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Inleiding
Bedankt voor het kiezen van Denon. De moderne televisies met flatscreen zijn wonderen van digitale video, maar laten weinig ruimte 
voor serieuze geluidsreproductie. Het luidsprekersysteem van de geluidsbalk van de DHT-S514 thuisbioscoop zal u omhullen in een rijk, 
kamervullend geluid. De DHT-S514 is eenvoudig in te stellen en gemakkelijk te gebruiken en vormt elke tv om tot een thuisamusementsysteem 
met een uitstekende respons op breed bereik, met inbegrip van diepe lage tonen van de draadloze subwoofer en zuivere middentonen 
en gedetailleerde hoge tonen van de hifi-geluidsbalk van de multiaandrijving. Sluit het gewoon aan op uw televisie en geniet van krachtig, 
dynamische geluid van uw favoriete tv-programma’s, films, spelletjes en muziek. De ingangen van de DHT-S514 passen zich aan elke televisie 
of systeemopstelling aan. De DHT-S514 ondersteunt ook draadloze Bluetooth®-streaming voor gemakkelijke audioweergave vanaf mobiele 
apparaten. Dankzij een ingenieuze leeroplossing voor de afstandsbediening kunt u uw bekende afstandsbediening van uw familietelevisie of 
kabel/satelliet-tv blijven gebruiken.

We hebben hard gewerkt om van de DHT-S514 het best presterende product in zijn soort te maken—en we waren net zo ijverig om dit toestel 
het gemakkelijkst installeerbare en bruikbare op de markt te maken.

We gaan u meteen vertellen wat u allemaal gemist hebt, maar neem eerst even de tijd om deze beknopte handleiding door te nemen. U denkt 
wellicht dat het niet echt nodig is, maar als u dat toch doet, zult u optimaal kunnen genieten van de DHT-S514.

Bewaar uw originele verpakkingsdoos en uw verpakkingsmaterialen. 
Als u de DHT-S514 moet vervoeren of verzenden, is dit veruit de veiligste manier.

Accessoires
1)  Afstandsbediening—afstandsbediening met batterij. 
2)  Netsnoer subwoofer—voor het aansluiten op de voedingsingang van de 

subwoofer.
3)  HDMI-kabel—beste keuze voor het aansluiten van met ARC uitgeruste 

HDMI-televisies.
4)  Digitale optische kabel—beste keuze voor het aansluiten van digitale 

audiobronnen op DHT-S514.
5)  3,5 mm stereo kabel—voor het aansluiten van een bron op de analoge 

ingang. 
6)  RCA-naar-3,5 mm-adapter—Past een RCA-uitgang links/rechts aan op een 

3,5 mm stereo-uitgang. 
7)  Voeding geluidsbalk—voor het aansluiten op de voedingsingang van de 

geluidsbalk. (Uw voeding kan er anders uitzien, afhankelijk van de plaats waar 
u woont.) De wisselstroomadapter en het netsnoer zijn afzonderlijk verpakt.

8)  IR-blasterkabel—voor het aansluiten op de IR Blaster-uitgang van de 
geluidsbalk.

9)  Voet voor Geluidsbalk (19 mm/31 mm twee sets van twee)
10)  Antislipstickers voor subwoofer (4 stickers op één vel)
11)  CD-ROM (Gebruiksaanwijzing)
12)  Beknopte handleiding
13)  Montagemal
14)  Veiligheidsinstructies
15)  Opmerking over radio
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Bedieningselementen geluidsbalk

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Voeding aan/stand-by
2)  Televisie-/HDMI-ingang—selecteer deze optie om op de televisie of op aangesloten HDMI-apparatuur te kijken. 
3)  Draadloze Bluetooth-ingang—selecteer deze optie voor Bluetooth-koppeling of -weergave.
4)  Aanleren afstandsbediening—start de leerfunctie voor de afstandsbediening.
5)  Audiomodus—wijzigt de audiomodus door achtereenvolgens door drie modi te gaan.
6)  Geluid dempen—druk hierop om het geluid te dempen en druk opnieuw om het opnieuw weer te geven. (Ook het indrukken van een 

volumetoets heft het dempen op.)
7)  Volume lager—verlaagt het volume. Ingedrukt houden om het om het volume doorlopend te verlagen.
8)  Volume hoger—verhoogt het volume. Ingedrukt houden om het om het volume doorlopend te verhogen.

Achterpaneel geluidsbalk
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9)  HDMI-ingang—voor het aansluiten op de HDMI-apparatuur met een HDMI-kabel.
10)  HDMI-uitgang (ARC)—voor het aansluiten op de TV met een HDMI-kabel. Compatibel met de ARC-functie.
11)  Servicepoort—alleen voor service, niet gebruiken.
12)  IR blaster-uitgang—sluit hier de bijgeleverde IR blaster aan. Zie “DHT-S514-componenten zoeken” (vblz. 4) voor meer informatie.
13)  De knop Koppelen—Vooraf gekoppeld af fabriek. Zie “De geluidsbalk en subwoofer koppelen” (vblz. 12) voor meer informatie.
14)  Voedingsingang—sluit hier het netsnoer aan.
15)  Coaxiale digitale ingang (RCA-aansluiting)—voor het aansluiten van de coaxiale digitale audio van de televisie.
16)  Optische digitale ingang (S/PDIF)—voor het aansluiten op de optische digitale uitgang van de televisie.
17)  Analoge ingang (3,5 mm miniplug stereo)—voor het aansluiten van de audio-uitgang op het achterpaneel van de televisie.

