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   VOORZICHTIG A.U.B. LEZEN VÓÓR HET GEBRUIK.                                 
 

• Lees, om het toestel optimaal te gebruiken, deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door en bewaar hem op een veilige plek, zodat u hem altijd kunt raadplegen. 

• Plaats het toestel op een goed geventileerde, koele, droge en schone locatie zonder 
direct zonlicht. Vermijd extreem hoge of lage temperaturen, trillingen, stof of 
vocht. Zorg voor vrije ruimte rondom het apparaat: minimaal 10 cm aan de 
bovenzijde, 10 cm aan de zijkanten en 10 cm aan de achterkant. 

• Plaats het toestel niet in de buurt van motoren, transformators of andere 
elektrische toestellen om ruis te vermijden. 

• Stel het toestel niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen van koud naar 
warm en plaats het product niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (bijv. in 
de buurt van een luchtbevochtiger) om te voorkomen dat er in het toestel 
condensatie wordt gevormd die storingen, elektrische schokken, branden en/of 
lichamelijk letsel veroorzaakt. 

• Kies de plek waar u het toestel plaatst zodanig dat er geen vreemde voorwerpen op 
het toestel kunnen vallen en/of vloeistoffen op het toestel kunnen druipen of door 
openingen naar binnen kunnen stromen. Plaats nooit de volgende voorwerpen op 
het toestel omdat deze kunnen leiden tot ongevallen, lichamelijk letsel en 
storingen: 
− Andere toestellen, aangezien deze het oppervlak van het product kunnen 

beschadigen. 
− Brandende voorwerpen (bijv. kaarsen) 
− Houders met vloeistoffen, aangezien deze kunnen omvallen. 

• Bedek het toestel niet met krantenpapier, tafelkleden, sluiers of andere 
voorwerpen. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan zich warmte ophopen 
in de eenheid, waardoor brand of storingen kunnen ontstaan. 

• Sluit het toestel pas aan nadat alle snoeren zijn aangesloten op een stopcontact. 
• Gebruik het toestel niet ondersteboven. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, 

kan dat leiden tot oververhitting of storingen. 
• Oefen geen overmatige kracht uit op knoppen, schakelaars, aansluitingen enz. 
• Wanneer u het de stekker van netsnoer uit het stopcontact haalt, moet u het bij de 

stekker vastpakken; trek nooit rechtstreeks aan het snoer. 
• Gebruik bij het schoonmaken van het apparaat een zachte droge doek. Het gebruik 

van chemicaliën kan de behuizing beschadigen. 
• Gebruik dit apparaat met de voedingsspanning die erop is afgedrukt. Aansluiting 

op een incorrect stopcontact kan brand, elektrische schokken of storingen 
veroorzaken. Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk 
letsel of schade aan het product die wordt veroorzaakt door gebruik met een 
onjuiste netspanning. 

• Als u onweer hoort of denkt dat er onweer op komst is, schakel dan snel het 
apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Als u zich niet aan deze 
richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen. 

• Laat het toestel uitsluitend controleren of repareren door gekwalificeerd Yamaha-
servicepersoneel. Maak nooit zelf de behuizing open. Demonteer deze eenheid niet 
en breng geen wijzigingen aan. 

• Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als u het toestel gedurende 
langere tijd niet gebruikt. 

• Raadpleeg het hoofdstuk „Problemen oplossen“ voordat u een storing van het 
toestel meldt. 

• Als u het toestel wilt verplaatsen, drukt u op  om de stand-bymodus in te 
schakelen. Haal vervolgens eerst de stekker uit het stopcontact. 

• Bij drastische veranderingen van de omgevingstemperatuur kan zich condensatie 
binnenin het toestel vormen. Haal in dat geval de stekker gedurende meerdere uren 
uit het stopcontact. 

• Plaats het toestel in de buurt van een stopcontact en op dusdanige wijze dat de 
stekker gemakkelijk toegankelijk is. 

• De gebruiker is verantwoordelijk voor de veilige installatie van het toestel. Yamaha 
kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan de 
producten die wordt veroorzaakt door oneigenlijke plaatsing. 

• Plaats het toestel buiten het bereik van kleine kinderen. Uw kinderen kunnen per 
ongeluk kleine onderdelen inslikken. 

Aanwijzingen voor de afstandsbediening en batterijen 
 

 

• Laat de afstandsbediening niet in contact komen met vloeistoffen. 
• Laat de afstandsbediening niet vallen. 
• Bewaar de afstandsbediening niet op de volgende plekken: 
− Plekken met een hoge luchtvochtigheid, bijv. in de buurt van badkamers 
− Plekken met een hoge omgevingstemperatuur, bijv. in de buurt van ovens 
− Plekken met een zeer lage omgevingstemperatuur, stof of vuil 

• Stel de sensor van de afstandsbediening niet bloot aan zonlicht of direct licht van 
hoogfrequente TL-verlichting. 

• Oude batterijen kunnen het bereik van de afstandsbediening beperken. Vervang in 
dat geval de batterijen zo snel mogelijk voor een nieuw exemplaar. 

• Vermijd contact met de vloeistof als een batterij lekt. Reinig het batterijvak voordat 
u nieuwe batterijen plaatst. 

• Zorg dat u batterijen niet samen met stukken metaal bewaart. 
• Lege batterijen vallen onder Klein Chemisch Afval en dienen als zodanig 

behandeld te worden. 
• Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Als er een batterij is ingeslikt, roep 

dan onmiddellijk de hulp van een arts in. 
• Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u deze gedurende een langere 

periode niet gebruikt. 
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• Probeer de batterijen niet op te laden of te openen. 
• Stel de batterijen niet bloot aan extreme hitte (zonlicht, vuur, enz.). 

WAARSCHUWING 
SLIK DE BATTERIJ NIET IN WANT DIT KAN RESULTEREN 
IN CHEMISCHE BRANDWONDEN 

VOORZICHTIG 
Vervang de batterij alleen door een gelijkwaardige batterij. 
 
Er is explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. 

Informatie over ophalen en weggooien van oude 
apparatuur en lege batterijen 

Deze symbolen op de apparaten, verpakking en/of 
meegeleverde documenten betekenen dat gebruikte elektrische 
en elektronische apparaten en batterijen niet met het gewone 
huishoudelijke afval mogen worden gemengd. Voor juist 
behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur en lege 
batterijen brengt u deze naar de desbetreffende ophaalpunten in 
overeenstemming met de nationale wetgeving. Neem hierbij 
ook de richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC in acht. 
Door deze apparatuur en batterijen op de juiste manier weg te 
gooien, helpt u waardevolle bronnen te sparen en mogelijk 
negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het 
milieu te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van niet-
aangepaste afvalverwerking. 
Voor meer informatie over ophalen en recyclen van oude 
apparatuur en batterijen neemt u contact op met de lokale 
overheid, uw afvalophaalmaatschappij of het verkooppunt 
waar u de items hebt gekocht. 
Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie: 
Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt 
weggooien, neemt u voor meer informatie contact op met uw 
dealer of leverancier. 
Informatie over weggooien in landen buiten de Europese 
Unie: 
Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u 
deze items wilt weggooien, neemt u contact op met de lokale 
overheid of een lokale dealer en vraagt u om instructies voor 
het correct weggooien. 
Opmerking bij het batterijsymbool (de twee onderste 
voorbeeldsymbolen): 
Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool 
worden gebruikt. In dat geval wordt voldaan aan de eis uit de 
batterijrichtlijn van de EU voor de desbetreffende chemische 
stof. 

Radiogolven kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Gebruik dit 
toestel niet in medische instellingen. 

Gebruik dit toestel niet binnen een afstand van 15 cm (6 inch) van personen 
met geïmplanteerde hartpacemaker of defibrillator. 

Ook als de aan/uit-schakelaar  is uitgeschakeld, is de eenheid niet losgekoppeld 
van de voedingsbron zolang het netsnoer niet uit het wandstopcontact is gehaald. 

Als u een stekkerdoos (of vergelijkbare apparaten) voor de stroomaansluiting van dit 
product gebruikt, moet deze altijd goed toegankelijk zijn. 

