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1. INTRODUKTION

HDMI-kabel (1,2 m)

Tak for købet af JBL Bar 5.1. JBL Bar 5.1 er designet til give en
ekstraordinær lydoplevelse fra dit hjemmeunderholdningssystem.
Vi opfordrer dig til at tage nogle få minutters tid til at læse denne
brugervejledning, som beskriver produktet og som indeholder
trinvise instruktioner, der hjælper dig med at konfigurere og
komme i gang.
KONTAKT OS: Hvis du har spørgsmål vedrørende JBL Bar
5.1, installationen eller betjeningen, bedes du kontakte din
forhandler eller installatøren eller besøge vores websted på
www.JBL.com.

x1

			

AUX-kabel (1,2 m)

x1
			
Optisk kabel (1,2 m)

2. HVAD ER DER I ÆSKEN

x1
			
Kalibrering af mikrofon

Soundbar
x1

x1

Subwoofer

			
Vægmonteringsbeslag
x1

x1

			

			

Fjernbetjening og batterier

Produktoplysninger og guide til vægmontering

x1
x1

			

			

3. PLACERING AF SOUNDBAREN

Trådløse surroundhøjttalere

3a. Placering af soundbaren på et bord

x1
			
Strømkabler* (1,2 m)

			￼

x1

* Strømledningernes numre varierer, afhængig af region
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3b. Vægmontering af soundbaren
Brug tape til at klæbe papirskabelonen fast på væggen, marker
midten af hvert hul til beslaget med en pen og fjern papiret.

forbindelse kræves, hvis du vil forbinde andre videoenheder til
soundbarens indgange for at vise indholdet på dit fjernsyn.

HDMI UD (ARC)

TV

HDMI (ARC)

HDMIkabel

Bemærk: Kontroller, at funktionen HDMI CEC på dit fjernsyn er
aktiveret.
Skru de L-formede beslag fast ved markeringen. Skru
gevindstangen fast på bagsiden af soundbaren, og hæng derefter
soundbaren på væggen.

Sådan forbinder du til fjernsynet via den optiske indgang

1
3
OPTISK IND

2
≤8
mm/0,31"

4 mm/0,16"

OPTISK UD

OPTISK
kabel

≥ 35 mm/1,4"

3c. Vægmontering af surroundhøjttaleren
(ekstraudstyr)
1.	Vælg et sted til montering af surroundhøjttalerne. Ved en
standard surroundlydkonfiguration, er de bedste steder ved
siden af eller bagved lytterens position.
2.	Skru de små vægmonteringsbeslag på væggen på det
ønskede sted
3.	Hæng surroundhøjttalerne på beslagene
3

En optisk forbindelse understøtter digital lyd og er et alternativ
til en HDMI-lydforbindelse. En optisk lydforbindelse kan typisk
bruges, hvis alle dine videoenheder er forbundet direkte til
fjernsynet og ikke igennem soundbarens HDMI-indgange.
Bemærk: Sørg for at indstille dit fjernsyns lydindstillinger til at
understøtte "eksterne højttalere" og deaktiver den indbyggede
højttaler.

Sådan forbinder du soundbaren til andre
enheder
Mulighed 1: Forbinde digitale enheder via HDMI

1

2

HDMI UD (ARC)

HDMI IND

HDMIkabel

4. SÅDAN FORBINDER DU
SOUNDBAREN
Dette afsnit forklarer hvordan du forbinder din soundbar til et
fjernsyn og andre enheder, og konfigurerer hele systemet.