Achterpaneel subwoofer
18)  Voedingsingang—sluit hier het bijgeleverde netsnoer aan.
19)  Subwoofervolume—Regelt het volume van de subwoofer voor de beste 

balans met de geluidsbalk.
20)  De knop Koppelen—Vooraf gekoppeld af fabriek. Zie “De geluidsbalk en 

subwoofer koppelen” (vblz. 12) voor meer informatie.
21)  Status-LED

SUBWOOFER
VOLUME

PAIR

DHT-S514

SUBWOOFER
VOLUME

PAIR

DHT-S514
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AC IN



4

DHT-S514-componenten zoeken
De geluidsbalk van de DHT-S514 moet zo dicht mogelijk bij het televisiescherm worden geplaatst. U 
moet deze centreren van links naar rechts ten opzichte van het scherm, idealiter niet meer dan enkele 
centimeters erboven of eronder. De meest gebruikelijke locatie is onder het scherm. Deze locatie 
kan soms moeilijk zijn omdat de voet van het televisietoestel in de weg zit. De DHT-S514 heeft twee 
sets voetjes – 19 mm en 31 mm hoog – die de geluidsbalk van de plank tillen voor een stabielere, 
aantrekkelijkere installatie wanneer u de balk met dit type televisie gebruikt.
Opmerking: Afhankelijk van het model of de installatielocatie van uw tv, kan de ontvanger van de 
afstandsbediening op de tv worden verborgen door de geluidsbalk. Hierdoor wordt het gebruik van de 
afstandsbediening verhinderd omdat de signalen van de afstandsbediening de tv niet kunnen bereiken. 
Sluit in dat geval de bijgeleverde IR-blaster aan. Bevestig de punt van de IR-blaster dicht bij de ontvanger van de afstandsbedieningssignalen en 
controleer of de afstandsbediening kan worden gebruikt voor het bedienen van de TV.
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HDMI IN
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SERVICE

IR BLASTER OUT
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Afstandsbedieningssensor van de tv

IR-blasterkabel (bijgeleverd)

U kunt de DHT-S514 geluidsbalk ook op een plank, meubelstuk boven of onder het scherm plaatsen. U moet deze centreren ten opzichte van het 
scherm, idealiter niet meer dan enkele centimeters erboven of eronder. De systeem zal doorgaans het best klinken wanneer de voorzijde van de 
geluidsbalk dicht bij of gelijk met de voorrand van het meubelstuk of de plank waarop deze rust, loopt. Dit vermindert ongewenste geluidsweerkaatsing.

Plaats de draadloze subwoofer op een willekeurige plaats in de kamer. Plaats de subwoofer 
voor het beste geluid bij een muur of hoek, binnen een afstand van 6 meter van de 
geluidsbalk en aan dezelfde zijde van de kamer als de geluidsbalk. Het bereik van de 
draadloze subwoofer bedraagt 8 meter. De draadloze subwoofer kan verticaal of horizontaal 
worden geplaatst. Bevestig de bijgeleverde antislipstickers op de subwoofer.
Opmerking: Plaats de subwoofer niet waar gordijnen of meubelstukken het geluid kunnen 
blokkeren. De poort op de achterkant van de subwooferbehuizing mag niet worden geblokkeerd. 

Wandmontage
De DHT-S514 geluidsbalk kan op de wand worden gemonteerd via de geïntegreerde sleutelgatopeningen. U kunt een montagemal vinden in de 
productverpakking. Gebruik een waterpas om de mal tegen de wand te plaatsen en te bevestigen op de juiste locatie. Installeer de apparatuur* 
met de mal als geleider en neem vervolgens de montagemal van de muur. Sluit de audio- en voedingskabels aan voordat u de geluidsbalk aan de 
muur bevestigt.
*Raadpleeg een persoon die op de hoogte is van uw wandtype om de geschikte apparatuur aan te bevelen voor het ophangen van de luidspreker. 

Wall Mounting KeyholesSleutelgatopeningen wandmontage

Opmerking: Om de veiligheid te garanderen, moet u een contractant vragen om de montagewerkzaamheden uit te voeren als u de 
wandmontage wilt gebruiken.
Om het toestel veilig te gebruiken, mag u er geen items op plaatsen of aan hangen.
Zorgt dat u de aansluitkabels aan de muur bevestigt zodat er niemand kan aan trekken of over struikelen en vallen. Controleer of het toestel 
veilig is gemonteerd nadat de montagewerkzaamheden zijn voltooid. 
Controleer ook regelmatig de veiligheid van het toestel en kijk of het toestel niet kan vallen. 
Denon kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, letsels of ongevallen die zijn veroorzaakt door problemen met de montagelocatie 
of -methode. 

FeetVoet
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DHT-S514 aansluiten op uw televisie
De DHT-S514 kan op een van vijf manieren op uw systeem worden aangesloten. In volgorde van voorkeur zijn dat:
q Eerste keuze – HDMI-ingang (ARC)—Als uw televisie een ARC (audio return channel) HDMI-aansluiting heeft, sluit u deze aan op de 

HDMI-ingang van de DHT-S514. Dit zal het beste geluid en talrijke andere voordelen bieden.
w Tweede keuze – HDMI-ingang (zonder ARC)—Deze ingang aansluiten op een tv die niet compatibel is met de ARC-functie (audio return 

channel) via de HDMI-kabel en de audio-ingangskabel (e – t). 
e Derde keuze – Digitale optische ingang (S/PDIF)—Een digitale optische kabelverbinding van de televisie levert ook een uitstekend geluid.
r Vierde keuze – Digitale coaxiale ingang (RCA-aansluiting)—Een andere manier om een digitaal audiosignaal te leveren naar de DHT-S514.
t Vijfde keuze – Analoge ingang (3,5 mm stereo ministekker)—U kunt genieten van het geluid van de DHT-S514 met apparatuur die 

geen digitale signaaluitgangen heeft door deze aan te sluiten op de analoge ingang.