WAARSCHUWING 
STEL DE EENHEID NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM 
ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN BRAND TE VERMIJDEN. 

De afstandsbediening die bij dit product wordt geleverd bevat een knoopbatterij. 
Als de knoopbatterij wordt ingeslikt, kan dit in een tijdsbestek van slechts 2 uur 
ernstige inwendige brandwonden veroorzaken met mogelijk fatale afloop. Houd 
batterijen buiten het bereik van kinderen. Als de batterijhouder niet stevig sluit, 
moet u het product niet meer gebruiken en ook buiten het bereik van kinderen 
houden. Als u denkt dat er batterijen zijn ingeslikt, roep dan onmiddellijk de 
hulp van een arts in. 

Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het toestel. 
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Over de inhoud van deze handleiding 
LET OP 
Hieronder volgt informatie die u in acht moet nemen om 
een defect van het product, of beschadigingen, een 
foutieve werking of gegevensverlies te voorkomen. 
Tevens is de informatie van belang voor de 
milieubescherming. 

OPMERKING 
Hieronder volgen opmerkingen over instructies, beperkingen van 
functies en extra informatie die nuttig kan zijn. 
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Meegeleverde items 
Controleer of u alle volgende items inderdaad ontvangen hebt. 

 

Het 
toestel 

 

Afstandsbediening 
Een CR2025-lithiumbatterij is 

reeds geplaatst. 

Netsnoer Optisch digitale audiokabel Tussenstukken x 2 
Voor wanneer u het toestel aan de wand 

wilt bevestigen 

 
 
 

  
 

Bevestigingssjabloon 
Voor wanneer u het toestel aan de wand wilt 

bevestigen 

Gebruikershandleiding (dit boekje) 
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Voorbereiden van de afstandsbediening 
Verwijder het isolatievel van de batterij om de 
afstandsbediening klaar te maken voor gebruik. 

Werkingsbereik van de afstandsbediening 
Gebruik de afstandsbediening binnen het hieronder 
aangegeven bereik. Wanneer het toestel aan de wand is 
bevestigd, moet u de afstandsbediening op de sensor op het 
bovenpaneel richten (p. 12). 

 
 

 
Isolatievel van batterij 

 

Sensor voor de 
afstandsbedieni
ng 

Binnen 6 m 
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Vervangen van de batterij in de 
afstandsbediening 
 
 
 
 

 
            Batterijhouder 

 
 
 
 
 
 

          Ontgrendellipje 
 
 
 
 
 

CR2025-
lithiumbatterij 

Op de volgende afbeelding wordt getoond hoe u batterijen vervangt. 
De met “A” gemarkeerde pijl geeft aan in welke richting u het 
ontgrendellipje drukt. “B” geeft aan in welke richting u tegelijkertijd 
de batterijhouder eruit haalt. 
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Kenmerken 
Dit Front Surround System is eenvoudig te installeren en dankzij een ingebouwde subwoofer kunt u genieten van een 
krachtig en dynamisch geluid dat afkomstig is van een tv of andere apparaten. 

 
 

• Ondersteuning voor overdracht van 4K HDR (hoge dynamiek)-video 
Geniet van hoge-resolutie video van een opzetkastje voor de kabel-tv of satelliet-tv, of van een BD/DVD-speler. Wanneer u een tv gebruikt die 
Audio Return Channel (ARC) ondersteunt, kan dit ARC-compatibele toestel via een enkele HDMI-kabel op de tv worden aangesloten (p. 14). 

• HDMI-regelfunctie 
Link TV- en toestelfuncties met behulp van de afstandsbediening (p. 20). 

• Bluetooth-verbinding 
Gemakkelijke weergave van materiaal van een Bluetooth-compatibele smartphone, tablet of computer (p. 21). 
Onze exclusieve Compressed Music Enhancer technologie verbetert de geluidskwaliteit en de geluidseigenschappen en staat garant voor 
een realistisch en indrukwekkend geluid. 

• HOME THEATER CONTROLLER-app 
Met HOME THEATER CONTROLLER, een gratis app voor smartphones, kunt u het toestel gemakkelijk bedienen met behulp van een 
smartphone (p. 23). 

• Bass Extension 
Versterkt de weergave van de lage bassen voor het verkrijgen van een krachtig geluid (p. 18). 

 
• Clear Voice 
Deze functie maakt stemmen, zoals gesprekken of commentaar, duidelijker te verstaan (p. 18). 
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Veelgestelde vragen 
In het volgende gedeelte worden veelgebruikte functies en veelgestelde vragen over het toestel behandeld. 

 

V1 Kan ik het toestel niet gewoon met de 
afstandsbediening van de tv bedienen? 

A1 Ja. Wanneer het toestel via een HDMI-kabel met een tv is 
verbonden, kan de afstandsbediening van de tv worden 
gebruikt om de tv en het toestel te bedienen (p. 20). 

 
 

V2 Kan ik stemmen beter verstaanbaar maken? 

A2 Ja. Stemmen in films, nieuws- of sportprogramma’s 
enz. kunnen beter verstaanbaar gemaakt worden met 
de “Clear Voice” functie (p. 18). 

 
 

F3 Kan ik een smartphone gebruiken om het toestel te 
bedienen? Kan ik een smartphone gebruiken om het 
toestel in of uit te schakelen? 

A3 Ja. U kunt het toestel met een smartphone bedienen door 
de gratis HOME THEATER CONTROLLER-app op de 
smartphone te installeren (p. 23). 
Bovendien kan de Bluetooth-standbyfunctie worden 
gebruikt om het toestel in te schakelen wanneer een 
Bluetooth-verbinding tussen het toestel en de smartphone 
wordt opgezet en om het toestel uit te schakelen wanneer 
die verbinding wordt verbroken (p. 23). 

V4 Kan de helderheid van de indicators worden afgesteld? 

A4 Ja. Gebruik hiervoor de DIMMER-toets op de 
afstandsbediening (p. 19). 

 
 

V5 Hoe kan surroundweergave worden ingeschakeld? 

A5 Gebruik hiervoor de SURROUND-toets op de 
afstandsbediening (p. 18). 

 
 

V6 Kan het volume van de subwoofer worden ingesteld? 

A6 Ja. Gebruik hiervoor de SUBWOOFER (+/–)-
toetsen op de afstandsbediening van het toestel 
(p. 19). 
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Namen en functies van onderdelen 
  Het toestel (voorpaneel/bovenpaneel)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Indicators 

3 Toets (geluid uit) 
Hiermee kunt u de geluidsweergave 
tijdelijk uitschakelen. Met nogmaals 
drukken wordt het geluid weer 
ingeschakeld. (p. 19). 

4 Toetsen / (volume +/-) 
Hiermee kunt u het volume regelen (p. 
19). 

5 (aan/uit)-toets  
Hiermee kunt u het toestel aan of 
uit zetten (p. 17). 

OPMERKING 
• Het toestel kan vanzelf uit gaan wanneer de 

automatische standbyfunctie is ingeschakeld 
(p. 25). 

6 Luidsprekers 
De indicators op het bovenpaneel knipperen of branden continu om de 
bedieningstoestand en de instellingen aan te geven. In deze handleiding 
worden waar nodig als uitleg afbeeldingen gegeven van de negen indicators. 

: Uit : Brandt : Knippert 
Voorbeeld: Wanneer de DPL en SURROUND-indicators branden en de 
               HDMI-indicator knippert 

 
         

2 Toets (signaal) 
Hiermee selecteert u de weer te geven signaalbron. (p. 17). 

7 Dubbele ingebouwde 
subwoofers De ingebouwde 
subwoofers bevinden zich in het 
bovenste gedeelte van het toestel. 

8 Afstandsbedieningssensoren 
Voor het ontvangen van de 
infraroodsignalen van de 
afstandsbediening van het toestel (p. 
6). 

