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Meegeleverde items 
De onderstaande accessoires zijn meegeleverd met het JBL CINEMA BASE 
soundbase systeem: 

BELANGRIJK: Als een van de 
meegeleverde accessoire ontbreekt, of 
als een deel van uw JBL CINEMA BASE 
soundbase systeem niet naar behoren 
werkt, neem dan onmiddellijk contact 
op met uw dealer.

JBL CINEMA BASE 

Inleiding 
Dank u voor de aankoop van de JBL CINEMA BASE soundbase, waarmee 
u vele jaren luisterplezier zult beleven. De JBL CINEMA BASE soundbase is 
speciaal ontworpen om de impact en kracht van een bioscoop-ervaring in uw 
woonkamer te bieden. 
Om optimaal van uw nieuwe soundbase luidsprekersysteem te profiteren, 
raden wij u aan een moment de tijd te nemen om deze handleiding door te 
lezen: 

•	 Een	beschrijving	van	de	eigenschappen	van	JBL	CINEMA	BASE	
•	 Verpakkingsinhoud	
•	 Beschrijving	van	de	JBL	CINEMA	BASE	soundbase	en	zijn	componenten	
•	 Stap-voor-stap	instructies	die	u	helpen	bij	het	instellen	en	ingebruikname	

van de JBL CINEMA BASE 

Door u een paar minuten te verdiepen in de functies van de verschillende 
besturingselementen kunt u optimaal profiteren van alle kracht en verfijning 
van het JBL CINEMA BASE systeem. 

CoNTACT oPNEMEN: Als u vragen hebt over de JBL 
CINEMA BASE, over de installatie of over de bediening, neem dan contact op 
met uw leverancier of installateur, of bezoek onze website op: www.JBL.com.

Beschrijving en functies 
JBL CINEMA BASE is een compleet thuistheater audiosysteem dat bestaat uit:

•	 Krachtige	2.2	kanaals	home	theater	soundbase	met	ingebouwde	
subwoofers

•	 Exclusief	JBL	virtual	surround	geluid
•	 Vereenvoudigde	plug-and-play	HDMI™ aansluiting met uw TV met HDMI 

ARC
•	 Draadloze	Bluetooth® aansluiting om vanaf elk gewenste apparaat te 

streamen

JBL CINEMA BASE is een volledig geïntegreerd geluidssysteem dat 
gemakkelijk op een plank of tafel onder een flat panel televisies tot 60" 
past. De geluidservaring wordt versterkt door de integratie van de nieuwste 
surround sound-technologieën via digitale signaalverwerking. De meeste 
TV-fabrikanten besteden weinig of geen aandacht aan het algehele 
geluidservaring en zijn voornamelijk gericht op de beeldkwaliteit. Maar door 
de groeiende vraag naar verbeteringen in televisiegeluid is de populariteit van 
soundbases de afgelopen jaren snel gegroeid.

JBL CINEMA BASE is ontworpen om onder uw televisiestand of televisietafel 
te worden geplaatst en kan eenvoudige worden geinstalleerd. Het voegt 
krachtig JBL-geluid toe aan uw kijkplezier - met verbeterde basweergave 
- in een compact apparaat. Met deze eenvoudige plug-and-play oplossing 
wordt	het	geluid	van	uw	televisie	getransformeerd	in	een	2.2	kanaals	
luidsprekerconfiguratie	met	extra	bas	van	ingebouwde	subwoofers.	JBL	
CINEMA BASE beschikt ook over ingebouwde Bluetooth® aansluiting die, in 
combinatie een smartphone of tablet, uw muziek draadloze kan streamen 
vanaf uw mobiele apparaat naar uw geluidsinstallatie. 

JBL CINEMA BASE is een alles-in-een en eenvoudig te gebruiken Premium 
Sound System en levert JBL-kwaliteitgeluid, gecombineerd met het gemak 
van Bluetooth®, HDMI ARC en een ingebouwde USB-poort om apparaten op te 
laden. 