Welke van de vijf ingangen zal worden geselecteerd, wordt bepaald door auto-prioriteit. Als slechts één ingang een signaal ontvangt, zal die 
ingang zorgen voor de weergave. Als meer dan één ingang een signaal ontvangt, is de volgorde van prioriteit als volgt: HDMI, digitaal optisch, 
digitaal coaxiaal en analoog. Als de optische bron wordt uitgeschakeld, moet de DHT-S514 worden uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld om 
een andere audio-ingang te detecteren.

HDMI-aansluiting
U kunt genieten van audio- en videoweergave met hoge kwaliteit door dit toestel en een tv, of dit toestel en een apparaat zoals een Blu-
ray-discrecorder of spelconsole aan te sluiten met een HDMI-kabel voor het verzenden van digitale videosignalen met hoge resolutie en 
audiosignalen van de Blu-ray-disc.
•	ARC-functie (Audio Return Channel)

De TV-audio kan worden afgespeeld via dit toestel met de HDMI-kabel die wordt gebruikt om dit toestel te verbinden met de TV (z1).
z1:  De tv moet ook compatibel zijn met de ARC-functie.

•	HDMI-besturingsfunctie
U kunt de voeding uitschakelen, de ingangsbron schakelen en het volume van dit toestel regelen via de afstandsbediening van de tv (z2).
z2:  De tv moet ook compatibel zijn met de HDMI-besturingsfunctie. Deze functie zal mogelijk niet werken vanwege aangesloten apparaten 

of instellingen. 

De HDMI-besturingsfunctie instellen
Wanneer de aansluiting op de tv dezelfde is als q of w, schakelt u de HDMI-besturingsfunctie op de tv in.
Als de tv compatibel is met de ARC-functie, schakelt u de ARC-functie op de tv in.
(raadpleeg de handleiding van de tv-eigenaar voor details.)

De luidsprekers van uw televisie uitschakelen
Wanneer de aansluiting op de tv dezelfde is als e – t, schakelt u de ingebouwde luidsprekers van de televisie uit wanneer u de DHT-S514 
gebruikt. Dit gebeurt doorgaans via een OSD-menu op de televisie. Zoek een submenu “Audio” of “Geluid” en een menu-item “Luidsprekers uit”, 
“Luidsprekers uitschakelen”, “Externe luidsprekers” of iets gelijkaardigs. Sommige televisietoestellen hebben een schakelaar op het achterpaneel 
waarmee u de ingebouwde luidsprekers kunt uitschakelen. 

Laat de luidsprekers van de televisie niet ingeschakeld zodat beide systemen simultaan spelen; 
dit zal niet resulteren in een geluid dat luider of "beter" is. 
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HDMI-ingang (ARC) – Eerste keuze
Als uw televisie een ARC (audio return channel) HDMI-aansluiting heeft, sluit u deze aan op een van de HDMI-uitgangen van de DHT-S514 
met de bijgeleverde HDMI-kabel. Met televisietoestellen die meerdere HDMI-aansluitingen hebben, zal de eerste HDMI-aansluiting vaak de 
aansluiting zijn die met ARC is uitgerust.
Opmerking: De tv moet ook compatibel zijn met de ARC-functie.
Schakel de TV HDMI-besturingsfunctie in. Raadpleeg de handleiding van de tv-eigenaar voor details.

HDMI IN

HDMI OUT (ARC)

SERVICE

IR BLASTER OUT

TO TELEVISION 

HDMI IN

HDMI OUT (ARC)

SERVICE

IR BLASTER OUT

TO TELEVISION 

HDMI INPUT
(ARC)

Television rear panel

DHT-S514 Sound Bar

Achterpaneel televisie

DHT-S514 geluidsbalk

HDMI-kabel (bijgeleverd)

HDMI-ingang (zonder ARC) – Tweede keuze
Wanneer u deze ingang aansluit op een tv die niet compatibel is met de ARC-functie, sluit u de tv aan op de HDMI-uitgang op dit toestel met 
de bijgeleverde HDMI-kabel. U kunt de tv-audio op dit toestel ook weergeven door de tv aan te sluiten op de audio-ingang via de digitale 
optische kabel (bijgeleverd), de digitale coaxiale kabel (niet bijgeleverd) of de 3,5 mm stereokabel (bijgeleverd). 
Opmerking: De tv-audio kan niet worden afgespeeld op dit toestel wanneer het alleen is aangesloten met de HDMI-kabel. 

GVoorbeeldH Wanneer de audio-uitgang op de tv een digitale optische uitgang is:
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GVoorbeeldH Wanneer de audio-uitgang op de tv een analoge uitgang is:
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RCA-naar-3,5 mm-adapter 
(bijgeleverd)
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Digitale optische ingang – derde keuze
Gebruik de bijgeleverde digitale optische kabel voor het aansluiten van de optische digitale uitgang van de televisie op de optische digitale 
ingang van de DHT-S514. Andere componenten die op de televisie zijn aangesloten, zoals een DVD/Blu-ray-speler of een kabel/satelliettuner, 
worden automatisch afgespeeld via DHT-S514.

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN
DHT-S514 Sound Bar

Television rear panel

DIGITAL AUDIO
OPTICAL OUTPUT

Digitale optische kabel (bijgeleverd)

Achterpaneel televisie
DHT-S514 geluidsbalk

De optische aansluiting ziet er vierkant uit, maar is voorzien van een wig en kan slechts op één manier worden aangesloten. Forceer de 
aansluiting niet.