1 2 3 4 5 

7 
6 

7 

8 

6 
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  Het toestel (achterkant)  
 
 

 

9 SUBWOOFER OUT-aansluiting 
Voor het aansluiten van een extern apparaat met een RCA-
monokabel (p. 16). 

0 ANALOG-ingangsaansluiting 
Voor het aansluiten op een extern apparaat met een 3,5 mm 
stereo-ministekkerkabel (p. 15). 

a TV-ingangsaansluiting 
Voor het aansluiten op een tv met een optisch digitale 
audiokabel (p. 14). 

b HDMI OUT (ARC)-aansluiting 
Voor het aansluiten op een HDMI-compatibele tv (p. 14). 
 

c HDMI IN-aansluiting 
Voor het aansluiten van HDMI-compatibele weergavetoestellen 
zoals een BD/DVD-speler, een ontvanger voor satelliet- of kabel-
tv en een spelcomputer (p. 14). 

d AC IN-aansluiting 
Sluit hierop het netsnoer van het toestel aan (p. 16). 

9 0 a b c d 

SUBWOOFER OUT ANALOG TV OUT (ARC) IN 

HDMI AC IN 
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Opstelling 
 

Geschikt voor installatie op een tv-voet en voor montage aan de wand. 
 

Plaats het toestel zodanig dat de toetsen naar de achterzijde zijn 
gericht. 

 
  Het toestel aan de wand bevestigen  

Zie “Het toestel aan de wand bevestigen” (p. 13) voor 
aanwijzingen over het bevestigen van het toestel aan een wand 
met de toetsen naar boven gericht. 

 

Het toestel op een tv-standaard 
enz. installeren 

Toetsen 

Toetsen 

Kennisgeving 
• Zet dit toestel niet bovenop een BD-speler of andere apparaten, of andersom. 

Dit kan leiden tot storingen vanwege trillingen enz. 
• Vermijd aanraken van de luidsprekers (het gedeelte bedekt met stof) aan 

de bovenkant van het toestel. 
• Het toestel beschikt over luidsprekers die niet magnetisch afgeschermd zijn. 

Plaats daarom geen dingen in de buurt van het toestel die gevoelig zijn voor 
magnetische invloeden (harde schijven enz.). 

• Sluit het toestel voor de afsluitende installatie aan op externe apparatuur. 
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Bevestigingssjabloon (meegeleverd) 
 

Schroefgaten 

Het toestel aan de wand bevestigen 
 

 
 
1 Bevestig het bevestigingssjabloon op de gewenste plek 

aan de wand en teken de schroefgaten af. 

2 Verwijder het bevestigingssjabloon van de wand en 
installeer de in de handel verkrijgbare schroeven op de 
afgetekende plekken in de wand (zoals u hieronder kunt 
zien). 

 

 
3 Haal het beschermlaagje van de tussenstukken en 

bevestig de kleefzijde aan het toestel zoals u hieronder 
kunt zien. 

Plakband of punaises 
 

   
 

 
 

4 Hang het toestel aan de schroeven. 
 

 

Voorzichtig 
 
• Installatiewerk voor montage aan de wand moet door gekwalificeerde dealers of 

aannemers worden uitgevoerd. De klant mag in geen geval proberen dit soort werk 
zelf uit te voeren. Een incorrecte of ondeugdelijke installatie kan ertoe leiden dat het 
toestel valt, wat kan resulteren in persoonlijk letsel. 

• Om te voorkomen dat het toestel kan vallen, moet u het toestel aan een 
voldoende stevige wand bevestigen, bijvoorbeeld één van gipsplaat met stevige 
balken erachter. 

• Maak gebruik van in de handel verkrijgbare schroeven die het gewicht van de 
installatie kunnen dragen (gespecificeerd in stap 2). Gebruiken van 
bevestigingsmiddelen anders dan de voorgeschreven schroeven kan ertoe leiden dat 
het toestel valt. 

• Zet de kabels zodanig vast dat ze niet los kunnen komen. Als u per ongeluk achter 
een kabel blijft haken, kan het toestel daardoor loskomen en vallen. 

• U mag niet op het toestel leunen en geen te grote kracht zetten op de bovenkant van 
het toestel. Hierdoor zou het toestel kunnen vallen. 

• Controleer na de installatie of het toestel inderdaad stevig genoeg 
bevestigd is. Yamaha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig ongeval 
veroorzaakt door een ondeugdelijke installatie. 

 
 
 
 

  Bevestigingsgaten  
 aan de onderkant 

van het toestel 
 

7 - 9 mm 4 mm 

13 - 15 mm 
20 mm of 
meer 

Tussenstukke
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Aansluitingen 
 

a Aansluiten van een tv en een opzetkastje 
Volg de onderstaande procedure voor het aansluiten van de kabels. 

 
 

Videosignale
n 

 
 

Audiosignalen 1 HDMI-kabel (optioneel) 
Voor het invoeren van de digitale audio-/ 
videosignalen van het opzetkastje 
of de BD/ DVD-speler naar dit toestel. 

2 HDMI-kabel (optioneel) 
Digitale video van het opzetkastje of de 
BD/ DVD-speler wordt weergegeven op 
de tv. 

 
OPMERKING 
• Gebruik een 19-pens HDMI-kabel die voorzien is van 

het HDMI-logo. Een kabel met een maximum lengte 
van 5m wordt aanbevolen om te voorkomen dat het 
signaal te veel verslechtert. 

• Gebruik een hoge-snelheid HDMI-kabel voor de 
weergave van 3D- en 4K-videomateriaal. 

• Dit toestel ondersteunt HDCP versie 2.2, een 
kopieerbeveiligingstechnologie. Om te kunnen genieten 
van 4K-videoweergave, moet u het toestel aansluiten op 
de HDMI-ingangsaansluiting (een die compatibel is met 
HDCP 2.2) van een HDCP 2.2-compatibele tv en op de 
HDMI-uitgangsaansluiting van een HDCP 2.2-
compatibele BD/DVD-speler. 

OPTICAL 
OUTPUT 

1 
HDMI INPUT 

2 3 

Opzetkastje voor kabel-
tv, satelliet-tv of 

netwerk-tv, of BD/DVD-
speler TV 

Gebruik de optisch digitale 
audiokabel (meegeleverd) wanneer 
u het toestel op een tv aansluit die 
Audio Return Channel niet 
ondersteunt. 

HDMI 
OUTPU
T 

1. Verwijder het 
kapje 

2 1 

SUBWOOFER OUT ANALOG TV OUT (ARC) IN 

HDMI AC IN 

SUBWOOFER OUT         ANALOG                        TV OUT (ARC) IN  

H DMI  AC IN 

2. Controleer de 
richting van de 
stekker 
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OPMERKING 
Tv die Audio Return Channel (ARC) ondersteunt 
• Sluit een HDMI-kabel aan op de aansluiting die Audio Return Channel 

ondersteunt (de aansluiting waarbij “ARC” staat aangegeven) op de tv. 
• Wanneer de HDMI-regeling (HDMI instelling of HDMI control) is ingeschakeld, 

kunnen de audio- en videosignalen van de weergave-apparatuur ook wanneer dit 
toestel uit staat worden weergegeven door de tv (passage van HDMI-signaal). 

• Schakel de functie voor HDMI instelling (HDMI Control) van dit toestel in om de 
Audio Return Channel (ARC) functie in te schakelen (p. 24). 

 

 

b Aansluiten van een gameconsole 
via de analoge aansluiting 

 
 

Sluit een extern apparaat, zoals een gameconsole of tv die niet is 
voorzien van een optische digitale uitgang, aan op de ANALOG-
ingangsaansluiting van dit toestel. 

 
 

 
OPMERKING 
• Als u op de ANALOG-toets op de afstandsbediening drukt, wordt de ANALOG-

ingang ingeschakeld. Dit toestel geeft dan het geluid van het aangesloten 
apparaat weer. 

• Als het volume geregeld kan worden met het apparaat dat is aangesloten op de 
ANALOG-ingangsaansluiting van het toestel, moet u dat apparaat instellen op 
hetzelfde volume als dat van andere apparatuur die is aangesloten op de HDMI-
aansluitingen om te voorkomen dat het geluid ineens veel luider klinkt dan 
verwacht. 