CiNema Base

afstandsbediening

Optische kabel

analoog aux-kabel

HDmi-kabel

Netsnoer

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

Bass
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JBL CINEMA BASE 
BEdIENINGSREGELAARS EN 
AANSLuITINGEN AChTERPANEEL 

 

 

1

2 45 3

Power (aan/
uit)-toets

Netsnoer-
aansluiting

Verwijder doppen

Optisch HDmi TV 
(aRC)

subwoofer 
(kabel niet 
meegeleverd)

aux-
ingang

1. Power (Aan/uit)-toets
2.	 Optisch	(Digitale	audio-ingang)	
3.	 Aux-invoer	(Analoge	audio-ingang)	
4. HDMI met ARC-ondersteuning
5. Netsnoeraansluiting

Power (Aan/uit)-schakelaar: De Power (aan/uit)-toets 
schakelt de JBL CINEMA BASE aan en uit. Deze schakelaar moet op Aan staan 
voordat u het systeem kunt bedienen. Wanneer de schakelaar op Aan wordt 
gezet, schakelt het systeem in de standby-modus  
(de voedingsindicator op het bovenpaneel wordt oranje). 

optisch (digitale audio-ingang): Als uw TV, 
CD-speler of kabel/satelliet-tuner een optische digitale uitgang heeft, deze hier 
aansluiten met de meegeleverde optische kabel. Wanneer een Dolby® Digital 
audiostream door de soundbase wordt gedetecteerd, wordt Dolby Digital-
decodering actief.

Aux-invoer (Analoge audio-ingang): U kunt een 
analoog audioapparaat aansluiten op de CINEMA BASE met behulp van de 
meegeleverde 3,5mm-naar-RCA kabel.

hdMI TV (ARC): Uw televisie op deze ingang aansluiten met de 
bijgeleverde HDMI-kabel als uw televisie HDMI-invoer ondersteuning biedt 
voor Audio Return Channel (ARC). Het audiosignaal van de TV wordt met deze 
kabel dan automatisch teruggestuurd naar de soundbase. Als uw televisie ARC 
niet	ondersteunt,	moet	u	een	extra	optische	of	analoge	kabel	gebruiken	die	
compatibel is met uw televisie. Raadpleeg de handleiding van uw TV om te 
controleren of uw TV ondersteuning biedt voor HDMI ARC.

Netsnoeraansluiting: Het bijgeleverde netsnoer op deze 
ingang aansluiten.

JBL CINEMA BASE 
BEdIENINGSREGELAARS 
BoVENPANEEL

 
1 2 4 53

Optische audio-
ingang

aux-ingang

HDmi TV (aRC)

Bron LED-
aanduiding LED-kleur  

1) Voeding aan/standby
2) Bronkeuze
3) Volume +/–
4) surround modus
5) Bluetooth-bron/

koppelen

Power (aan/uit)-toets: Deze toets indrukken om de JBL 
CINEMA BASE tussen AAN en Standby te schakelen. Wanneer de JBL CINEMA 
BASE in Standby staat (het LED-lampje is oranje), drukt u op deze toets om het 
systeem in te schakelen (het LED-lampje wordt wit). De subwoofer blijft ongeveer 
tien minuten aan nadat de soundbase in de standby-modus schakelt. Als het 
apparaat in de DEMPING (MUTE)-modus staat, gaat de POWER (aan/uit)-indicator 
ook wit knipperen. 

Automatisch inschakelen: De JBL CINEMA BASE heeft een 
signaaldetector die het apparaat automatisch inschakelt wanneer het een audio-
signaal detecteert op de HDMI-ingang of DE gekoppelde Bluetooth® bron (bij gebruik 
van HDMI: de TV moet HDMI ARC ondersteunen). De automatische inschakelmodus 
voor analoge of optische ingangen wordt alleen geactiveerd wanneer de JBL 
CINEMA BASE een audiosignaal op de ingang waarop het was aangesloten 
detecteert voordat het apparaat in de automatische standby-modus schakelde.

oPMERKING: Als de JBL CINEMA BASE in de standby 
wordt geschakeld met de Power (aan/uit)-toets, wordt de 
automatische uitschakelfunctie op de analoge en optische 
gedeactiveerd.

Bron (Source)-keuzetoets: De Bron kan veranderd 
worden door op de Bronkeuze-toets te drukken. Schakel door de opties om de 
gewenste bron in selecteren: AUX > OPTICAL > HDMI ARC > AUX.

Volume hoger/Lager-toetsen: Druk op de (–) toets om 
het volume te verlagen en op de (+) toets om het volume te verhogen. 

oPMERKING: Door beide Volume-toetsen gelijktijdig in 
te drukken wordt het apparaat gedempt. Door op een van 
de Volumetoetsen te drukken terwijl het systeem is gedempt 
wordt het geluid ingeschakeld. 