Digitale optische ingang – vierde keuze
Als uw televisie geen met ARC uitgeruste HDMI-uitgang of optische digitale uitgang heeft, zal het toestel waarschijnlijk een coaxiale digitale 
uitgang hebben. Gebruik een kabel van het type “RCA” voor het aansluiten van de coaxiale digitale audio-uitgang van de televisie op de coaxiale 
digitale ingang van de DHT-S514. Andere componenten die op de televisie zijn aangesloten, zoals een DVD/Blu-ray-speler of een kabel/
satelliettuner, worden automatisch afgespeeld via DHT-S514.
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Television rear panel

DIGITAL AUDIO
COAXIAL OUTPUT

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN
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DC IN
DHT-S514 geluidsbalk

Achterpaneel televisie

Digitale coaxiale kabel (bijgeleverd)
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Analoge ingang – vijfde keuze
Als uw televisie geen digitale audio-uitgangen heeft, sluit u de analoge stereo audio-uitgang aan met de bijgeleverde 3,5 mm stereokabel om 
de analoge ingang van de DHT-S514. De analoge uitgangen van de meeste televisies zijn dubbele RCA-stekkers (doorgaans rood voor rechts en 
wit of zwart voor links). Gebruik de bijgeleverde adapter voor het aansluiten van die uitgangen op de 3,5 mm stereokabel. 

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN
DHT-S514 Sound Bar

Television rear panel

AUDIO
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RCA-naar-3,5 mm-adapter 
(bijgeleverd)

3,5 mm stereokabel (bijgeleverd)

Achterpaneel televisie

DHT-S514 geluidsbalk

DHT-S514 aansluiten op uw HDMI-apparaat
U kunt afspelen vanaf een apparaat dat een HDMI-aansluiting heeft, zoals een Blu-ray disc-recorder of een spelconsole.

HDMI IN

HDMI OUT (ARC)

SERVICE

IR BLASTER OUT

TO TELEVISION 

HDMI IN

HDMI OUT (ARC)

SERVICE

IR BLASTER OUT
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HDMI OUTPUT

Television rear panel

DHT-S514 Sound Bar

Achterpaneel HDMI-apparaat

DHT-S514 geluidsbalk

HDMI-kabel (niet bijgeleverd)

Voedingsaansluitingen
Sluit de voeding van de geluidsbalk en de voedingskabel aan op de voedingsingang van de geluidsbalk. Sluit het netsnoer van de subwoofer 
aan op de voedingsingang van de subwoofer. De draadloze subwoofer maakt automatische een verbinding met de geluidsbalk.

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN

ANALOG IN

OPTICAL
DIGITAL IN

COAXIAL
DIGITAL IN

DC IN
SUBWOOFERAC IN

VOLUME

PAIR

DHT-S514

SubwooferSound BarDHT-S514 geluidsbalk

De voeding van de subwoofer wordt ingeschakeld wanneer de voedingsstekker van de subwoofer in de wandcontactdoos wordt gestopt. De 
LED KOPPELEN op de achterkant van de subwoofer knippert rood.
De verbinding met de subwoofer start wanneer de voeding van de geluidsbalk wordt ingeschakeld. De LED KOPPELEN licht groen op wanneer 
de verbinding met de subwoofer is gemaakt.
Opmerking: Zie blz. 12 als de LED niet groen oplicht.
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De afstandsbediening van de DHT-S514
Bij de DHT-S514 is een afstandsbediening geleverd. De toetsen zijn bijna dezelfde als de knoppen op het voorpaneel van de DHT-S514 
(vblz. 3 “Bedieningselementen geluidsbalk”), met het verschil van één extra toets (dag/nacht) en een toets minder (de toets “Leren”).

TV- / HDMI-ingang selecteren Selecteert de draadloze Bluetooth®-audio-ingang 

Voeding aan / stand-by

Dag/nacht; schakelt de nachtmodus in en uit 
(vblz. 11 “Audiomodi”).

Selecteer de audiomodusVolume up (Volume hoger)

Volume down (Volume lager)

Dempen

CR2025

10º

Denk eraan dat u de afstandsbediening van uw 
televisie of kabel/satellietbox kunt gebruiken voor het 
bedienen van de DHT-S514; 
raadpleeg “Elke afstandsbediening gebruiken voor 
het bedienen van uw DHT-S514” (vblz. 12).

Opmerking: vergeet niet de 
bijgeleverde batterij in de 
afstandsbediening te stoppen.

Opmerking: 
•	Gebruik lithiumbatterijen in de afstandsbediening.
•	 Vervang de batterijen door nieuwe als het toestel zelfs niet meet werkt wanneer de afstandsbediening dicht bij het toestel wordt gebruikt. 

(De meegeleverde batterijen zijn alleen bedoeld om u de werking van het toestel te kunnen laten controleren. Vervang ze zo snel als mogelijk 
door nieuwe batterijen.)

•	 Voorkom beschadiging van de batterijen of lekkage van batterijvloeistof:
•	De batterijen niet kortsluiten, uiteenhalen, verwarmen of weggooien in open vlam.
•	 Bewaar de batterijen niet op een plaats waar deze blootstaan aan direct zonlicht of op plaatsen waar zeer hoge temperaturen heersen, zoals 

in de buurt van een kachel.
•	 In geval van lekkage van batterijvloeistof veegt u de vloeistof in het batterijcompartiment voorzichtig weg en plaatst u nieuwe batterijen.