Wat is Audio Return Channel (ARC)? 
Om het mogelijk te maken dat dit toestel het geluid van de tv weer 
kan geven, moet de tv normaal gesproken ook met een 
audiokabel op dit toestel worden aangesloten, naast een HDMI-
kabel. Als de tv echter Audio Return Channel (ARC) ondersteunt, 
dan kunnen de benodigde audiosignalen van de tv via dezelfde 
HDMI-kabel naar het toestel worden teruggevoerd als waarmee 
de videosignalen van het toestel naar de tv gaan. 

SUBWOOFER OUT         ANALOG                         TV OUT (ARC) IN  

H DMI  AC IN 

ANALOG 

3,5 mm stereo-
ministekkerkabel (optioneel) 

Gameconsole 
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SUBWOOFER OUT         ANALOG                        TV OUT (ARC) IN  

H DMI  AC IN 

SUBWOOFER OUT 
 
 

RCA-monokabel (optioneel) 

Mono 

c Gebruiken van een externe 
subwoofer 

 
 

Het toestel heeft twee ingebouwde subwoofers; u kunt echter een 
externe subwoofer aansluiten wanneer u de lage tonen extra wilt 
versterken. Sluit een subwoofer die is voorzien van een ingebouwde 
versterker aan op de SUBWOOFER OUT-aansluiting van het 
toestel. Er zal dan geluid worden geproduceerd door zowel de 
ingebouwde subwoofers als de externe subwoofer. 

d Het netsnoer aansluiten 
 

 

Nadat alle aansluitingen zijn gemaakt, sluit u het meegeleverde 
netsnoer op de AC IN-aansluiting van het toestel aan en steekt dan 
de netstekker in het stopcontact. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar een wandstopcontact 
 

 

OPMERKING 
• Gebruik een subwoofer voorzien van een ingebouwde versterker. 

SUBWOOFER OUT         ANALOG                         TV OUT (ARC) IN  

H DMI  AC IN 

AC IN 
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Bediening 
Signaalzender van 
afstandsbediening 
Verzendt infraroodsignalen. 

 
 

Toets       (aan/uit)  

Hiermee kunt u het toestel aan of uit zetten. 
Aan 

De indicator voor de laatst geselecteerde signaalbron brandt. 
Uit (Bluetooth Standbyfunctie ingeschakeld, p. 23) 

 
 
 
 

Ingangstoetsen 
 

Hiermee selecteert u de weer te geven signaalbron. 
HDMI .................Audio van een met de HDMI IN-aansluiting 

verbonden apparaat 
TV ........... Audio van een met de TV-

ingangsaansluiting verbonden apparaat 
ANALOG ...........Audio van een apparaat dat is verbonden met de  

ANALOG-ingangsaansluiting 
BLUETOOTH ....Audio van een met Bluetooth verbonden apparaat 
De indicator voor de geselecteerde signaalbron brandt. 
(Voorbeeld: wanneer de tv is geselecteerd) 

 
 

HDMI          TV           ANALOG      BLUETOOTH 
 

 
• Als u audio wilt weergeven van het toestel, dat op de tv is aangesloten, of 

video's wilt afspelen vanaf het toestel, kies dan het toestel als ingangsbron 
voor de tv. 

• U vindt informatie over het weergeven via een Bluetooth-apparaat op pagina 21. 

1 

2 

OPMERKING 
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3 SURROUND en STEREO-
toetsen Schakel tussen surround- en stereoweergave (2 kanalen). 

SURROUND 
........ SURROUND 

 

STEREO 
.............. 

OPMERKING 

SURROUND 
 

„DPL“ brandt bij het weergeven van een 
stereosignaal met surroundeffect. 
De surroundweergavemodus TV Program, Movie,  Brandt 
Music, Sports of Game kan worden geselecteerd met de  (Dolby 
HOME THEATER CONTROLLER-app   Prologic II) 
(p.2 3) geïnstalleerd op een smartphone die de Bluetooth-functie 
ondersteunt. 

4 
CLEAR VOICE-toets 

Schakel de functie Clear Voice in/uit. 
Wanneer deze functie is ingeschakeld, zijn menselijke 
stemmen, zoals dialogen in films of commentaar bij nieuws 
beter verstaanbaar. 

CLEAR 
VOICE 

 CLEAR 
VOICE 

 

BASS EXTENSION-toets 
Schakel de extra versterking van de lage tonen in/uit. 
Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u genieten van 
een extra krachtig geluid. 

BASS 
EXTENSIO
N 

 BASS 
EXTENSIO
N 

 

Brandt (surroundweergave) 

Uit (stereoweergave) 

Brandt 
(ingeschakeld) 

Uit 
(uitgeschakeld) 

Brandt 
(ingeschakeld) 

Uit 
(uitgeschakeld) 
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Decoderindicator 
Het toestel ondersteunt de volgende audiosignalen. De kleur van de 
indicator geeft het type audio-ingangssignaal aan. 

 
Groen (Dolby Digital), rood (DTS) 

 
 

Uit (PCM/analoog signaal/geen ingangssignaal) 

5 BLUETOOTH STANDBY-toets 

Houd de toets tenminste 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-
standbyfunctie (p. 23) in/uit te schakelen. 

7 DIMMER-toets 
Hiermee kunt u de helderheid van de indicators instellen. Met elke 
druk op de toets verandert de helderheid van de indicator als volgt. 

Gedimd (standaardinstelling) ® Uit  ® Helder 
 

Indicators branden helder onmiddellijk nadat ze gebruikt zijn 
en schakelen na een paar seconden terug naar de 
ingestelde helderheid. 

6 SUBWOOFER (+/–)-
toetsen Hiermee kunt u het volume van de 

subwoofer regelen. 

  

MUTE-toets 
Hiermee kunt u de geluidsweergave tijdelijk uitschakelen. 
Druk nog een keer op deze toets om de geluidsweergave 

Knippert (geluid uit) 
 
VOLUME (+/–)-toetsen 
Hiermee kunt u het volume 

  

Volume  
lager (–) 

Volume  
hoger (+) 

Volume  
hoger (+) 

Volume  
lager (–) 
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Het toestel bedienen met de afstandsbediening van de tv (HDMI instelling of  
HDMI Control)  

 

De functie voor HDMI instelling (HDMI Control of koppelingsfunctie) coördineert de bediening van uw tv en dit toestel zodat het toestel kan 
worden bediend met de afstandsbediening van de tv. 
Wanneer er een tv is verbonden met het toestel via een HDMI-kabel (p. 14), kan de afstandsbediening van de tv worden gebruikt om de volgende 
handelingen uit te voeren. 

 
Functies die bediend kunnen worden met de afstandsbediening van de tv 
 LET OP 

 
 

1. In-/uitschakelen 

 
Afstandsbediening van de tv 
(voorbeeld) 

• Als u het toestel niet kunt bedienen met de afstandsbediening van uw tv, vindt u 
meer informatie op pagina 24. 

De tv en dit toestel schakelen tegelijk in/uit. 
2. Omschakelen signaalbronnen 
• De signaalbron voor dit toestel schakelt 

over wanneer u de signaalbron van de tv 
overschakelt. Voorbeelden: 
– Wanneer er op de tv een tv-programma wordt 

geselecteerd, zal de audio-ingang van dit 
toestel worden overgeschakeld naar de HDMI 
OUT (ARC)-aansluiting met de ARC-functie, of 
naar de TV-aansluiting. 

– Wanneer er een BD/DVD-speler is aangesloten 
op de HDMI IN-aansluiting van het toestel, zal 
de signaalbron van het toestel overschakelen 
naar HDMI wanneer de BD/DVD-speler wordt 
geselecteerd met de afstandsbediening van de 
tv. 

• U kunt schakelen tussen de signaalbronnen 
wanneer dit toestel is uitgeschakeld. 

3. Omschakelen audioweergave-apparaat (tv 
of dit toestel (versterker)) 
 

 
4. Volume 
Het volume kan worden geregeld wanneer de 
audio-uitgang van de tv is ingesteld op weergave 
via dit toestel (versterker). 

OPMERKING 
• Zelfs als uw tv de functie voor HDMI instelling (HDMI Control) ondersteunt, is 

het mogelijk dat sommige functies niet beschikbaar zijn. Zie de bij uw tv 
geleverde documentatie voor details. 

