Quantis 3D-SoundSystem of met de volumeregeling van de 3D-SoundBox in te stellen.

Analoge verbinding (RCA) tussen TV en 3D-SoundBox

Verbind de AUX IN ingang van uw 3D-SoundSystem
met de LINE OUT uitgang van uw TV
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Analoge verbinding (RCA) tussen CD/DVD/Blu-ray speler of set-top box en 3D-SoundBox

Installatie van het Quantis 3D-SoundSystem

Verbind de AUX IN ingang van uw 3D-SoundSystem
met de LINE OUT uitgang van uw audio-apparaat
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Installatie van het Quantis 3D-SoundSystem

Aansluiten van een digitale audio-bron op het 3D-SoundSystem
Het Quantis 3D-SoundSystem beschikt over 2 typen digitale audio-ingangen. Een optische, zg. ‘Toslink-’ aansluiting 
(Aansluitkabel 3) en een coaxiale (RCA) aansluiting (als accessoire leverbaar). Beide typen aansluiting ondersteunen het 
SPDIF overdrachtsprotocol. Bij sommige audio-apparaten kan het signaal-niveau van de digitale uitgang met de afstands-
bediening van het betreffende audio-apparaat worden geregeld. U kunt het geluidsvolume van het 3D-SoundSystem in 
dat geval ook met de afstandsbediening van dat audio-apparaat instellen. 

Let op! Indien het audio-apparaat is voorzien van een Dolby Digital decoder, houd er dan rekening mee dat het geluidsvolume mogelijk niet instelbaar is 
met de afstandsbediening van dat audio-apparaat. In dat geval dient u voor de regeling van het geluidsvolume de afstandsbediening van het 
3D-SoundSystem te gebruiken.

Optisch digitale verbinding (Toslink) van TV naar 3D-SoundBox

Verbind	de	OPTISCH	DIGITALE	ingang	van	uw	3D-SoundSystem
met	de	OPTISCH	DIGITALE	uitgang	van	uw	TV
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Optische digitale verbinding (Toslink) tussen CD/DVD/Blu-ray speler en 3D-SoundBox

Digitale verbinding (Coax) tussen CD/DVD/Blu-ray speler en 3D-SoundBox

Installatie van het Quantis 3D-SoundSystem

Verbind de DIGITALE COAX ingang van uw 3D-SoundSystem
met de DIGITALE COAX uitgang van uw digitale audio-apparaat

Verbind	de	OPTISCH	DIGITALE	ingang	van	uw	3D-SoundSystem
met	de	OPTISCH	DIGITALE	uitgang	van	uw	digitale	audio-apparaat
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Installatie van het Quantis 3D-SoundSystem

Aansluiten	van	een	laptop	of	PC	op	het	3D-SoundSystem
Sluit de 3,5mm telefoonstekker van de bijgeleverde Aansluitkabel 1 aan op de headphone-aansluiting van uw laptop 
of PC en de 2 RCA stekkers op de AUX IN aansluiting van uw 3D-SoundSystem. Stel het geluidvolume van uw laptop 
zodanig in dat u het volle volumebereik van het 3D-SoundSystem kunt benutten. Hierna kunt u het geluidsvolume naar 
wens instellen m.b.v. de volume-regeling van het 3D-SoundSystem.

Analoge verbinding (3,5 mm - RCA) tussen laptop of PC en het 3D-SoundBox

Verbind de AUX IN ingang van uw 3D-SoundSystem
met	de	hoofdtelefoon-aansluiting	van	uw	PC
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Een Bluetooth audio-apparaat draadloos verbinden met het 3D-SoundSystem 
Een ingebouwde Bluetooth-ontvanger maakt het mogelijk om muziek- of spraakopnamen vanuit een Bluetooth audio-
apparaat via uw 3D-SoundSystem in voortreffelijk ruimtelijk 3D geluid weer te geven. U kunt tot maximaal 6 audio-
apparaten een verbinding laten maken met het 3D-SoundSystem. Verderop in deze gebruiksaanwijzing leest u hoe u een 
verbinding tot stand kunt brengen (zie ‘Pairen van een Bluetooth-apparaat’ pag.30).