Sådan forbinder du soundbaren til fjernsynet
Forbind soundbaren til et fjernsyn. Du kan lytte til lyd fra
fjernsynsprogrammer igennem din soundbar.
Sådan forbinder du til fjernsynet via HDMI (ARC)
En HDMI-forbindelse understøtter digital lyd og er den bedste
metode til at forbinde til din soundbar. Hvis dit fjernsyn
understøtter HDMI ARC, kan du lytte til lyd fra fjernsynet igennem
din soundbar ved at bruge et enkelt HDMI-kabel. Denne HDMI-

4

HDMI IND/HDMI (ARC)

HDMI UD

Forbind en digital enhed, som f.eks. en set-top-boks, DVD/
Blu-ray-afspiller eller spille-konsol til din soundbar via en enkelt
HDMI-forbindelse. Når du forbinder enhederne på denne måde
og afspiller en fil eller et spil, vises
• video automatisk på dit fjernsyn, og
• lyden afspilles automatisk igennem din soundbar.
	Hvis du bruger et højhastigheds HDMI-kabel, skal du forbinde
HDMI UD-stikket på din digitale enhed til HDMI IND på din
soundbar. Sådan forbinder du din soundbar til fjernsynet via
HDMI UD (ARC).

Dansk

Mulighed 2: Forbinde enheder via analoge lydkabler

Den trådløse subwoofer forbinder automatisk med soundbaren,
når begge enheder er tændt. Når subwooferen er tændt og
forbundet, lyser LED-indikatoren konstant hvidt.
Hvis du ikke kan høre lyd fra den trådløse subwoofer, skal du
parre subwooferen manuelt:

AUX-IND

1.	Tænd for soundbaren og subwooferen. Hvis forbindelsen er
afbrudt, blinker LED-indikatoren på subwooferen langsomt.

AUX-kabel

AUX-UD

1.	Nogle enheder har muligvis ikke et digitalt lydstik. Hvis din
enhed er udstyret med både digitale og analoge lydforbindelser,
er det bedst at bruge den digitale forbindelse. Forbind ikke
både den digitale og analoge forbindelse på samme tid. Hvis
du bruger et analogt kabel, skal du forbinde AUX-IND (3,5 mm
jackstik) på din soundbar til AUX-UD/3,5 mm stikkene på dine
transportable enheder.
2.	Tryk gentagne gange på knappen SOURCE på
fjernbetjeningen, indtil der vises AUX på skærmpanelet.

2.	Tryk på knappen CONNECT på subwooferen for at gå til
parringstilstand. LED-indikatoren på subwooferen blinker
hurtigt.
3.	Tryk og hold knappen DIM DISPLAY på fjernbetjeningen nede
i 5 sekunder, efterfulgt af et kort tryk på knapperne BAS+, og
BAS– knap i denne rækkefølge. Skærmen viser "PAIRING"
	Hvis parringen er udført, lyser LED-indikatoren på subwooferen
og soundbarens skærm viser "DONE".
	Hvis parringen mislykkedes, blinker LED-indikatoren på
subwooferen langsomt.
4.	Hvis parringen mislykkedes, skal du gentage ovenstående trin.

5. Tænde for systemet

6. SÅDAN BRUGER DU DIT
SOUNDBAR-SYSTEM
1

1. Sådan styrer du soundbaren
		 a. Toppanel

2

3

Strøm

4

Lydstyrke Lydstyrke Kilde
ned
op

		
		 b. Fjernbetjening
1
3

Parre med subwooferen

4
8
9
13
15
17
19

		

21

2
5
7
6
10
11
12
14
16
18
20

1)	Strøm
2)	Kilde*
3) Play/Pause
4)	Lydstyrke –
5)	Lydstyrke +
6)	Forrige
7)	Næste
8)	Trådløs surround niveau +
9)	Trådløs surround niveau –
10)	Lydløs
11)	Bas +
12)	Bas –
13)	Lydtilstand**
14)	Soundshift Til/Fra
15)	Tilfældig/Gentag
16)	Kalibrering af lyd
17)	Nattilstand Til/Fra
18)	Dæmp skærm
19)	Bluetooth
20)	Lydsynkronisering +
21)	Lydsynkronisering –