Surround Modus-toets: De surround modus-toets schakelt 
de Harman Display Surround-processing AAN en UIT. De surround modus-
indicator wordt oranje wanneer Harman Display Surround actief is en wordt 
wit wanneer Harman Display Surround niet actief is (normaal stereogeluid - zie 
pagina 9 voor bijzonderheden). 

Bluetooth®-toets: De Bluetooth-toets wordt gebruikt om de JBL 
CINEMA BASE in de Bluetooth-modus te schakelen. U kunt het systeem met 
Bluetooth-apparaten koppelen met behulp van deze toets (zie pagina 8).

oPMERKING: De JBL CINEMA BASE Bluetooth-apparaat 
naam is CINEMA BASE.
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FuNCTIES VAN dE 
AFSTANdSBEdIENING

 

3

2

5

7

11

6

8

9

12

BASS

1

4

10

De afstandsbediening heeft de onderstaande functies: 

 1. Power (voeding) aan/Standby
	 2.	 Bluetooth
 3. HDMI ARC
	 4.	 Aux-ingang
 5. Optisch
 6. Audio Feedback
 7. Dempen
 8. Volume +/–
 9. Subwoofer Volume +/–
10. Harman Display Surround
11. Stereo
12.	 Harman	Volume

Power (voeding) aan/Standby:
Druk op de Power (aan/uit)-toets om de JBL CINEMA BASE vanuit de Standby 
in te schakelen (de aan/uit-indicator op de JBL CINEMA BASE gaat wit 
branden). Druk op de Power (aan/uit)-toets als het apparaat is ingeschakeld 
om het apparaat in de Standby-modus te schakelen (de aan/uit-indicator op 
de JBL CINEMA BASE gaat oranje branden). Als u niet op de aan/uit-toets 
drukt, schakelt de JBL CINEMA BASE na ongeveer 10 minuten automatisch in 
de standby-modus als er geen audiosignaal wordt gedetecteerd. 

Bluetooth®: Gebruik de Bluetooth-toets om de soundbase in 
de Bluetooth-modus te schakelen. Deze toets wordt ook gebruikt om uw 
apparaat met Bluetooth-apparaten te koppelen. Kort indrukkken om naar 
de Bluetooth-bron te schakelen. Ingedrukt houden om het apparaat in de 
koppelingsmodus te zetten. 

oPMERKING: De JBL CINEMA BASE Bluetooth-
apparaat naam is CINEMA BASE.

hdMI: Druk op deze toets om een HDMI TV-bron te selecteren. 

Aux-In (Analoog): Druk op deze toets om een Analoge bron te 
selecteren. 

optisch (digitaal): Druk op deze toets om een Digitale bron te 
selecteren. 

Audio Feedback: Met de Audio Feedback-toets op de 
afstandsbediening kunt u de audio feedback in- en uitschakelen. Wanneer 
de functie is ingeschakeld, wordt een hoorbare toon geproduceerd om aan te 
geven wanneer andere functies zijn geactiveerd: 

1. Bluetooth 
2.	Harman	Volume	aan/uit
3. Subwoofer volumeregelaar 
4. Audio feedback aan/uit

Wanneer Audio Feedback is uitgeschakeld, hoort u geen geluidstoon bij 
gebruik van deze functies.

dempen: Druk op de demping (mute)-toets om het geluid te dempen. 
Deze of een andere toets nogmaals indrukken om demping uit te schakelen.

Volume +/–: Druk op de "+" toets om het volume te verhogen; druk 
op de "–" toets om het volume te verlagen. 

Subwoofer Volume +/–: De Bass +/– toetsen op de 
afstandsbediening verhoging en verlagen het niveau van de subwoofer. 

harman display Surround: 
Deze toets schakelt de JBL CINEMA BASE Harman Display Surround 
processing AAN/UIT. De Surround-toets indicator op de JBL CINEMA BASE 
wordt blauw wanneer Surround actief is en wit wanneer de Stereo-modus 
actief is. De HARMAN Display Surround-instelling produceert een complete 
surround-sound ervaring voor luisteraars voor en achter de soundbase. 
Deze instelling is vooral effectief bij het bekijken van films, maar u kunt de 
HARMAN Display Surround-instelling ook toepassen voor muziek.