•	 Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u ze voor lange tijd niet gaat gebruiken.
•	Gebruikte batterijen moeten volgens lokale reglementen betreffende het verwijderen van batterijen worden afgevoerd.
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Over de automatische voedingsmodi van de DHT-S514 (zonder de HDMI-kabel)
De DHT-S514 wordt automatisch geactiveerd wanneer een van de bedrade ingangen een audiosignaal ontvangt. Als u de televisie inschakelt, 
wordt ook de DHT-S514 ingeschakeld. (voor Bluetooth-weergave moet u de DHT-S514 handmatig inschakelen via de afstandsbediening of via 
de voedingsknop op het bovenpaneel). Vanwege het energiebesparende design van de DHT-S514, heeft het systeem vijf tot zeven seconden 
nodig om in te schakelen vanaf stand-by. Wanneer u op de televisie-ingangstoetsen  of de Bluetooth-toetsen  op het voorpaneel drukt, 
wordt de DHT-S514 ook ingeschakeld. Druk opnieuw op de voedingsknop X om de DHT-S514 terug te zetten in de energiesparende “stand-
bymodus”. De DHT-S514 gaat automatisch terug naar stand-by als gedurende vijf minuten geen audiosignaal is ontvangen. 
Opmerking: Behalve de HDMI-aansluiting (voor de HDMI-aansluiting is de HDMI-besturing geactiveerd (vblz. 5 “De HDMI-besturingsfunctie 
instellen”)).

Als u dit automatisch inschakelen wilt wijzigen, kunt u schakelen tussen de standaard automatische activerings-/stand-bymodus en 
een modus voor handmatig inschakelen/stand-by. Om van de ene naar de andere modus te schakelen, houdt u de voedingstoets X op het 
voorpaneel drie seconden ingedrukt. De LED van de voedingstoets knippert helder gedurende drie seconden, licht vervolgens op gedurende 
drie seconden en schakelt dan uit om aan te geven dat u naar de handmatige voedingsstand bent geschakeld. Telkens wanneer u het 
ingedrukt houden van de voedingstoets X herhaalt, schakelt u naar de andere modus. In de handmatige voedingsmodus wordt de DHT-S514 
ingeschakeld of in stand-by geplaatst door een korte druk op de voedingstoets X. 

Over de LED's van de bedieningsknoppen van de DHT-S514
De acht LED’s die de bedieningsknoppen van het bovenpaneel verlichten, knipperen of lichten op in verschillende patronen om verschillende 
functies aan te geven.

Voeding Licht kort op wanneer de DHT-S514 wordt ingeschakeld/geactiveerd uit de slaap;  
licht zwak op wanneer ingeschakeld / geactiveerd (bedrijfsmodus);  
uit wanneer de DHT-S514 “slaapt” in stand-bymodus;  
knippert wanneer wordt geschakeld tussen handmatige modus en de modus voor automatisch inschakelen/stand-by.

TV/HDMI-ingang Schakelt de audio-ingang van de DHT-S514.
Telkens wanneer u op de knop drukt, schakelt de ingang tussen TV-ingang en HDMI-ingang.
De toets-LED knippert wanneer de ingang wordt geschakeld naar TV-ingang. De toets-LED knippert vier keer wanneer de 
ingang wordt geschakeld naar HDMI-ingang.

Bluetooth®-ingang Knippert snel terwijl Bluetooth een koppeling maakt met een draadloos apparaat;  
licht helder op wanneer geselecteerd. 
De Bluetooth-LED knippert langzaam en helder terwijl wordt geprobeerd een apparaat dat buiten het bereik is gegaan of anders 
het draadloze contact heeft verloren, opnieuw te koppelen. Het knippert snel om een Bluetooth-fout aan te geven (koppelen niet 
mogelijk). Dit stopt na 60 seconden of als op een DHT-S514-toets wordt gedrukt.

Leren Knippert wanner de functies van de afstandsbediening worden geleerd (vblz. 12 “Elke afstandsbediening gebruiken 
voor het bedienen van uw DHT-S514”).

Audiomodus Knippert eenmaal wanneer op het voorpaneel wordt gedrukt en selecteert de volgende audiomodus 
(vblz. 11 “Audiomodi”).

Dempen Blijft doorlopend knipperen zolang de functie Dempen wordt opgeroepen.

Het subwooferniveau aanpassen
Gebruik de volumeregeling van de subwoofer op de achterkant van de subwoofer om het geluidsuitvoerniveau 
aan te passen. In veel kamers zal de instelling tussen 10 en 2 uur goed klinken. Zodra dit is ingesteld hoeft u dit 
bedieningselement standaard niet meer aan te passen. 

Indicator volumewijziging
Wanneer u het volume van de DHT-S514 regelt vanaf de afstandsbediening, werken de 8 LED’s op het voorpaneel tijdelijk als een horizontaal 
“staafdiagram” van de bereikte volumeregeling waarbij 1 tot 8 knoppen worden opgelicht.

SUBWOOFER
VOLUME
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Audiomodi
DHT-S514 bevat drie audiomodi voor verschillende modi voor verschillende soorten audioprogramma’s, akoestiek in de kamer of persoonlijke 
voorkeuren. Het toestel heeft ook een speciale “Nachtmodus” die luisteren bij laag volume verbetert, zoals beschreven in de volgende sectie. 

Selecteer een audiomodus via de toets Audiomodus  (voorpaneel of afstandsbediening). Telkens wanneer u op een toets drukt, gaat u 
door de drie modi – Dialoog, Muziek en Film. De toets-LED’s op het voorpaneel van de DHT-S514 tonen tijdelijk een patroon die elke nieuw 
geselecteerde modus voorstellen. De volgende informatie beschrijft de verschillende audiomodi en toont een afbeelding van het LED-patroon 
dat wordt weergegeven wanneer die modus is geselecteerd. 