*	Skift imellem HDMI ARC/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/Optisk/AUX/Bluetooth/USB
**	Skift imellem lydtilstandene Standard/Musik/Tale/Video/Sport eller tryk og hold
knappen nede i 5 sekunder for at nulstille til standardindstillingerne.
***	Kun for afspilning via USB. Skift imellem Bland/Gentag alle/Gentag én/Fra

www.jbl.com
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2. Sådan bruger du de trådløse højttalere
JBL Bar 5.1 er udstyret med to trådløse surroundhøjttalere,
som forvandler soundbaren til en fuld 5.1 surroundlydoplevelse.
Soundbarsystemet vil gengive den oplevelse, du hører i en biograf
og skabe en fordybende musikoplevelse.
Sådan bruger du de trådløse surroundhøjttalere:
1.	Tag højttalerne af fra selve soundbaren, og placer dem ved
siden af eller bagved lytterens position.

2.	Bemærk, at den smalle side af højttaleren udsender lyden. Ret
denne side mod lytterens position.

3.	Lydstyrken på de trådløse surroundhøjttalere er sat til
standardindstillingen. Tryk på knapperne WIRELESS
SURROUND +/– på fjernbetjeningen for at indstille lydstyrken
for surroundhøjttalerne.
4.	Se afsnittet "Kalibrering af lyd" for at kalibrere det trådløse
højttalersystem til din specifikke placering af højttalerne og
rummets orientering.
Surroundhøjttalernes LED-indikation
• HVID (konstant)

Opladning af højttaler

Standbytilstand
1.	De trådløse surroundhøjttalere kan gå i standbytilstand. I
denne tilstand burde højttalerne automatisk forbinde igen til
soundbaren, uden at du skal gøre noget.
2.	De trådløse surroundhøjttalere går automatisk i standbytilstand
10 minutter efter at der trykkes på POWER OFF på
fjernbetjeningen eller knapperne på soundbarens toppanel.
3.	De trådløse surroundhøjttalere skifter automatisk til
standbytilstand ved 10 minutters inaktivitet, hvor der ikke
afspilles lyd/video fra en forbundet enhed.
4.	De trådløse surroundhøjttalere slukker automatisk ved 20
minutters inaktivitet, hvor der ikke afspilles lyd/video fra en
forbundet enhed.
Forbinde igen til soundbaren
For at forbinde de trådløse surroundhøjttalere til soundbaren
igen, skal du først kontrollere, om soundbaren er TÆNDT, og
derefter trykke på knappen RECONNECT på den trådløse
surroundhøjttaler.

Forbinde igen til
soundbar/Slukke

3. Sådan bruger du Bluetooth
		 3a. Tryk på knappen Bluetooth (BT) på din fjernbetjening
for at starte Bluetooth-parring

: Forbundet

• HVID (blinker langsomt) : Forbindelse afbrudt
• HVID (blinker hurtigt)

: Søger efter soundbaren

• RØD (konstant)

: Oplader

• RØD (blinker)

: Lavt batteriniveau

PARRER

Batteri og opladning
• Hver trådløs surroundhøjttaler kan afspille musik i 10 timer.
•	Hver trådløs surroundhøjttaler vil være fuldt opladet ved mindre
end 3 timers opladning.
•	Hver trådløs surroundhøjttaler vil oplade, når den er påsat
på soundbaren og systemet er i STANDBYTILSTAND.
Surroundhøjttalerne stopper opladningen, når soundbaren
TÆNDES.
•	Alternativt kan de trådløse surroundhøjttalere oplades via USBstikket på bunden af højttaleren.