• Wij raden u aan gebruik te maken van toestellen (tv, BD/DVD-speler, enz.) van 
dezelfde fabrikant. 
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Luisteren naar het 
geluid van een 
Bluetooth-apparaat 
Audio van een Bluetooth-apparaat, zoals een smartphone of een 
digitale muziekspeler, kan worden weergegeven via een draadloze 
verbinding. 

 
 
 

Bluetooth-apparaat 

1 Druk op BLUETOOTH op de 
afstandsbediening van het toestel om 
Bluetooth te selecteren als de signaalbron. 
De BLUETOOTH-indicator op het toestel knippert. 

 
 

                             BLUETOOTH 

Knippert 
 

Als er eerder al een Bluetooth apparaat verbonden is geweest, 
zal het toestel verbinding maken met het apparaat dat het 
laatst met het toestel verbonden was wanneer er op 
BLUETOOTH wordt gedrukt. Beëindig deze verbinding om een 
nieuw apparaat aan te sluiten. 

2 Schakel de Bluetooth-functie in op het Bluetooth-

apparaat. 
 

 

  
 

 
 

LET OP 
• Regel het volumeniveau van het Bluetooth apparaat naar wens. 
• Voer de Bluetooth verbinding uit met het apparaat en dit toestel binnen een 

afstand van 10m van elkaar. 

OPMERKING 
• Zie de documentatie die bij het Bluetooth apparaat is geleverd voor meer 

informatie. 
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3 Selecteer “YAS-106 Yamaha” in de Bluetooth 
apparatenlijst op het apparaat. 
Als wachtwoord (PIN) voert u het nummer “0000” in. 

 

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de 
indicator    of een voltooid-melding op het Bluetooth-
apparaat weergegeven en gaat de BLUETOOTH-indicator op 
het toestel branden. 

De Bluetooth-verbinding beëindigen 
 

 

De Bluetooth verbinding zal in de volgende gevallen worden 
afgesloten. Wanneer de Bluetooth-verbinding wordt verbroken 
terwijl het toestel is ingeschakeld, gaat de BLUETOOTH-indicator 
knipperen en komt het toestel in de verbinding-wachtstand te staan. 

• De Bluetooth-functie wordt uitgeschakeld op het 
compatibele apparaat. 

• Houd de BLUETOOTH-toets op de 
afstandsbediening van het toestel tenminste 3 
seconden ingedrukt. 

• Het toestel wordt uit gezet. 

 
 

Brandt 
 

4 Speel een nummer af op het Bluetooth-apparaat. 
 

 

 
 PIN 0 0 0 0  

 

  1 2 3   

  4 5 6   

  7 8 9   

   0    
       

       

 

YAS-106 Yamaha 
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De Bluetooth-stand-byfunctie 
gebruiken 

 
 

De Bluetooth-standbyfunctie stelt u in staat het toestel automatisch 
aan of uit te zetten, gekoppeld aan de werking van het Bluetooth-
apparaat. 

1 Terwijl het toestel aan staat, houdt u de 
BLUETOOTH STANDBY-toets op de 
afstandsbediening van het toestel langer dan 3 
seconden ingedrukt. 
Wanneer de BLUETOOTH STANDBY-toets 3 seconden 
ingedrukt wordt gehouden, schakelt de functiestatus om tussen 
ingeschakeld en uitgeschakeld. 

 

Knippert 3 maal (ingeschakeld), knippert eenmaal (uitgeschakeld, 
standaardinstelling) 

Gebruik van de HOME THEATER 
CONTROLLER-app 

 
 

Wanneer de gratis HOME THEATER CONTROLLER-app wordt 
geïnstalleerd op een Bluetooth-compatibele smartphone of ander 
apparaat, kunnen diverse bedieningsfuncties (basisbediening van 
het toestel, kiezen van de surruondweergavemodus, aanpassen van 
de geluidsinstellingen enz.) gemakkelijk met behulp van het 
Bluetooth-apparaat worden uitgevoerd. 

 
LET OP 
• Om de app te gebruiken, moet u het toestel en het Bluetooth-apparaat via een 

Bluetooth-verbinding met elkaar verbinden. 
• Als de Bluetooth-standbyfunctie is ingeschakeld, wordt het toestel samen met het 

Bluetooth-apparaat aangezet. 
 

Zie voor details over de “HOME THEATER CONTROLLER”-app de 
productinformatie op onze website. 

 

 

Door de Bluetooth-standbyfunctie in te schakelen kan het toestel 
worden aan- of uitgezet met behulp van een Bluetooth-apparaat. 

 
Stroom-aan koppelingsfunctie (wanneer het toestel uit staat) 
Wanneer de Bluetooth-verbinding op het apparaat wordt gemaakt, 
wordt dit toestel ingeschakeld en is het klaar om het geluid van het 
apparaat weer te geven. 

 
Stroom-uit koppelingsfunctie (wanneer het toestel aan staat) 
Het toestel wordt uitgeschakeld wanneer de Bluetooth-verbinding op 
een Bluetooth-apparaat wordt beëindigd. (Alleen wanneer 
BLUETOOTH is geselecteerd als signaalbron.) 
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1 

Instellingen 
 

Volg deze procedure om de functie voor HDMI instelling (HDMI 
Control) van het toestel in of uit te schakelen. Standaard is deze 
functie ingeschakeld. 

Zet het toestel uit. 

 
 De HDMI-audioweergave configureren      
Stel in of het HDMI-audio-ingangssignaal via het toestel of de tv 
wordt weergegeven. 
OPMERKING 
• Deze instelling kan alleen worden geconfigureerd wanneer de functie voor 

HDMI-instelling (HDMI Control) is uitgeschakeld. 

2 Houd de HDMI-toets op de afstandsbediening van 
het toestel langer dan 3 seconden ingedrukt. 

Het toestel 
(standaard) 

Het HDMI-audio-ingangssignaal wordt via het toestel 
weergegeven. 

Als u de HDMI-toets langer dan 3 seconden ingedrukt 
houdt, wordt de instelling respectievelijk in- of 
uitgeschakeld. 

 

Uit (uitgeschakeld); brandt (ingeschakeld; standaardinstelling) 
 

OPMERKING 
• Schakel de functie voor HDMI-instelling (HDMI Control) in wanneer u een tv 

aansluit die Audio Return Channel (ARC) ondersteunt (p. 15), of wanneer u de 
functie voor onbewerkte passage van het HDMI-signaal gebruikt (p. 15). 

 

TV Het HDMI-audio-ingangssignaal wordt weergegeven 
via de tv aangesloten op de HDMI OUT (ARC)-
aansluiting op dit toestel. Het toestel kan niet 
worden gebruikt om het volume in te stellen. 
Gebruik de bedieningsorganen van de tv om het 
volume in te stellen. 

 
 

1 Zet het toestel uit. 

2 Houd de SURROUND-toets op de 
afstandsbediening meer dan 3 seconden ingedrukt. 
Als u de SURROUND-toets langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, 
wordt de audioweergave omgeschakeld tussen het toestel en de tv. 

 
    

 
   

 
 

OPMERKING 

Uit (audioweergave via tv)  
Brandt (audioweergave via toestel; standaardinstelling) 

• Om de HDMI-audioweergave te configureren met de functie voor HDMI-instelling (HDMI 
Control) ingeschakeld, selecteert u het audioweergave-apparaat geconfigureerd voor de 
tv aangesloten op dit toestel. 

• Via de HDMI IN-aansluiting van dit toestel binnenkomende HDMI-videosignalen worden 
altijd gereproduceerd via de HDMI OUT (ARC)-aansluiting van dit toestel. 

De functie voor HDMI instelling  
(HDMI Control) instellen 

Als het toestel niet met de afstandsbediening van de tv kan worden bediend 
Controleer of de instellingen zijn geconfigureerd zoals hieronder wordt 
beschreven. 
– De functie voor HDMI instelling (HDMI Control) van dit toestel is ingeschakeld. 
– De functie voor HDMI instelling (HDMI Control) is ingeschakeld op de tv. 

Voorbeelden van tv-instellingen 
• Selecteer in het instelmenu van uw tv “Koppelingsinstelling” ➔ “HDMI instelling 

(HDMI Control)” en stel vervolgens een instelling zoals “HDMI instelling (HDMI 
Control)” in op “AAN”. 