Opmerking: De LED-weergaven die worden gebruikt om de verschillende audiomodi aan te duiden, zijn eenvoudige horizontale 
displaypatronen —er is geen overeenkomst tussen de opgelichte LED’s en hun onderliggende toetsfuncties.

Dialoogmodus markeert in het midden 
opgenomen geluiden, zoals filmdialogen, 
televisiereporters of muzieksolisten; dit is 
waardevol voor het dagelijks tv-kijken. 

Muziekmodus verbreedt de “soundstage” iets 
meer voor een meer omhullend, meeslepend 
geluid.

Filmmodus zet de maximale verwerking van de 
DHT-S514 in voor het “grootst” mogelijke geluid bij 
actiefilms of andere grote schaalinhoud.

  Nachtmodus
Nachtmodus verbetert luisteren bij laag volume door het volume van zachtere geluiden te verhogen en van zeer luide geluiden te verlagen. 
Terwijl u de Nachtmodus op elk ogenblik kunt gebruiken, raden wij u aan deze uitgeschakeld te laten voor maximaal dynamisch realisme van 
de televisieprogrammering, films of muziek.

Om de Nachtmodus in te schakelen, drukt u op de knop Dag/nacht  op de afstandsbediening of houdt u de knop voor de Audiomodus 
op het voorpaneel  ingedrukt gedurende drie seconden. Wanneer de Nachtmodus wordt ingeschakeld, licht het LED-patroon voor de 
huidige Audiomodus zwak op. Om de Nachtmodus af te sluiten, gebruikt u dezelfde knoppen op dezelfde manier. Wanneer de DHT-S514 de 
Nachtmodus verlaat, licht het LED-patroon voor de huidige Audiomodus helder op.
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Bluetooth® gebruiken
DHT-S514 kan muziek draadloos streamen via Bluetooth vanaf elk compatibel Bluetooth-apparaat, zoals een mobiele telefoon, tablet of 
laptopcomputer. 

Uw Bluetooth-apparaat koppelen
Voordat u Bluetooth-audio kunt streamen naar de DHT-S514, moet u uw apparaat koppelen met de DHT-S514. 
Het apparaat voor de eerste keer koppelen met de DHT-S514: 
 1 Houd de Bluetooth-toets  (voorpaneel of afstandsbediening) minstens drie seconden ingedrukt. De Bluetooth-LED begint snel te 

knipperen.
 2 Ga naar de Bluetooth-instellingen op uw apparaat. Controleer of de Bluetooth-functie van het apparaat is ingesteld op “aan”.
 3 Selecteer “DHT-S514” in de Bluetooth-lijst op uw apparaat. 
 4 Speel audio af op de Bluetooth-bron. U zou nu geluid moeten horen uit de DHT-S514. De LED van de Bluetooth-toets van de DHT-S514 

blijven ingeschakeld zolang de Bluetooth-ingang van de DHT-S514 geselecteerd en actief is.

DHT-S514 kan meerdere Bluetooth-apparaten koppelen, maar kan slechts één per keer afspelen. Die eerst komt, eerst maalt. Er moet een 
Bluetooth-bron worden losgekoppeld voordat een ander gekoppeld apparaat kan worden afgespeeld.

Elke afstandsbediening gebruiken voor het bedienen van uw DHT-S514
Het is gemakkelijk om de DHT-S514 te “leren” reageren op nagenoeg elke conventionele IR-afstandsbediening (infrarood) zodat u uw favoriete 
televisie of kabel/satelliet kunt blijven gebruiken. U kunt er de voorkeur aan geven de DHT-S514 alleen geselecteerde opdrachten te leren om 
onbedoelde bediening en daaropvolgende verwarring tussen sommige gezinsleden te voorkomen. Sommige eigenaars van een DHT-S514 
leren alleen Volume hoger/lager en Dempen aan en vertrouwen op het voorpaneel of de eigen afstandsbediening van de DHT-S514 voor 
andere functies.

Leeropdrachten (met Volume hoger als voorbeeld): 

 1 Houd de knop Leren op het voorpaneel  gedurende drie seconden ingedrukt. De toets-LED zal langzaam knipperen.

 2 Druk nu op de toets Volume hoger op het voorpaneel; de LED voor de toets Volume hoger begint ook langzaam te knipperen, synchroon 
met de LED voor Leren.

 3 Richt binnen 60 seconden de afstandsbediening van de “bron” (bijvoorbeeld de handset van de televisie) van ongeveer 0,5 m direct naar 
het voorpaneel van de DHT-S514 en druk langzaam 4 keer achtereenvolgens op de toets Volume hoger; beide knipperende DHT-S514-
LED’s lichten nu stabiel op gedurende drie seconden waarmee wordt aangegeven dat het “leren” is gelukt.

Geleerde opdrachten wissen
 1 Houd de knop Leren op het voorpaneel  gedurende drie seconden ingedrukt. De LED zal langzaam knipperen. 

 2 Druk op de knop die u wilt wissen. De toets-LED zal ook langzaam knipperen, synchroon met de LED Leren. 

 3 Druk binnen 60 seconden  op de knop Leren. Beide LED’s zullen snel knipperen gedurende 3 seconden. De geleerde opdracht is gewist.

Zeven van de acht knoppen op het voorpaneel van de DHT-S514 kunnen worden aangeleerd om te reageren op een externe 
afstandsbediening. Herhaal dit proces van drie stappen voor zoveel van de andere DHT-S514-opdrachten (elk gekoppeld met een knop op het 
voorpaneel) als u wilt.