		 3b. Vælg "JBL Bar 5.1" for at forbinde

FORBUNDET
Settings

Bluetooth

Bluetooth
DEVICES

JBL Bar 5.1
Now Discoverable
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Connected
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Bemærk: Tryk og hold knappen Bluetooth (BT) på
fjernbetjeningen nede i 3 sekunder, hvis du ønsker at parre en
anden mobil enhed.
BEMÆRKNINGER
–	Hvis der bedes om en PIN-kode, når du forbinder en
Bluetooth-enhed, skal du indtaste <0000>.
–	I Bluetooth-forbindelsestilstand afbrydes Bluetoothforbindelsen, hvis afstanden imellem soundbaren og Bluetoothenheden overstiger 10 m.
–	Soundbaren slukker automatisk efter 10 minutter i tilstanden Klar.
–	Elektroniske enheder kan forårsage radiointerferens. Enheder,
som genererer elektromagnetiske bølger, skal holdes fjernt fra
soundbarens hovedenhed - f.eks. mikrobølgeovne, trådløse
netværksenheder, etc.

4.	Sådan bruger du Soundshift med Bluetooth
Som standard er Soundshift DEAKTIVERET og Bluetooth-musik
kan ikke afbryde din aktuelle kilde. Tryk på
knappen SOUNDSHIFT på din fjernbetjening
for at starte Soundshift-funktionen.
Når Soundshift er aktiveret, kan du afspille og sætte din
musikkilde på pause for at skifte automatisk imellem dine mobile
enheder - Bluetooth-kilde (A) og fjernsynet - Forrige kilde (B).
(A)

(B)

5. Sådan bruger du USB Audio
		Afspil musikfiler på dine USB-lagerenheder igennem
soundbaren.
		 1. Forbind et 2.0 USB-drev til soundbaren.
		 2. Tryk gentagne gange på knappen SOURCE på
fjernbetjeningen, indtil der vises USB på skærmpanelet.
		Når USB er detekteret, viser skærmen LOADING og
musikken afspilles automatisk.
		Sangene vises i rækkefølgen af den sidste fil, som er tilføjet til
USB-drevet.

Sådan styrer du afspilning via USB
Brug knapperne Play/Pause/Forrige/Næste/Tilfældig for at styre
USB-afspilningen.
Knap

Aktion
Start, sæt på pause eller genoptag afspilning.
Spring til forrige eller næste sang.

Tilfældig

Under USB-afspilning skal du trykke
gentagne gange for at vælge tilstandene
gentag eller tilfældig, eller deaktivere
afspilningstilstand:
Tilstand
Slukket

Beskrivelse
Afspille sange
på USB-enhed i
rækkefølge

Skærm
OFF

Afspil sange tilfældigt SHUFFLE
Tilfældig
Afspil samme sang
gentagne gange

ONE

Gentag én
gang
Afspil alle sange på
ALL
USB-enhed gentagne
Gentag alle gange i rækkefølgen
af mappe-logik

Inden du forbinder en USB-enhed, skal du være opmærksom
på følgende:
•	Denne soundbar kan kun vise fil- eller mappenavne, som
indeholder tal eller engelske tegn. Andre sprog og symboler
understøttes ikke.
•	Hvis navnet på en fil på en USB-enhed overstiger 15 tegn,
vises det ikke på soundbarens skærm.
•	Fjern ikke USB-enheden, mens den overfører filer.
•	DRM-beskyttede musikfiler (MP3, WMA) fra kommercielle
websider kan ikke afspilles.
Kompatible USB-enheder
•	MP3-player: Flashtype MP3-player.
•	USB-flashdrev: Enheder, som understøtter USB 2.0.
•	Nogle USB-enheder understøttes muligvis ikke.
Krav til USB-enheder
•	Enheder, som kræver installation af yderligere programmer,
mens de er forbundet til en computer, understøttes ikke.
•	Fjern ikke USB-enheden, når den anvendes.
•	For en USB-enhed med stor kapacitet, kan det tage nogle få
minutter at blive indlæst. Disse enheder er ikke understøttet,
når antallet af filer er 2000 eller flere.
•	Soundbarens USB-port kan ikke forbindes til en pc og den kan
ikke bruges som en lagerenhed.
•	Filsystemerne exFAT og NTFS er ikke understøttet på denne
enhed. (FAT16/FAT32-systemer er understøttet.)
•	Afhængig af enheden, kan følgende muligvis ikke genkendes
på denne enhed.
-- Ekstern harddisk
-- Kortlæsere
-- Låste enheder
-- Harddisktype USB-enheder
-- USB-hub
-- Brug af USB-forlængerkabler
-- iPhone/iPod/iPad
-- Android-enhed

www.jbl.com
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7. LYDINDSTILLINGER