• Stel de audio-uitgang in op een andere mogelijkheid dan tv. 
Als het toestel niet kan worden bediend met de afstandsbediening van de tv 
zelfs nadat de hierboven beschreven instellingen correct zijn uitgevoerd: 
– Schakel dit toestel en de tv uit en vervolgens weer in. 
– Haal de stekkers van het toestel en van de externe apparatuur die via HDMI- 

kabels op het toestel is aangesloten uit het stopcontact. Doe de stekker na 
ongeveer 30 seconden opnieuw in het stopcontact. 
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  Initialiseren van het toestel  
 

 
 

Door de automatische standbyfunctie in te schakelen, 
voorkomt u dat het toestel aan blijft staan wanneer het niet 
gebruikt wordt. 

 
LET OP 
• Wanneer de automatische standbyfunctie is ingeschakeld, schakelt 

dit toestel automatisch uit in de volgende gevallen. 
− 8 uur lang geen bediening 
− 20 minuten lang geen handelingen wanneer BLUETOOTH of HDMI is 

geselecteerd als de signaalbron. 
 

1 Zet het toestel uit. 

2 Tik de toets        aan en houd deze vast, en tik       
aan op het toestel. 
De automatische standbyfunctie wordt ingeschakeld of 
uitgeschakeld en het toestel gaat aan. De indicator toont de 
status van de automatische standbyfunctie gedurende enkele 
seconden meteen nadat het toestel is aangezet. 

Volg de procedure hieronder om het toestel te initialiseren. 

1 Zet het toestel uit. 

2 Tik en   aan  op het toestel en houd deze 
vast totdat alle indicators knipperen. 

 

 

     
 

Knippert 
(geïnitialiseerd) 

 

 
 

     

 

Uit (ingeschakeld, standaard), Brandt (uitgeschakeld) 

De automatische standby in-/ 
uitschakelen 
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Problemen oplossen 
Raadpleeg de tabel hieronder wanneer het toestel niet naar behoren functioneert. Als het probleem niet hieronder vermeld staat, of als de 
aanwijzingen het probleem niet verhelpen, zet het toestel dan uit (stand-by), haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw 
dichtstbijzijnde Yamaha dealer of servicecentrum. 
Controleer eerst het volgende: 
1 Of de netsnoeren van het toestel, de tv en de weergaveapparaten (zoals BD/DVD-spelers) goed zijn aangesloten op de 

stopcontacten. 
2 Of het toestel, de tv en de weergaveapparaten (zoals BD/DVD-spelers) zijn ingeschakeld. 
3 Of de stekkers van elke kabel stevig zijn bevestigd in de aansluitingen op elk apparaat. 

Stroomvoorziening en systeem 
 

Probleem Oorzaak Oplossing 
De stroom wordt 
plotseling 
uitgeschakeld. 

Wanneer de automatische stand-byfunctie actief is, 
schakelt dit toestel automatisch uit in de volgende 
gevallen: 
– Er zijn 8 uur lang al geen handelingen uitgevoerd 
– BLUETOOTH of HDMI is geselecteerd als signaalbron, 

maar er wordt geen audiosignaal ontvangen door het 
toestel, of er zijn al meer dan 20 minuten lang geen 
handelingen meer uitgevoerd met het toestel. 

Zet het toestel weer aan. Als de Automatische standbyfunctie 
niet wordt gebruikt, moet u de functie uitschakelen (p. 25). 

De beveiliging is in werking getreden. (DeDD / DTS-
indicator knippert.) 

Zet het toestel weer aan nadat u heeft gecontroleerd of alle 
verbindingen correct gemaakt zijn. Als het toestel nog steeds vaak 
wordt uitgeschakeld, moet u het netsnoer uit het stopcontact 
halen en contact opnemen met de dichtstbijzijnde erkende 
Yamaha dealer of servicecentrum. 

De Bluetooth-verbinding werd beëindigd door een 
Bluetooth-apparaat terwijl de Bluetooth-standbyfunctie 
van dit toestel ingeschakeld was. 

Schakel de Bluetooth-stand-byfunctie uit (p.23). 

De stroom kan niet 
worden ingeschakeld. 

Het veiligheidscircuit werd 3 keer achter elkaar 
geactiveerd. (Als u probeert de stroom in te schakelen 
in deze toestand, zal de DD / DTS-indicator gaan 
knipperen.) 

Om het product te beschermen kan de stroom niet worden 
ingeschakeld. Haal het netsnoer uit het stopcontact en neem 
contact op met de dichtstbijzijnde erkende Yamaha dealer of 
servicecentrum. 

Alle indicators gaan uit 
alhoewel het toestel is 
ingeschakeld (het lijkt alsof 
het toestel is uitgeschakeld). 

Het toestel is zo geconfigureerd dat de indicators niet 
gaan branden of knipperen behalve wanneer het toestel 
wordt bediend. 

Gebruik DIMMER om de gewenste helderheid te selecteren (p. 
19). 



Nl 27  

Probleem Oorzaak Oplossing 
Het toestel functioneert niet 
correct. 

De interne microcomputer blijft hangen door een externe 
elektrische schok (bijvoorbeeld blikseminslag en ontlading 
van statische elektriciteit) of door een daling van het 
voltage van de stroomvoorziening. 

Houd de “EIN/AUS”-toets langer dan 10 seconden ingedrukt om 
dit toestel in te schakelen. (Als het probleem blijft bestaan, haal 
dan de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en sluit het 
netsnoer vervolgens weer aan). 

Het toestel gaat vanzelf aan. Er wordt ergens in de buurt een Bluetooth-apparaat 
gebruikt. 

Sluit de Bluetooth-verbinding met het toestel af (p. 22). 

De 3D-bril van de tv werkt 
niet. 

Het toestel blokkeert de zendersignalen van de 3D-bril 
van de tv. 

Controleer waar op de tv zich de zender voor de 3D-bril bevindt 
en plaats het toestel zo dat het de signalen voor de 3D-bril niet 
blokkeert. 

Het toestel kan niet met de 
HOME THEATER 
CONTROLLER-app worden 
bediend. (Het scherm op het 
Bluetooth-apparaat kan de 
demonstratiemodus van de 
app niet verlaten.) 

Het Bluetooth-apparaat waarop de app is geïnstalleerd, is 
niet met dit toestel verbonden. 

Breng een Bluetooth-verbinding tot stand tussen het Bluetooth-
apparaat en het toestel om de app te kunnen gebruiken (p. 21). 
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Audio 
 

Probleem Oorzaak Oplossing 
Geen geluid. Er is een andere signaalbron geselecteerd. Selecteer een geschikte signaalbron (p. 17). 

De functie voor het tijdelijk uitschakelen van de 
geluidsweergave (Mute) is in werking. 

Schakel de geluidsweergave weer in (p. 19). 

Het volume is te laag. Zet het volume hoger (p. 19). 
Het netsnoer van het toestel is niet goed aangesloten. Controleer of de stekker van het netsnoer van het toestel goed 

in het stopcontact zit (p. 16). 
De aansluitingen zijn gemaakt op de ingangsaansluitingen 
van de weergave-apparatuur. 

Verbind de ingangsaansluiting van het toestel met de 
uitgangsaansluiting op de weergave-apparatuur. 

Het toestel ontvangt signalen die het niet kan weergeven. Verander de digitale audio-uitgangsinstelling op de weergave-
apparatuur in PCM, Dolby Digital of DTS. 

Het toestel is zo geconfigureerd dat HDMI-audio- 
ingangssignalen via de tv worden weergegeven. 

Configureer het toestel zo dat HDMI-audio-ingangssignalen via 
het toestel worden weergegeven (p. 24). 

De functie voor HDMI instelling (HDMI Control) is 
uitgeschakeld. 

Wanneer u een tv die ARC (Audio Return Channel) ondersteunt 
met enkel een HDMI-kabel op het toestel aansluit, moet u de 
functie voor HDMI-instelling inschakelen (p. 24). 
Om de audiosignalen via dit toestel weer te geven met de functie 
voor HDMI instelling (HDMI Control) uitgeschakeld, verbindt u de 
audio-uitgangsaansluiting van de tv met behulp van een optische 
digitale audiokabel met de TV-ingangsaansluiting (optisch 
digitaal) van dit toestel (p. 14). 