Stereo: Gebruik deze toets om het systeem in de stereo-modus te 
schakelen.

harman Volume: De Harman Volume-toets op de 
afstandsbediening activeert Harman Volume. Harman Volume zorgt ervoor 
dat	het	geluidsniveau	bij	extreme	volume-wijzigingen	meer	gelijkmatig	
blijft. Deze volumeveranderingen komen meestal voor bij TV-commercials of 
overgangen tussen rustige dialoog en luide geluidseffecten in films. 

uw TELEVISIE oP dE JBL CINEMA 
BASE PLAATSEN 

 

Uw JBL CINEMA BASE is ontworpen om onder uw bestaande TV-tafel te 
plaatsen, in het midden onder het TV-scherm. Als de tafel vlak is, kan de JBL 
CINEMA BASE veilig op de rubberen voetjes staan.
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U	kunt	experimenteren	met	de	opstelling	van	de	subwoofer	deze	de	
luisterpositie te plaatsen en muziek met veel bas afspelen. Zet de subwoofer 
in verschillende plaatsen in de omgeving terwijl het systeem speelt om te 
bepalen welke locatie de beste basweergave produceert. Zet de subwoofer 
dan op die plaats. 

BEdIENING 

de JBL CINEMA BASE aan- en 
uitschakelen 
handmatig: Controleer eerst of the Power (aan/uit)-schakelaar op 
het achterpaneel is ingeschakeld. Vervolgens kort op de JBL CINEMA BASE 
Power-toets op de soundbase of de afstandsbediening drukken. Om de 
JBL CINEMA BASE handmatig in de standby te zetten, nogmaals kort op de 
Power-toets van de soundbase of de afstandsbediening drukken.

 

Automatische uitschakeling: De JBL CINEMA BASE 
schakelt automatisch in de standby-modus als er ongeveer 10 minuten geen 
audiosignaal wordt gedetecteerd bij een van de broningangen.

Automatisch inschakelen: De JBL CINEMA BASE 
heeft een signaaldetector die het apparaat automatisch inschakelt wanneer 
het een audio-signaal detecteert op de HDMI-ingang of van de gekoppelde 
Bluetooth-bron (bij gebruik van HDMI: de TV moet HDMI ARC ondersteunen). 
De automatische inschakelmodus voor analoge of optische ingangen wordt 
alleen geactiveerd wanneer de JBL CINEMA BASE een audiosignaal op de 
ingang waarop het was aangesloten detecteert voordat het apparaat in de 
automatische standby-modus schakelde.

oPMERKING: Als de JBL CINEMA BASE in de standby 
wordt geschakeld met de Power (aan/uit)-toets, wordt de 
automatische inschakelfunctie op de analoge en optische 
ingangen gedeactiveerd.

Gebruik via Bluetooth® 

 

Koppelingmodus

LED-
aanduiding

Geen apparaat 
aangesloten

apparaat 
aangesloten

 

CINEMA BASE

CINEMA BASE

Accept

Audio draadloos streamen naar de JBL CINEMA BASE van een Bluetooth-
apparaat: 

1. Controleer of de JBL CINEMA BASE in de Bluetooth-koppelingmodus staat 
(het LED-lampje van de Bluetooth-toets knippert blauw). Als de LED niet 
blauw knippert, de Bluetooth-toets ingedrukt houden totdat de LED blauw 
gaat knipperen. 

2.	 Zet	het	Bluetooth	streaming-apparaat	in	de	koppeling-modus.	

opgelet: Wees voorzichtig bij het plaatsen/verplaatsen 
van de TV-stand. Deze kan de lederen afwerking aan de 
bovenkant van uw Cinema Base beschadigen.

opmerking: Maximale afmeting van TV-stand (L x B): 
23" x 13.5" (585 mm x 342 mm). TV-stands met afmetingen 
die op de gekozen ruimte passen worden aanbevolen. JBL 
CINEMA BASE ondersteunt televisies met een gewicht tot 
68 kg. 

de optionele subwoofer plaatsen 
De JBL CINEMA BASE heeft verbeterde bas-prestaties met ingebouwde 
dubbele subwoofers. Als u een optionele subwoofer wilt toevoegen, de 
subwoofer aansluiten op de "Sub Out"-uitgang op het achterpaneel van 
de	soundbase.	De	prestaties	van	een	externe	subwoofer	zijn	afhankelijk	
van de opstelling in de luisteromgeving en de positie ten opzichte van de 
andere luidsprekers in het systeem. Merk op dat het menselijke oor de lage 
frequenties van subwoofers niet altijd goed lokaliseren. Omdat de reflecties, 
staande golven en absorptie in een luisteromgeving grote invloed kan hebben 
op	de	prestaties	van	een	extern	subwoofer	systeem,	is	de	specifieke	locatie	
van de subwoofer in de ruimte belangrijk voor de hoeveelheid en de kwaliteit 
van	de	bas	die	wordt	geproduceerd.	Experimenteer	met	verschillende	
opstellingen. 