Installatie van het Quantis 3D-SoundSystem

Draadloze Bluetooth-verbinding tussen Bluetooth audio-apparaten en het 3D-SoundSystem

Verbind uw 3D-SoundSystem draadloos met een Bluetooth®
Smartphone of ander Bluetooth® audio-apparaat
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Installatie van het Quantis 3D-SoundSystem

Instellen van de geluidsbalans links/rechts
Als de 3D-SoundBox niet in het midden, voor of onder de TV staat maar links(onder) of rechts (onder) ervan kunt u de 
geluidsbalans links/rechts corrigeren m.b.v. de 3-standen schakelaar op het achterpaneel van de 3D-SoundBox. 
De geluidsbalans kunt u het beste instellen m.b.v. bijvoorbeeld de nieuwslezer (dit omdat de nieuwslezerstem uit het 
midden komt).

Aanpassen van de geluidsbalans links / rechts

Schuif de schakelaar in de richting van de TV wanneer uw 
3D-SoundBox links of rechts van de TV staat
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Bediening
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Bediening

Afstandsbediening

Bedieningstoetsen SoundBox (Afb. 1)

      Aan/Uit
- / +  Geluidsvolume
Mute  Geluidsonderbreking
Source  Ingangskeuze
Music/Movie/Voice Audioprofiel

      
  Aan/Uit
- / +  Geluidsvolume 
SRC/MODE:
Audio-ingang:  1: Optisch digitaal 1 (Toslink 1)
  2: Optisch digitaal 2 (Toslink 2)
  3: SPDIF coax
  4: Analoog (AUX)
  5: Bluetooth.     

Basisfuncties
Voor de dagelijkse bediening (basisfuncties) maakt u gebruik van:
1. de originele 3D-SoundSystem afstandsbediening
2. een willekeurige afstandsbediening waarvan de commando’s in het 3D-SoundSystem zijn omgezet in de commando’s 

van de originele afstandsbediening
3. één der universele HUMAX afstandsbedieningen
4. de 4 druktoetsen aan de bovenzijde van de SoundBox (Afb. 1).
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Bediening

Inschakelen van het Quantis 3D-SoundSystem na installatie (eerste ingebruikname)
Wanneer u het Quantis 3D-SoundSystem hebt aangesloten brandt de rode LED. Druk op de aan/uit toets van de 
afstandsbediening of op de aan/uit toets van de SoundBox om het systeem in te schakelen. Kies nu de audio-ingang 
waarop u het audio-apparaat dat u wilt beluisteren hebt aangesloten.

Een audio-ingang kiezen
Druk op de ‘SOURCE-’ toets van de afstandsbediening of op de ‘SRC/MODE-’ toets van de SoundBox om tussen de 
audio-ingangen te schakelen. Door opnieuw te drukken selecteert u telkens de volgende audio-ingang.

Let op! Wanneer u de ‘SRC/MODE-’ toets langer dan 3 seconden ingedrukt houdt dan activeert u de audioprofiel instelling. Zie hiervoor ‘Bijzondere 
functies’ op pag. 29. Houd dus de ‘SRC/MODE-’ toets bij het omschakelen van de audio-ingangen niet langer dan 3 seconden ingedrukt.

Automatisch in-/uitschakelen van het 3D-SoundSystem vanuit standby modus
Wanneer u de geluidsbron (TV of ander audio-apparaat) uitschakelt dan zal het 3D-SoundSystem na ca. 5 minuten 
automatisch in standby schakelen. De rode LED aan de voorzijde licht op en de LED die correspondeert met de actieve 
audio-ingang dooft. Tijdens het omschakelen naar standby wordt deze (laatst geselecteerde) ingang in het geheugen 
van de SoundBox opgeslagen. Bij opnieuw inschakelen van het betreffende audio-apparaat wordt het 3D-SoundSystem 
automatisch ingeschakeld.

Volledig uitschakelen van het 3D-SoundSystem
U kunt het systeem volledig uitschakelen door op de aan/uit toets te drukken indien het systeem is ingeschakeld of in 
standby modus staat (in ingeschakelde modus brandt de witte LED van de geselecteerde ingang, in standby modus 
brandt de rode LED).

Geluidsvolume regelen
Het geluidsvolume stelt u in met de toetsen -/+ op de afstandsbediening of met de toetsen -/+ op de SoundBox. 