Opmerking: snel knipperen van de twee LED’s geeft aan dat het “leren” mislukt is. Druk op een willekeurige toets op het voorpaneel of de 
afstandsbediening van de DHT-S514 om het leren ter resetten en start opnieuw. Raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen (vblz. 13) 
voor tips om u te helpen bij het aanleren van de DHT-S514 om de signalen voor uw afstandsbediening te herkennen.
Zodra u de DHT-S514 hebt geprogrammeerd om te reageren op uw “gewone” afstandsbediening, zult u wellicht de afstandsbediening van 
de DHT-S514 willen opbergen. Als u dat doet raden wij u aan de batterij te verwijderen en in een stukje papier, afplakband of een soortgelijk 
materiaal te verpakken om het per ongeluk ontladen te voorkomen. Berg de batterij samen met de afstandsbediening van de DHT-S514 op een 
veilige plaats op. 
Sommige afstandsbedieningen kunnen leren door meerdere keren op de afstandsbediening te drukken (tot vier keer).

De geluidsbalk en subwoofer koppelen
De subwoofer en geluidsbalk zijn gekoppeld in de fabriek. Volg deze procedure als de communicatie wordt gestoord.
 1 Druk op de knop Koppelen op de subwoofer tot het Status-LED snel rood knippert.
 2 De voeding van de geluidsbalk wordt ingeschakeld. 
  Druk op de knop Koppelen op de achterkant van de geluidsbalk. De Status-LED op de subwoofer licht stabiel groen op.

Status-LED 
Rode LED: Subwoofer niet gekoppeld met de geluidsbalk of bezig met zoeken van geluidsbalk.
Groene LED: Subwoofer is gekoppeld met geluidsbalk. Uw systeem is gereed.
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Problemen oplossen met de DHT-S514
DHT-S514 wordt niet ingeschakeld 
•	 Is de DHT-S514 aangesloten op een getest actief stopcontact? Probeer een lamp of een gekend apparaat. Vermijd het gebruik van 

stopcontacten die zijn verbonden met schakelaars of dimmers. 
Geen geluid. 
•	 Is het volume van de DHT-S514 ingeschakeld? (Lach niet,wij doen dit zelf ook altijd.)

•	 Is de DHT-S514 gedempt (indien ja, zal de LED van de toets Dempen  op het voorpaneel knipperen).

•	 Is de DHT-S514 ingesteld op de juiste bron? Een knipperende LED van de Bluetooth®-toets  op het voorpaneel geeft aan dat de 

DHT-S514 probeert te “koppelen” met Bluetooth; druk op de toets Televisie-ingang  om dit te onderbreken en te schakelen naar het 

televisiegeluid.

•	 Is de audiobron een volumegecontroleerde televisie- of kabel/satelliet-uitgang? In dat geval moet u het volume van de televisie of de 

kabel/satellietbox verhogen voor het verzenden van een gepast signaalniveau naar de DHT-S514. (Voor deze reden is het de beste optie 

om uitgangen met een vast niveau te kiezen; sommige televisies hebben afzonderlijke fysieke uitgangen andere gebruiken OSD-menu-

instellingen om dit te beheren.)

•	 Controleer verbindingen: denk eraan dat de DHT-S514 automatisch de prioriteit geeft aan meerdere binnenkomende signalen, en in 

volgorde selecteert tussen HDMI optisch-digitaal, coaxiaal-digitaal en analoog-ministekker. Controleer of de televisie audio omleidt naar de 

geschikte uitgang; er kunnen instellingen voor het tv-menu zijn om dit te beheren.
Geen subwoofergeluid, geluid onderbroken of er treedt ruis op
•	 Controleer of de Status-LED groen is opgelicht op de subwoofer. Wanneer de Status-LED rood knippert, koppelt u het toestel los van het 

stopcontact en sluit u het opnieuw aan of probeert opnieuw te koppelen (vblz. 12 “De geluidsbalk en subwoofer koppelen”).

•	 Wanneer er een obstakel is tussen de geluidsbalk en de subwoofer, verwijdert u deze of plaatst u de subwoofer dichter bij de geluidsbalk.
Vervormd geluid van de DHT-S514 
•	 Als de signaalbron een volumegecontroleerde uitgang is, zet u het volume in op enkele stappen van het maximum.

•	 Controleer de signaalbron om zeker te zijn dat de vervorming niet hierdoor wordt veroorzaakt.

•	 Als het volume van de DHT-S514 op het maximum is ingesteld, zet u het enkele stappen lager.
Problemen bij het aanleren van de opdrachten aan de afstandsbediening van de DHT-S514 
•	 Controleer eerst of de afstandsbediening goed werkt; controleer batterijen; bevestig de directe werking.

•	 Verplaats de DHT-S514 en de afstandsbediening van de bron weg van helder zonlicht of een heldere kamerverlichting (te helder licht kan 

de uitzending van infraroodsignalen hinderen).

•	 Zorgt dat u de afstandsbediening van de “bron” stevig vasthoudt, op 0,3 - 0,5 m voor de DHT-S514, op hetzelfde niveau, met de IR-zender 

van de afstandsbediening (doorgaans een zacht gebied van zwart plastic over het uiteinde dat u naar de televisie richt) recht en waterpas 

naar het midden van het voorpaneel van de DHT-S514 gericht.

•	 Druk en laat de toetsen van de afstandsbediening van de bron opzettelijk los; houd elke toets een halve seconde ingedrukt en pauzeer een 

seconde tussen herhalingen.