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de achterkant van 
de subwoofer ten minste 150 mm van de muur staat om 
optimale prestaties te verzekeren. 

 

1

2

3

U	kunt	de	externe	subwoofer	plaatsen	zoals	getoond	in	de	voorgaande	
afbeelding. 

•	 Plaatsing	van	de	subwoofer	in	een	hoek	(1)	maximaliseert	de	
basprestaties. Maar plaatsing in een hoek kan de nadelige effecten van 
staande golven op de basweergave vergroten. Dit effect kan variëren en 
is afhankelijk van de luisterpositie. Sommige luisterposities kunnen zeer 
goede resultaten opleveren, terwijl anderen te veel (of te weinig) lage 
tonen bij sommige frequenties hebben. 

•	 Het	plaatsen	van	de	subwoofer	in	hetzelfde	vlak	als	de	soundbase	-	zoals	
in	positie	(2)	-	kan	de	beste	integratie	tussen	het	geluid	van	de	subwoofer	
en de soundbase opleveren. In sommige omgevingen kunnen de beste 
prestaties worden bereikt door subwoofer achter de luisterpositie (3) te 
plaatsen. 
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3. Gebruik het Bluetooth-koppelingsmenu van het apparaat om deze te 
koppelen met de JBL CINEMA BASE. Het systeem verschijnt als CINEMA 
BASE in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten. Wanneer de LED 
van de JBL CINEMA BASE's Bluetooth-toets constant brandt, wordt het 
gekoppeld aan het apparaat en kunt u audio via Bluetooth vanaf het 
apparaat naar de JBL CINEMA BASE streamen.

Om naar audio van het Bluetooth-apparaat te luisteren, drukt u op de 
Bluetooth-brontoets op de JBL CINEMA BASE om de bron in te schakelen. 
Als de JBL CINEMA BASE in standby staat, kunt u het systeem automatisch 
activeren door te beginnen met een Bluetooth-audiosignaal naar de JBL 
CINEMA BASE te streamen als uw apparaat al is gekoppeld met de JBL 
CINEMA BASE. 

Om het Bluetooth-apparaat los te koppelen, houdt u de Bluetooth-toets van 
de JBL CINEMA BASE ingedrukt totdat de LED knippert.
 
oPMERKING: 
•	 U	kunt	bronnen	gekoppeld	met	Bluetooth	handmatig	

schakelen door op de Bluetooth-toets van de JBL 
CINEMA BASE te drukken. 

•	 Als	u	de	JBL	CINEMA	BASE	naar	een	andere	bron	
schakelt terwijl een Bluetooth-gekoppeld apparaat naar 
het systeem streamt, stuurt de JBL CINEMA BASE een 
STOP-opdracht en het Bluetooth-apparaat stopt met 
streaming. 

•	 Als	het	Bluetooth-apparaat	voor	de	eerste	keer	wordt	
gekoppeld, wordt het volume mogelijk op het hoogste 
niveau ingesteld. 

het Systeemvolume instellen 
Voor het beste geluid adviseren wij dat u de ingebouwde luidsprekers 
van uw TV uitschakelt. Raadpleeg de handleiding van uw TV voor nadere 
bijzonderheden. Als de luidsprekers van uw TV niet uitgeschakeld kunnen 
worden, kunt u het volume van de TV instellen zodat uw JBL CINEMA BASE-
systeem altijd het grootste deel van het geluid produceert: 

1. Gebruik de volumetoetsen van uw TV om het volume geheel uit te 
schakelen. 

2.	 Gebruik	de	Volume	hoger/lager	toetsen	van	de	JBL	CINEMA	BASE	om	het	
geluid op het gewenste niveau te zetten. 

Op deze manier klinkt het JBL CINEMA BASE-systeem altijd luider dan uw 
TV-luidsprekers. 