Let op! De instelling van het geluidsvolume is afhankelijk van het uitgangsvolume van aangesloten TV, PC of audio-apparaat.  
Zie ook pag. 17 en pag. 22.
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Kiezen	van	een	audioprofiel	(Music,	Movie,	Voice)
Het Quantis 3D-SoundSystem is voorzien van 3 vooringestelde zg. ‘Audioprofielen’. Deze audioprofielen zorgen voor de 
best mogelijke 3-dimensionale weergave van muziek (Music) en bioscoopgeluid (Movie). In de modus ‘Voice’ wordt het 
Sonic Emotion 3D systeem ‘gebypassed’ (gedeactiveerd). De ‘Voice’ modus is bedoeld om het gesproken woord zonder 
ruimtelijke 3D-effect weer te geven waardoor de verstaanbaarheid optimaal is.

Bedienen van de basisfuncties m.b.v. andere afstandsbedieningen
De bediening van de basisfuncties is ook mogelijk met afstandsbedieningen van andere fabrikanten waarvan de com-
mando’s in de SoundBox worden omgezet in de commando’s van de originele 3D- SoundSystem afstandsbediening. 
De meest gangbare (infrarood) afstandsbedieningen zijn voor dit doel geschikt.
Volg de aanwijzingen op pagina 30 (Leerfunctie voor afstandsbedieningen van andere fabrikanten) om afstandsbedie-
ningen voor de bediening van het Quantis 3D-SoundSystem geschikt te maken.

Bediening van het 3D-SoundSystem met een HUMAX afstandsbediening
Een aantal afstandsbedieningen van het set-top boxen merk HUMAX zijn voorbereid voor de bediening van uw Quantis 
3D-SoundSystem. Deze afstandsbedieningen zijn te herkennen aan een 4-tal extra functietoetsen: PVR, TV, DVD en 
AUDIO. 

Volg onderstaande stappen om de HUMAX afstandsbediening geschikt te maken voor de bediening van het Quantis 
3D-SoundSystem.
1. Druk op ‘AUDIO’. De ‘AUDIO’ LED licht eenmalig op.
2. Houd de toets 3 seconden ingedrukt totdat de LED opnieuw oplicht
3. Voer de 3 cijfers ‘014’ in. Na elk cijfer licht de AUDIO-LED op.
4. Druk op ‘OK’. De HUMAX afstandsbediening is nu gereed voor gebruik in combinatie met het Quantis 
 3D-SoundSystem.

Bediening
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Bijzondere functies
De bijzondere functies (audioprofiel instelling, learn-functie voor afstandsbedieningenen en Bluetooth pairing) stelt u in 
met de SRC/MODE-toets op de SoundBox.
 - Kiezen van een audioprofiel
 - Leerfunctie voor andere afstandsbedieningen
 - Pairen van een Bluetooth apparaat 

De bijzondere functies stelt u in door de SRC/MODE-toets gedurende 3 seconden ingedrukt te houden voor het kiezen 
van een audioprofiel, resp. 6 seconden voor het activeren van de ‘Learn-’ functie.

Opmerking: een audioprofiel kunt ook instellen met de afstandsbediening (zowel de originele SoundSystem LSW-1 afstandsbediening, 
afstandsbedieningen waarvan de commando’s in de SoundBox zijn omgeprogrammeerd en de universele HUMAX afstandsbedieningen).

Kiezen	van	een	audio-profiel	met	de	SRC/MODE-toets
Houd de SRC/MODE-toets min. 2 max. 6 seconden ingedrukt. De LED die het actieve audioprofiel aangeeft knippert 
3 maal. Schakel door de profielen Music, Movie of Voice door meermaals op de SRC/MODE-toets te drukken (toggle). 
Laat de SRC/MODE-toets los en het gekozen audioprofiel wordt in het geheugen van de SoundBox vastgelegd. 
Na ca. 6 seconden dooft de LED van het geselecteerde audioprofiel, de LED van de actieve audio-ingang licht op en de 
3D-SoundBox keert terug in de normale gebruikersmode. 

Let op! Een geselecteerd audioprofiel is van toepassing op alle audio-ingangen. Na uit- en opnieuw inschakelen van het 3D-SoundSystem wordt 
automatisch het laatst gekozen audio-profiel geactiveerd.