8. KALIBRERING AF LYD

I dette afsnit beskrives hvordan du vælger den ideelle lyd for dine
videoer eller musik.

Kalibrering af lyd vil optimere indstillingerne for de trådløse
højttalere for at opnå en bedre surroundlydoplevelse.
Fjern de trådløse surroundhøjttalere fra soundbaren.

Inden du starter
•	Opret de nødvendige forbindelser, som er beskrevet i
brugervejledningen.
•	På soundbaren skal du skifte til den den relevante kilde for
andre enheder.

Forbind mikrofonen til stikket på højre side af soundbaren.

Indstille lydstyrken
•	Tryk på knapperne VOLUME +/– for at øge eller sænke
lydstyrken.
• For at slå lyden fra, skal du trykke på knappen MUTE.
•	Tryk på knappen Mute igen eller på VOLUME +/– for at slå
lyden til igen.

Vælge lydeffekt
1. Bas
•	Skift indstillingerne for de lave frekvenser (bas) på
soundbaren.

Placer mikrofonen i ørehøjden ved lytterens position. For at
opnå den bedste surroundlydeffekt, skal du placere de trådløse
surroundhøjttalere ved siden og lidt bagved lytterens position.

• Tryk på BASS +/– for at ændre subwooferens lydstyrkeniveau.
2. Lydtilstand
•	Vælg foruddefinerede lydtilstande til dine videoer eller musik.
•	Tryk på knappen SOUND for at vælge en lydfunktion fra
skærmpanelet.
•	Vælg tilstanden STANDARD, hvis du ønsker at høre den
oprindelige lyd.
•	Vælg tilstanden MUSIC, MOVIE, VOICE, SPORT, afhængig
af det indhold, du ønsker at lytte til.
•	Når de trådløse surroundhøjttalere er fjernet fra
hovedenheden, har lydtilstandene specifikke funktioner:
		 Lydtilstand	Hvad du hører i de fjernede trådløse
surroundhøjttalere

Sørg for at rette den smalle side af surroundhøjttalerne mod
lytterens position, og fjern eventuelle forhindringer imellem
mikrofonen og de trådløse surroundhøjttalere.

		Standard	Ambience og specielle effekter
		Musik	Mono-miks
		Film	Ambience og specielle effekter
		Stemme	Mono-miks
		Sport	Ambience og specielle effekter
3. Nattilstand
•	Nattilstand skruer ned for de højeste lyde, så du ikke
forstyrrer andre
•	Nattilstand er kun tilgængelig for Dolby Digital eller DTS
soundtracks.
• Tryk på knappen NIGHT MODE for at slå nattilstand til eller fra.

Tryk og hold kalibreringsknappen nede i 3 sekunder.
Kalibreringssekvensen vil begynde med en nedtælling.
1

Tryk og hold knappen SOUND nede i 5 sekunder for at
nulstille til standardindstillingerne.

Synkronisere video og lyd
• Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke
lyden for at tilpasse den til videoen.
•	Tryk på knappen AUDIO SYNC +/– for at synkronisere lyden
med videoen.
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UDFØRT
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Dansk

BEMÆRK: Støj eller lyde fra omgivelserne kan afbryde
kalibreringssekvensen. Gå ud af området og forbliv stille under
kalibreringen.
Efter at kalibreringen er afsluttet, skal du fjerne mikrofonen og
opbevare den.
BEMÆRK: Lydkalibreringsindstillingerne gemmes for de
specifikke placeringer af de trådløse højttalere. Hvis de
trådløse højttalere flyttes til andre placeringer, skal du udføre
lydkalibreringen igen.