Geluid van een tv met ingeschakelde functie voor HDMI 
instelling (HDMI Control) wordt via de ingebouwde 
luidsprekers van de tv weergegeven. 

Gebruik de HDMI-instellingen van de tv om de 
audioweergave in te stellen op een andere optie dan de 
ingebouwde luidsprekers van de tv. 

Er klinkt geen geluid uit de 
subwoofer. 

Het volume van de subwoofer is te laag. Zet het volume van de subwoofer hoger (p. 19). 
Het weer te geven bronsignaal bevat geen zeer lage 
tonen. 

Geef een bronsignaal weer met zeer lage tonen en controleer 
of het geluid wordt weergegeven door de subwoofer. 

Het volume neemt af 
wanneer het toestel wordt 
ingeschakeld. 

De functie voor het automatisch aanpassen van het 
volume is ingeschakeld. Om te harde geluiden te 
voorkomen, regelt het toestel automatisch het volume af 
op een bepaald niveau wanneer het toestel wordt 
ingeschakeld. 

Zet het volume vervolgens naar wens hoger (p. 19). 
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Probleem Oorzaak Oplossing 
Geen surroundeffect. Stereoweergave staat geselecteerd. Selecteer surroundweergave of 3D-surroundweergave (p. 18). 

Het volume is te laag. Zet het volume hoger (p. 19). 
De tv of het weergaveapparaat is ingesteld voor de 
weergave van alleen 2-kanaalsaudio (zoals PCM). 

Wijzig de digitale audio-uitgangsinstelling van de tv of het 
weergave-apparaat naar BitStream. 

Er wordt ook geluid weergegeven door de ingebouwde 
luidsprekers van de tv. 

Zet het volume van de tv op zijn laagste instelling (p. 20). 

De luisterplek is te dicht bij het toestel. De luisterplek moet zich op enige afstand van het toestel 
bevinden. 

U hoort ruis. Het toestel staat te dicht bij een ander digitaal apparaat of 
hoogfrequent apparaat. 

Plaats de apparatuur in kwestie uit de buurt van dit toestel. 

Er wordt geen video 
weergegeven op het tv- 
scherm. 

De HDMI-kabel is niet goed aangesloten. Sluit de HDMI-kabel op de juiste manier aan (p. 14). 

Wanneer het toestel uit 
staat, wordt er geen video 
en/of audio van een 
weergave- apparaat 
doorgegeven naar de tv. 

De functie voor HDMI instelling (HDMI Control) is 
uitgeschakeld. 

Schakel de HDMI instelling (HDMI Control) in (p.24). 

Afstandsbediening 
 

Probleem Oorzaak Oplossing 
Het toestel kan niet 
worden bediend met de 
afstandsbediening. 

Het apparaat bevindt zich buiten het werkingsbereik. Gebruik de afstandsbediening binnen het werkingsbereik (p. 6). 

De batterijen raken leeg. Plaats nieuwe batterijen (p. 7). 
De afstandsbedieningssensor van het toestel wordt 
blootgesteld aan direct zonlicht of andere sterke 
verlichting. 

Pas de lichtval aan, of verplaats het toestel. 

De tv kan niet worden bediend 
met de afstandsbediening van 
de tv. 

Het toestel blokkeert de afstandsbedieningssensor van de 
tv. 

Plaats het toestel zo dat dit de afstandsbedieningssensor van 
de tv niet blokkeert. 



30 Nl  

Bluetooth 
 

Probleem Oorzaak Oplossing 
Het toestel kan niet met 
een Bluetooth-apparaat 
worden verbonden. 

Bluetooth is niet geselecteerd als signaalbron. Selecteer Bluetooth als signaalbron (p. 21). 
Het Bluetooth-apparaat dat u gebruikt ondersteunt het 
A2DP-protocol niet. 

Gebruik een Bluetooth-apparaat dat het A2DP-protocol 
ondersteunt. 

Het wachtwoord op de Bluetooth-adapter of ander 
apparaat staat ingesteld op een andere code dan “0000”. 

Gebruik een Bluetooth-apparaat waarvan het wachtwoord is 
ingesteld op “0000”. 

Het toestel is te ver verwijderd van het Bluetooth-
apparaat. 

Breng het Bluetooth-apparaat dichter naar dit toestel toe. 

Een apparaat dat elektromagnetische golven uitstraalt 
(zoals een magnetron, een draadloos apparaat enz.) staat 
dicht in de buurt van dit toestel. 

Gebruik dit toestel niet in de buurt van apparaten die 
elektromagnetische golven uitstralen. 

Het toestel is reeds met een ander Bluetooth-apparaat 
verbonden. 

Ontkoppel het Bluetooth-apparaat waarmee het toestel is 
verbonden en koppel het toestel met het gewenste Bluetooth-
apparaat. 

Aangezien er negen of meer andere apparaten zijn 
aangesloten, is de aanmeldingsinformatie voor het 
oudste aangesloten apparaat gewist. 

Sluit het andere apparaat opnieuw aan. Dit toestel kan met 
maximaal acht Bluetooth-apparaten worden verbonden, die als 
audiobron dienen. Als er een nieuw apparaat wordt aangesloten 
nadat er al acht apparaten met succes zijn aangesloten, dan 
wordt het apparaat met de oudste aansluitingsdatum gewist om 
ruimte te maken voor nieuwe verbindingen. 

Er klinkt geen geluid of het 
geluid valt soms weg. 

De verbinding met het Bluetooth-apparaat is verbroken. Breng opnieuw een verbinding met het Bluetooth-apparaat tot 
stand (p. 21). 

Bluetooth is niet geselecteerd als signaalbron. Selecteer Bluetooth als signaalbron (p. 21). 
Het toestel is mogelijk te ver verwijderd van het Bluetooth-
apparaat. 

Breng het Bluetooth-apparaat dichter naar dit toestel toe. 

Een apparaat dat elektromagnetische golven uitstraalt 
(zoals een magnetron, een draadloos apparaat enz.) 
staat dicht in de buurt van dit toestel. 

Gebruik dit toestel niet in de buurt van apparaten die 
elektromagnetische golven uitstralen. 

De geluidsuitvoer op het Bluetooth-apparaat is niet 
ingesteld op dit toestel. 

Selecteer dit toestel als de geluidsbestemming op het 
Bluetooth- apparaat. 

Er wordt niets afgespeeld op het apparaat. Speel iets af op het apparaat. 
Het volume op het Bluetooth-apparaat is te laag ingesteld. Verhoog het volume op het Bluetooth-apparaat. 
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Technische gegevens 
 

Item Technische gegevens 

Versterker-
gedeelte 

Maximaal opgegeven 
uitgangsvermogen 

Voor L/R 30 W x 2 kanalen 
Subwoofer 60 W 

 
 
Voor L/R 
gedeelte 

Type Akoestische ophanging 

Driver 5,5 cm conus niet magnetisch afgeschermd 
type x 2 

Frequentieres
pons 

160 Hz t/m 23 kHz 

Impedantie 6 Ω 
 

Tweeter 
gedeelte 

Type — 

Driver 25 mm conus magnetisch afgeschermd 
type x 2 

Frequentieres
pons 

4 kHz t/m 23 kHz 

Impedantie 6 Ω 
 
 
Subwoofer 
gedeelte 

Type Bass-reflex 

Driver 7,5 cm conus niet magnetisch afgeschermd 
type x 2 

Frequentierespons 60 Hz t/m 160 Hz 

Impedantie 3Ω (6 Ω x 2) 
 
Decoder Ondersteunde audio-

signalen 
PCM (maximaal 5.1 kanalen) 
Dolby Digital (maximaal 5.1 kanalen) 
DTS Digital Surround (maximaal 5 kanalen) 

 
Ingangsaa
n-
sluitingen 

HDMI 1 (HDMI IN) 
Digitaal (optisch) 1 (TV) 
Analoog (3,5 mm 
stereo-mini) 

1 (ANALOG) 