Bediening
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Leerfunctie voor afstandsbedieningen van andere fabrikanten
1. Zorg dat u de originele 3D-SoundSystem afstandsbediening en de te programmeren afstandsbediening binnen 
 handbereik hebt.
2. Schakel het 3D-SoundSystem in.
3. Houd de SRC/MODE-toets op de SoundBox tenminste 6 seconden ingedrukt. De LED ‘Learn’ knippert langzaam.
4. Laat nu de SRC/MODE los. De LED ‘Learn’ zal constant gaan branden.
5. Druk nu binnen 6 seconden op de toets van de (originele) 3D-SoundSystem afstandsbediening waarvan u het 
 commando wilt ‘leren’ aan de andere afstandsbediening. De LED ‘Learn’ gaat nu knipperen (ca. 2x per sec.).
6. Druk op een willekeurige toets van de andere afstandsbediening. De LED ‘Learn’ knippert hierna kortstondig in hoog  
 tempo om aan te geven dat het commando is ontvangen. Hierna gaat het tempo weer omlaag (ca. 4x per sec.). 
N.B. Indien de rode LED heeft geknipperd dient u stap 6 te herhalen. 
7. Druk nogmaals op de toets van de andere afstandsbediening. De LED ‘Learn’ knippert hierna weer in hoog tempo. 
 Na een paar seconden zal de LED ‘Learn’ weer continu branden. De toets van de andere (te leren) afstandsbediening  
 is nu een kopie van de toets van de originele 3D-SoundSystem afstandsbediening.
N.B. Indien de rode LED heeft geknipperd dan is de toewijzing mislukt. U dient stappen 5 t/m 7 te herhalen.
8. Herhaal de stappen 5 t/m 7 zodat alle 9 commando’s van de originele 3D-SoundSystem afstandsbediening zijn 
 overgebracht op de te leren afstandsbediening. Het 3D-SoundSystem zal  vanzelf overschakelen van de continue LED  
 ‘Learn’ naar de actieve modus na een aantal seconden.

De geprogrammeerde commando’s kunnen uit het geheugen van de SoundBox worden gewist door de SRC/MODE-toets 
zolang ingedrukt te houden totdat de rode LED gaat knipperen. Laat nu de SRC/MODE-toets los. De commando’s zijn 
gewist.

Pairen	van	een	Bluetooth	audio-apparaat
U kunt maximaal 6 Bluetooth-apparaten pairen met het Quantis 3D-SoundSystem.
1. Zorg dat het te pairen Bluetooth-apparaat gereed is. Raadpleeg eventueel de handleiding van het Bluetooth apparaat.
2. Selecteer ‘BT’ (blauwe LED) door herhaald op de SRC/MODE-toets te drukken.
3. Houd de SRC/MODE-toets net zolang ingedrukt totdat de blauwe LED ‘BT’ knippert. Zodra de verbinding met het te  
 pairen Bluetooth-apparaat tot stand is gebracht stopt het knipperen van de LED.

Bediening
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Technische	Specificaties
Specificaties	Soundbox
Versterkertype 6-kanaals klasse D
3D-systeem Sonic Emotion®
Audio modes Music, Movie, Voice
Uitgangsvermogen:
In Sonic Emotion DSP mode 20 Watt per kanaal (1% THD+N bij 1 kHz)
 27 Watt per kanaal (10% THD+N bij 1 kHz)
In Sonic Emotion DSP bypass mode 13 Watt per kanaal (1% THD+N bij 1 kHz)
Ingangen 2x TOSLINK optisch digitaal (SPDIF)
 1x coax digitaal (SPDIF)
 1x RCA analoog
 Bluetooth (Bluetooth 4.0 EDR, aptX CODEC, Digital 12S)
Uitgangen Subwoofer uit (RCA)
 Mini-DIN voor aansluiting draadloos moduul LSW-1 T
Standby vermogen < 1 Watt
In-/uitschakelen van / naar standby Automatisch
Afmetingen 380 x 206 x 97 mm (B x D x H)
Gewicht 4,4 kg

Specificaties	Subwoofer
Versterkertype Klasse D
Uitgangsvermogen 50 Watt (1% THD-N)
 60 Watt (10% THD-N)
Systeem Basreflex
Frequentiebereik 37Hz - 120Hz
Ingangen Subwoofer in (RCA)
 Mini-DIN voor aansluiting draadloos moduul LSW-1 R
Standby vermogen < 1 Watt
In-/uitschakelen van / naar standby Automatisch
Afmetingen 320 x 320 x 244 mm (B x D x H)
Gewicht 4,4 kg
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Drukfouten en wijzigingen voorbehouden

Registreer uw product op www.quantissoundsystems.com