Tryk derefter på knappen POWER på soundbaren og tryk på
knappen POWER på tv-fjernbetjeningen.

3

2
TV
SOURCE

UDFØRT

Følg den samme procedure for VOLUME – og
VOLUME +. For at slå lyden fra, skal du trykke på
knapperne VOLUME + og VOLUME – på soundbaren
og trykke på MUTE-knappen på tv-fjernbetjeningen.
Tryk og hold igen på VOLUME+ og SOURCE-knappen
på soundbaren, hvorefter soundbaren reagerer på din
fjernbetjening til fjernsynet.

9. SÅDAN BRUGER DU
FJERNSYNETS FJERNBETJENING
TIL AT STYRE SOUNDBAREN

10. SYSTEM

Brug fjernbetjeningen for fjernsynet til at styre din soundbar

1. Automatisk standby

9a. For de fleste Samsung, LG, Sony og Vizio
fjernsyn*

	Denne soundbar skifter automatisk til standbytilstand ved
10 minutters inaktivitet, hvor der ikke afspilles lyd/video fra en
forbundet enhed.

Soundbaren reagerer automatisk på fjernbetjeningen til fjernsynet.
De styrbare funktioner er lydstyrke op/ned og lydløs. Tryk og hold
knappen SHUFFLE nede på fjernbetjeningen, hvis du ønsker at
deaktivere denne funktion.

FJERNBETJENING TIL
FJERNSYN TIL

>3s

Bemærk:
–	Sørg for, at lydudgangen på fjernsynet er indstillet til "Ekstern
højttaler".
–	Afhængig af fjernbetjeningen, fungerer denne funktion muligvis
ikke så godt.
–	Denne funktion fungerer ikke på LG TV's magiske
fjernbetjening.
–	Denne funktion fungerer muligvis ikke godt, når HDMI CEC er
sat til TIL.
–	Nogle fjernbetjeninger fungerer muligvis ikke, hvis du trykker
gentagne gange på lydstyrkeknappen.
–	Hvis din fjernbetjening ikke er understøttet, skal du følge afsnit
9b og udføre IR-fjernbetjeningsindlæring.

9b. For andre fjernsyn skal du udføre IR
fjernbetjeningsindlæring
For at programmere soundbaren til at reagere på fjernbetjeningen
til fjernsynet, skal du udføre følgende trin. Tryk og hold VOLUME+
og SOURCE-knappen nede for at gå til indlæringstilstand.
1

>5s

INDLÆRING

2. Automatisk vækning
	Soundbaren tændes, når der modtages et lydsignal. Dette
er meget nyttigt, når du forbinder til fjernsynet med et optisk
kabel, da de fleste HDMI™ ARC-forbindelser aktiverer denne
funktion som standard.

3. Indstille skærmens lysstyrke
	Tryk gentagne gange på knappen DIM på fjernbetjeningen
for at vælge et andet lysstyrkeniveau for skærmpanelet på
soundbaren.

4. Anvende fabriksindstillingerne
		 •	Nulstil soundbaren til standardindstillingerne, som er
programmeret af fabrikken.
		 •	I enhver kildetilstand, skal du trykke og holde knapperne
VOLUME –, VOLUME + og SOURCE nede på
soundbarens toppanel, indtil teksten viser RESET.
		 •	Når nulstillingen til fabriksindstillingerne er afsluttet, slukker
og genstarter soundbaren automatisk.

5. Tjekke softwareversion
		 •	Tryk og hold knappen DIM DISPLAY nede i 5 sekunder
i enhver kilde. Hold og tryk på knappen DIM DISPLAY i
5 sekunder, efterfulgt af knapperne SOUND MODE og
NIGHT MODE.
		 •	For at tjekke subwooferens softwareversion, skal du
forbinde subwooferen til soundbaren via et 3,5 mm AUX
IND-kabel og følge ovenstående procedure.