 
Uitgangs-
aansluiting 

HDMI 1 (HDMI OUT (ARC)) 
Analoog (RCA/mono) 1 (SUBWOOFER OUT) 

 

Item Technische gegevens 
 
 
 
 

Bluetooth 

Bluetooth-versie Ver. 2.1 + EDR 
Ondersteunde 
protocollen 

Ontvangst: A2DP, SPP 

Ondersteunde codecs Ontvangst: SBC, AAC 
Draadloze weergave Bluetooth-klasse 2 
Bereik (rechte lijn) Ca. 10 m 
Ondersteunde 
inhoudsbeveiliging 

SCMS-T 

 
 
 
 
 
 
 
Algemeen 

Netspanning / 
Netfrequentie 

220 - 240 V, 50/60Hz 

Stroomverbruik 27 W 
 
 
Stroomverbruik in 
standby 

HDMI instelling (HDMI Control) uit, 
Bluetooth-stand-by uit: 0,3 W 
HDMI instelling (HDMI Control) aan, 
Bluetooth-stand-by uit: 1,9 W 
HDMI instelling (HDMI Control) uit, 
Bluetooth-stand-by aan: 0,4 W 
HDMI instelling (HDM Control) aan, 
Bluetooth-stand-by aan: 2,0 W 

 
Afmetingen (b 
x h x d) 

890 x 53 x 131 mm (met het toestel 
geïnstalleerd voor een tv, enz.) 
890 x 131 x 62 mm (met het toestel 
geïnstalleerd aan een wand, met 
tussenstukken) 

Gewicht 3,2 kg 
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HDMI-signaal 
• Audiosignalen 

 

Audiosignaaltypes Audiosignaalformat
en 

Compatibele media 

2-kanaals Lineair PCM 2-kanaals, 32-96 
kHz, 16/20/24 bit 

CD, DVD-Video, 
DVD-Audio enz. 

Meerkanaals Lineair PCM 6-kanaals, 32-96 
kHz, 16/20/24 bit 

DVD-Audio, Blu-ray Disc, 
HD DVD enz. 

Bitstream Dolby Digital, DTS DVD-Video enz. 

 
OPMERKING 
• Raadpleeg de documentatie die werd meegeleverd met het weergave-apparaat en stel 

het apparaat aan de hand daarvan in. 
• Wanneer een DVD-Audio beschermd door CPPM wordt afgespeeld, is het mogelijk dat 

video- en audiosignalen niet worden gereproduceerd, afhankelijk van het type DVD-speler. 
• Dit toestel is niet compatibel met HDCP-incompatibele HDMI- of DVI-apparaten. 

Raadpleeg de documentatie die werd meegeleverd met de HDMI- of DVI- apparaten 
voor HDCP-ondersteuning. 

• Om bitstream-audiosignalen te decoderen met dit toestel, moet u de signaalbron 
correct instellen zodat het apparaat de bitstream-audiosignalen rechtstreeks 
produceert (de bitstream-signalen worden niet gedecodeerd door het apparaat). 
Raadpleeg de documentatie die met het apparaat werd meegeleverd voor details. 

 
• Videosignalen 
Dit toestel is geschikt voor de volgende videosignalen. 
• Deep Color 
• x.v.Color 
• 3D-videosignaal 
• Video met hoog dynamisch bereik (High Dynamic Range; HDR) 

 
Dit toestel is geschikt voor de volgende resoluties: 

Digitaal audiosignaal 
• Optisch 

 

Audiosignaaltypes Audiosignaalformat
en 

Compatibele media 

2-kanaals Lineair PCM 2-kanaals, 32-48 kHz, 
16/20/24 bit 

CD, DVD-Video, 
DVD-Audio enz. 

Bitstream Dolby Digital, DTS DVD-Video enz. 

 
• HDMI (ARC) 

 

Audiosignaaltypes Audiosignaalformat
en 

Compatibele media 

2-kanaals Lineair PCM 2-kanaals, 32-96 kHz, 
16/20/24 bit TV 

Bitstream Dolby Digital, DTS TV 

 
 

De inhoud van deze handleiding geldt voor de meest recente specificaties op de 
datum van publicatie. 
Voor de meest recente handleiding gaat u naar de website van Yamaha, waar u het 
bestand met de handleiding kunt downloaden. 

• VGA 
• 480i/60 Hz 
• 480p/60 Hz 
• 576i/50 Hz 
• 576p/50 Hz 

OPMERKING 

• 720p/60 Hz, 50 Hz 
• 1080i/60 Hz, 50 Hz 
• 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz 
• 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz 

• De resolutie van het verzonden videosignaal varieert volgens de 
specificaties van de tv die op dit toestel is aangesloten. 
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Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Yamaha Corporation geschiedt onder 
licentie. 

 

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. 
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van 
Dolby Laboratories. 

 

Zie voor DTS-patenten http://patents.dts.com. Gefabriceerd onder licentie van DTS 
Licensing Limited. 
DTS, het symbool, DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken 
en DTS Digital Surround is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten 
voorbehouden. 

 

De termen HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de 
Verenigde Staten en andere landen. 

 
Blu-ray 
“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” en de logo’s hiervan zijn handelsmerken van de Blu-ray 
Disc Association. 

 

“Made for iPod”, “Made for iPhone” en “Made for iPad” betekenen dat een 
elektronisch accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden op iPod, 
iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar verzekerd heeft dat het accessoire voldoet 
aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking 
van dit apparaat of voor het voldoen aan veiligheidseisen en wettelijke normen. Wij 
wijzen u erop dat het gebruik van dit accessoire met iPod, iPhone of iPad de 
draadloze prestaties kan beïnvloeden. 

 
Bluetooth 
Bluetooth is een technologie voor draadloze communicatie op de licentievrije 2,4 GHz 
frequentieband. 

 
Afhandeling van de Bluetooth-communicatie 
• De 2,4 GHz frequentieband wordt gezamenlijk gebruikt door de verschillende 

Bluetooth-compatibele apparaten. Hoewel Bluetooth-compatibele apparaten 
werken met een technologie om de invloeden te minimaliseren van andere 
apparaten die gebruikmaken van dezelfde band, kunnen deze invloeden 
desondanks de snelheid of het bereik van een communicatieverbinding 
verminderen en in sommige gevallen een onderbreking van de communicatie 
veroorzaken. 

• De snelheid van de signaaloverdracht en het bereik waarover communicatie 
mogelijk is, hangen af van de afstand tussen de communicerende apparaten, de 
aanwezigheid van obstakels, de radio-omstandigheden en de aard van de 
apparatuur. 

• Yamaha kan daarom niet garanderen dat dit toestel met alle apparaten die 
compatibel zijn met de Bluetooth-funcite, succesvol een draadloze verbinding 
tot stand kan brengen. 
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Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* English 

and Switzerland 

For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and 
Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is 
available at our website) or contact the Yamaha representative office for your country. 
* EEA: European Economic Area 

Remarque importante: informations de garantie pour les clients Français 
de l’EEE et la Suisse 

Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de 
garantie applicable dans l’ensemble de l’EEE ainsi qu’en Suisse, consultez notre site Web à 
l’adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez 
directement Yamaha dans votre pays de résidence. * EEE : Espace Economique Européen 

Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* Deutsch 
und der Schweiz 

Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha sowie über den 
Pan-EWR*- und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene 
Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden 
Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb. *EWR: Europäischer Wirtschaftsraum 

Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz Svenska 

För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området* 
och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns 
på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet 

 

Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti Italiano 
residenti nell’EEA* e in Svizzera 

Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l’assistenza in 
garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all’indirizzo riportato di 
seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare l’ufficio di rappresentanza 
locale della Yamaha. * EEA: Area Economica Europea 

Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes Español 
del EEE* y Suiza 

Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía 
en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la version del 
archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el 
representante de Yamaha en su país. * EEE: Espacio Económico Europeo 

Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de Nederlands 
EER* en Zwitserland 

Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel 
de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbaar bestand 
op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land. 
* EER: Europese Economische Ruimte 

 

Yamaha Global Site 
http://www.yamaha.com/ 

 
Yamaha Downloads 
http://download.yamaha.com/ 