•	 De DHT-S514 kan wel nagenoeg alle IR-afstandsbedieningen (infrarood) leren, maar er blijven enkele zeldzame codeformaten die niet 

kunnen worden aangeleerd (net zoals sommige ingenieurs die we kennen).
De luidsprekers van de televisie worden voortdurende opnieuw luider ingesteld
•	 Schakel de luidsprekers van de televisie (doorgaans een optie van het setupmenu, maar een achterpaneelschakelaar op sommige 

televisies). Als dit niet mogelijk is, is het probleem wellicht dat de sneller televisie reageert op het ingedrukt houden van de volumeregeling 

dan de DHT-S514; in dit zeldzame geval moet u het voorpaneel van de DHT-S514 of de bijgeleverde afstandsbediening gebruiken om het 

volume van de DHT-S514 te verhogen.
Problemen bij het koppelen van Bluetooth®
•	 Controleer of de DHT-S514 in de modus voor het koppelen van Bluetooth is (LED Bluetooth-toets moet knipperen). 

•	 Controleer of uw Bluetooth-bron in de modus voor het koppelen van Bluetooth is (raadpleeg de instructies van de bron).

•	 Het Bluetooth-bronapparaat moet A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunen; sommige Bluetooth-producten (bijv. 

sommige tablets of GPS-eenheden) zullen hierdoor werken met Bluetooth-toetsenborden of -headsets, maar kunnen geen hifi-audio 

weergeven.

•	 Houd uw Bluetooth-bron binnen 3m van de DHT-S514 tijdens het koppelen.

•	 Voer een voedingscyclus van het Bluetooth-apparaat uit (uitschakelen en herstart hardware) en probeer opnieuw te koppelen.
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Problemen met de Bluetooth-verbinding
•	 Als een Bluetooth-fout optreedt (het apparaat gaat buiten bereik of stopt met afspelen vanwege een lage batterij of gebruikersinvoer),  

De Bluetooth-LED van de DHT-S514 knippert opnieuw snel; de DHT-S514 zal automatisch proberen opnieuw te verbinden en zal de 
weergave hervatten wanneer de Bluetooth-bron binnen bereik ligt. Opmerking: op sommige apparaten moet u opnieuw op Afspelen 
drukken. Het effectieve draadloze Bluetooth-bereik verschilt afhankelijk van de bron; (9 - 12 m) is standaard. Als de bron buiten het bereik 
gaat, zal de DHT-S514 gedurende vier minuten blijven proberen opnieuw te verbinden; na dat interval moet u zelf opnieuw verbinden, 
zoals hierboven. 

•	 Zorgt dat de DHT-S514 niet is gekoppeld met een ander Bluetooth-bronapparaat. 

•	 Controleer of het gewenste Bluetooth-bronapparaat momenteel muziek of andere audioprogramma’s afspeelt en of het is gekoppeld met 

de DHT-S514 en niet met een ander apparaat.

•	 Op een multifunctioneel bronapparaat, zoals een tablet of mobiele telefoon, zal niet elk programma of elke “app” Bluetooth-audio-

uitzending ondersteunen (raadpleeg de instructies voor het programma of de app).

•	 Overweeg mogelijke bronnen van storing, vooral bronnen die werken met 2,4 GHz (wifi-routers, magnetrons, draadloze landlijntelefoons); 

schakel verdachte bronnen een voor een uit om de schuldige te identificeren. Vaak zal het verplaatsen van een storend apparaat naar een 

andere kamer, of zelfs naar een andere hoek van de kamer, de Bluetooth-functie herstellen.
Het duurt meerdere seconden tot de DHT-S514 wordt ingeschakeld
•	 Het energiebesparend design van de DHT-S514 zet het toestel na vijf minuten of bij geen geluid in stand-bymodus. DHT-S514 heeft enkele 

seconden nodig om op te starten wanneer de volgende keer wordt audio afgespeeld.
Fabrieksinstellingen herstellen
•	 Koppel de geluidsbalk los van de muur.

•	 Houd de knop Vol - (min) ingedrukt. 

•	 Sluit het toestel opnieuw aan op de stroom.

•	 De LED van de stand-byknop knippert snel gedurende enkele seconden en geeft hiermee aan dat het systeem opnieuw is ingesteld. 

•	 Wist Bluetooth-koppelingen, leren van de afstandsbediening, audiomodus.
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Handelsmerkinformatie

     

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

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken in 
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door D&M 
Holdings Inc. is onder licentie. Overige handelsmerken en merknamen zijn 
eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Voor DTS-patenten gaat u naar http://patents.dts.com. Geproduceerd 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.

Specificaties
Frequentiebereik: 40 Hz tot 20 kHz

Aandrijvingen hoge frequentie: 14 mm tweeter x 2

Aandrijvingen middenfrequentie: 51 x 127 mm HHRT-aandrijvingen x 2

Aandrijvingen lage frequentie: 133 mm woofers x 2

Afmetingen: (H x B x D)  
 Geluidsbalk  79,8 x 1004 x 78,3 mm 
 Subwoofer 313 x 171,5 x 346 mm

Draadloze technologieën:  Bluetooth 2.1 + EDR, A2DP, APT-X  
  2,4/5,2/5,8 GHz drieband frequentiehopping (subwoofer)

Nominale spanning: AC 230V, 50/60 Hz

Stroomverbruik: 
 Geluidsbalk DC 24 V, 2,5 A 
  0,5 W of minder (Stand-by) 
 Subwoofer 60 W

Gewicht: 
 Geluidsbalk  2,3 kg 
 Subwoofer 5,9 kg Specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.

©2013 CSR plc en zijn groepsbedrijven.
De aptX® markering en het aptX-logo zijn handelsmerken van CSR plc of 
een van zijn groepsbedrijven en kunnen in een of meer rechtsgebieden zijn 
geregistreerd.

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

Adobe, het Adobe-logo en Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/
of andere landen.
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