6. Softwareopdatering
		JBL kan tilbyde opdateringer for soundbarens
systemfirmware i fremtiden. Hvis der tilbydes en opdatering,
kan du opdatere firmwaren ved at forbinde en USB-enhed
med firmwareopdateringen gemt på den til USB-porten på
din soundbar.
		Besøg www.JBL.com eller kontakt JBL kundecenter for
yderligere oplysninger om download af opdateringsfiler.

www.jbl.com

9

11. PRODUKTSPECIFIKATIONER
Generelt

• Vægt af surroundhøjttaler

: 0,6 kg

• Mål af emballage (B x D x H)
: 1008 x 379 x 455 (mm)\
			 39,7" x 14,9" x 17,9"

• Samlet maksimal effekt

: 510 W

• Maksimal effekt soundbar

: 150 W

• Maks. effekt subwoofer

: 300 W

Trådløs sender/modtager sektion

• Surroundhøjttaler maks. effekt

: 30 W x 2

• Frekvensområde for Bluetooth

: 2402 - 2480 MHz

• Afspilningstid for surroundhøjttalere : 10 timer

• Maks. Bluetooth-sendeeffekt

: 9 dBm (EIRP)

• Batterigenopladningstid

: <3 timer

• Bluetooth-sendemodulation

• Transducer-størrelse for soundbar

:	6 x 2,25" racetrackdrivere
3 x 1,25" tweeter

:	GFSK, π/4 DQPSK,
8DPSK

• 5,8 G trådløs frekvensområde

: 5725 - 5875 MHz

• 5,8 G maks. sendeeffekt

: 9 dBm (EIRP)

• Vægt af pakke (brutto)

: 20,95 kg

• Transducer-størrelse for subwoofer : 10"
• Maks. SPL

: 104 dB

• Frekvensområde

: 35 Hz - 20 kHz

• Driftstemperatur

: 0 - 45°C

Indgange og udgange
• Lydindgange

:	1 analog, 1 optisk,
Bluetooth, USB

• HDMI-videoindgange

:3

• HDMI-videoudgange
(med Audio Return Channel)

:1

• HDMI HDCP-version

: 2.2

• Bluetooth-version

: 4.2

• Bluetooth-profil

: A2DP V1.3/AVRCP V1.6

USB-specifikationer
(USB) port: Type A
Liste over kompatibilitet med filformater:
Samplinghastighed
16 ~ 48 KHz
16 ~ 48 KHz
16 ~ 48 KHz

Bitrate
80 ~ 320 kbps
80 ~ 320 kbps
80 ~ 320 kbps

16 ~ 48 KHz

80 ~ 320 kbps

16 ~ 48 KHz

Op til 3000 kbps

Mål og vægt af produktet
• Mål soundbar (B x H x D)

:	1148 x 58 x 93 (mm)\
45" x 2,3" x 3,7"

• Vægt af soundbar

: 3,9 kg

• Mål subwoofer (B x H x D)

:	440 x 305 x 305 (mm)\
16" x 12" x 12"

• Vægt af subwoofer

: 13 kg

• Mål surroundhøjttalere
: 165 x 59 x 93 (mm)\
(B x H x D)		 6,5" x 2,3" x 3,7"
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Hvis du har problemer med dette produkt, skal du kontrolle
følgende punkter, inden du anmoder om hjælp fra vores
kundetjeneste.

System
Enheden vil ikke tænde.
•	Kontroller, at strømledningen er tilsluttet til stikkontakten og
soundbaren.