BELANGRIJK: Als u de JBL CINEMA BASE op 
meer dan 50% van het maximale volume zet, wordt het 
automatisch teruggezet op 50% van het maximale volume 
wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld met Power-toets 
of met de automatische uitschakelfunctie. 

Surround Modus-toets 
Druk op de Surround Modus-toets van de soundbase of de afstandsbediening 
om het geluid tussen normale stereo en surround sound te schakelen. 
Dit zorgt voor een complete surround-sound ervaring voor iedereen die 
voor of achter de soundbase zit. Deze instelling is vooral effectief bij het 
bekijken van films, maar u kunt de surround instelling ook gebruiken om uw 
luisterervaring te verbeteren. 

de JBL CINEMA BASE programmeren voor 
bediening met de afstandsbediening van uw 
TV 
U kunt de JBL CINEMA BASE programmeren voor de functies van de 
afstandsbediening van de TV - aan/uit, dempen, volume hoger en volume 
lager. Met deze programmering kunt u de aan/uit en volumefuncties van 
de JBL CINEMA BASE soundbase met de afstandsbediening van uw TV 
bedienen. Houd de afstandsbediening van de TV gereed voordat uw de JBL 
CINEMA BASE gaat programmeren. Wij adviseren dat u voor de soundbase 
gaat zitten. 

oPMERKING: Sommige stappen hebben een time-out, 
dus lees dit hele proces voordat u begint. 

Houd de afstandsbediening van de TV gereed. Wanneer u begint met het 
programmeren van de afstandsbediening, de afstandsbediening van de TV op 
de soundbase richten op een afstand van 300 mm - 900 mm.  

TV remote

De aan/uit, volume lager, volume hoger en demping-functies programmeren: 
1. Controleer of de JBL CINEMA BASE op AAN staat 
2.	 Druk	op	de	Surround-toets	van	de	soundbase	totdat	LED	van	de	

Surround-toets oranje knippert. Als de LED na drie seconden niet 
knippert, de toets loslaten en opnieuw proberen. 

 3. De soundbase-toets op het bovenpaneel die u wilt programmeren 
indrukken (Aan/uit, Volume lager, Volume hoger, Volume lager; Volume 
hoger en hoger gelijktijdig voor Dempen). 

4. Richt de TV-afstandsbediening op de voorkant van soundbase en druk 
langzaam op de corresponderende toets op de afstandsbediening van de 
TV totdat de surround-toets op de soundbase een seconde wit knippert. 
Dit geeft aan dat de programmering is gelukt. 

5. Om de programmering-modus af te sluiten (op elk gewenst moment of 
wanneer het instellen is voltooid), de soundbase surround-toets ingedrukt 
houden totdat de oranje LED stopt met knipperen. 

oPMERKING: Het proces herhalen als u een 
nieuwe TV-afstandsbediening of een andere toets wilt 
programmeren.
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De programmering van de JBL CINEMA BASE afstandsbediening resetten:

1. Druk op de Power-toets op het bovenpaneel om de Standby-modus in te 
schakelen (oranje indicator )

2.	 De	Surround-	en	Volume	(-)	toetsen	gelijktijdig	ingedrukt	houden.

Wanneer fabrieksinstellingen zijn hersteld, knippert de JBL CINEMA BASE 
surround-toets een seconde wit, waarna het apparaat wordt ingeschakeld. 

EXTERNE APPARATEN oPLAdEN
Met	de	JBL	CINEMA	BASE	kunt	u	externe	apparaten	eenvoudig	opladen.	
Gebruik de USB-poort om verschillende apparaten aan te sluiten voor 
probleemloos opladen.

oPMERKING:	De	USB-poort	is	uitsluitend	bedoeld	voor	
opladen	en	software-update.	USB	biedt	geen	ondersteuning	
voor direct-connect audio streaming. 
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PRoBLEMEN oPLoSSEN 

Als uw JBL CINEMA BASE-systeem niet goed functioneert, controleer dan of het probleem wordt behandeld in dit gedeelte voordat u contact opneemt met uw 
dealer of een JBL-vertegenwoordiger.

Problemen oplossingen

Als de soundbase niet kan worden ingeschakeld •	 Controleer	of	het	netsnoer	van	de	soundbase	is	aangesloten	op	een	werkend	
stopcontact en dat de voeding is aangesloten op de soundbase. 

Er komt geen geluid uit de soundbase •	 Controleer	of	de	soundbase	op	AAN	staat	(het	aan/uit-lampje	moet	wit	zijn).	

•	 Controleer	of	de	kabel	tussen	de	TV	en	de	soundbase	aan	beide	kanten	goed	is	
aangesloten. 

•	 Controleer	of	de	Bronkeuzeschakelaar	(Source	Selector)	van	de	soundbase	
ingesteld is op de juiste bron en dat de bron een signaal afgeeft. 

•	 Controleer	of	het	systeem	niet	gedempt	is.	Als	het	systeem	is	gedempt,	op	de	
volumetoetsen drukken op de demping op te heffen. 

•	 Controleer	of	het	volume	van	de	soundbase	niet	op	de	laagste	stand	staat	(de	
laagste stand van de Volume lager-toets dempt het systeem). 

Als het geluid van de soundbase is vervormd •	 Controleer	of	de	vervorming	wordt	veroorzaakt	door	het	bronapparaat	en	niet	door	
de soundbase. 

Als er geen geluid uit het systeem komt, zelfs wanneer het volume van de soundbase 
op	maximaal	is	ingesteld	

•	 Als	de	TV	of	het	bronapparaat	is	aangesloten	via	een	variabele	uitgang,	raadpleeg	
de bijbehorende instructies om te controleren of de uitvoer te laag staat ingesteld. 

Als de basweergave niet luid genoeg is •	 Verhoog	het	volume	van	de	soundbase	met	de	afstandsbediening.

Het volume wordt gereset wanneer ik de soundbase inschakel •	 Dit	is	een	ingebouwde	functie	van	de	soundbase.	Als	de	soundbase	op	meer	dan	50	
procent	van	het	maximale	volume	is	ingesteld	en	de	voeding	wordt	uitgeschakeld,	
wordt het volume van de soundbase automatisch teruggezet naar 50 procent van 
het	maximale	volume	wanneer	het	systeem	weer	wordt	ingeschakeld.	

Mijn TV is AAN en mijn JBL CINEMA BASE is in de Standby. Wanneer ik mijn televisie 
inschakel, wordt de JBL CINEMA BASE ingeschakeld

•	 Dit	heeft	verband	met	het	feit	dat	sommige	televisies	een	verkeerd	Hot-Plug	
Detection (HPD) protocol gebruiken. U kunt het HPD-protocol in- en uitschakelen 
door gelijktijdig op de Surround- en Volume-toetsen te drukken. 
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Frequentiebereik:	45	Hz	–	20	kHz

Maximum	SPL:	100	dB

Totale	versterkervermogen:	240	W

Luidsprekers:	links	en	rechts	2.5" (65 mm) full range drivers en dual 3.5" (90 mm) subwoofers

Dolby® Digital Decoding

Een HDMI® uitgang met Audio Return Channel (ARC)

Bluetooth® aansluiting

Een stereo analoge-audio invoer

Een optische digitale ingangaansluiting

Een USB-poort voor opladen van apparaat en software-update

Een	subwoofer-uitgang	(optionele	externe	subwoofer	niet	inbegrepen)

Afmetingen:	(H	x	B	x	H):	23.6"	x	15.8"	x	4"	(600	x	401.6	x	102	mm)

Gewicht: 17.6 lb (8 kg)

Maximum	hoogte	TV:	150	lbs	(68	kg)

Maximum	afmeting	TV-stand:	(L	x	B):	23"	x	13.5"	(585	x	342	mm)

USB Power Rating: 5 V, 1.5 A 

SPECIFICATIES

© 2014 HaRmaN international industries, incorporated. alle rechten voorbehouden
JBL is een handelsmerk van Harman international industries, incorporated, geregistreerd in de Verenigde staten en/of andere landen. Het "Hear 
the truth"-logo is een handelsmerk van HaRmaN international industries, incorporated. 
Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn gedeponeerde handelsmerken en zijn eigendom van Bluetooth siG, inc en ieder gebruik van deze merken 
door HaRmaN international industries, incorporated is onder licentie. andere handelsmerken en merknamen zijn die van hun respectievelijke 
eigenaren.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
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.
Opties, specificaties en vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

HaRmaN international industries, inc.  
8500 Balboa Boulevard, Northridge, Ca 91329 Usa www.jbl.com