Lyd

Bluetooth-specifikationer

Udvidelse Codec
MPEG 1 Layer2
MPEG 1 Layer3
*.mp3
MPEG 2 Layer3
MPEG 2.5
Layer3
*.wav
-

12. Fejlfinding

Soundbaren afgiver ingen lyd.
• Kontroller, at soundbaren ikke er sat til lydløs.
• Vælg den rigtige lydindgangskilde på fjernbetjeningen.
•	Forbind lydkablet fra din soundbar til fjernsynet eller andre
enheder.
•	Du behøver dog ikke en separat lydforbindelse, når:
		 – soundbaren og fjernsynet er forbundet via en HDMI ARCforbindelse, eller
		 – en enhed er forbundet til HDMI IND-stikket på soundbaren.
•	Nulstil soundbaren til fabriksindstillingerne ved at trykke og
holde knapperne VOLUME –, VOLUME + og SOURCE nede
på soundbarens toppanel.
Lyden er mærkelig efter at lyden er blevet indstillet
•	Nulstil lydindstillingen ved at trykke og holde knappen SOUND
på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder.
Den trådløse subwoofer afgiver ingen lyd.
•	Kontroller om subwooferens lysdiode lyser konstant hvidt. Hvis
LED-indikatoren blinker hvidt, er forbindelsen afbrudt. Dan par
mellem subwooferen og soundbaren manuelt (se "Parre med
subwooferen" på side 5).
Forvrænget lyd eller ekko.
•	Hvis du afspiller lyd fra fjernsynet igennem soundbaren, skal du
kontrollere, at fjernsynets højttaler er slået fra.
Lyd og video er ikke synkroniseret.
•	Tryk på AUDIO SYNC +/– for at synkronisere lyden med
videoen.

Dansk

Der vises en fejlmeddelelse på skærmpanelet.
•	Når der vises "Fejl", indikerer det, at et indgangslydformat ikke
er understøttet.
•	Når der vises "Fejl" i USB-kilden, indikerer det, at den
forbundne USB-enhed eller lydfil ikke er understøttet.

Video

Lydkvaliteten fra en forbundet Bluetooth-enhed er dårlig.
•	Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden nærmere
til soundbaren, eller fjern eventuelle forhindringer imellem
enheden og soundbaren.
Den forbundne Bluetooth-enhed forbinder og afbryder hele
tiden.

Hvis der ikke er et billede på fjernsynsskærmen
•	Kontroller, at soundbarens strøm er TIL, den tiltænkte kilde er
TIL, og at indgangen er indstillet korrekt på soundbaren.

•	Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden nærmere
til soundbaren, eller fjern eventuelle forhindringer imellem
enheden og soundbaren.

Bluetooth

•	På nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen
blive deaktiveret automatisk for at spare på strømmen. Dette
indikerer ikke nogen fejlfunktion på soundbaren.

En enhed kan ikke forbinde med soundbaren.
•	Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se
brugervejledningen for enheden om hvordan du aktiverer
funktionen.
•	Soundbaren er allerede forbundet med en anden Bluetoothenhed. Tryk og hold på knappen BT på fjernbetjeningen for at
afbryde den forbundne enhed, og prøv derefter igen.
•	Enheden er ikke forbundet korrekt. Forbind enheden korrekt.

Fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
•	Kontroller om batterierne er tomme og erstat med nye batterier.
•	Hvis afstanden imellem fjernbetjeningen og hovedenheden er
for lang, skal du flytte den nærmere til enheden.

www.jbl.com
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Торговая марка

: JBL

Назначение товара

: 	Активная акустическая система

Изготовитель

: 	Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик
Стрит 400, офис 1500

Страна происхождения

: Китай

Импортер в Россию

: OOO «ХАРМАН РУС СиАйЭс», Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1

Гарантийный период

: 1 год

Информация о сервисных центрах

: www.harman.com/ru

Срок службы

: 5 лет

тел. +7-800-700-0467

Товар сертифицирован		
Дата производства

: 	Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы
символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка
соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где
«M» - месяц производства (А - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010,
B - 2011, C - 2012 и т.д.).

HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com
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