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Dank u voor uw keuze van een Denon 
AV-ontvanger. Deze handleiding biedt 
stapsgewijze instructies voor het 
instellen van uw AV-ontvanger. 

Breng dit toestel niet terug naar de 
winkel – bel voor hulp.
Als u hulp nodig hebt... :
Als u meer hulp nodig hebt bij het 
oplossen van problemen, kunt u contact 
opnemen met de klantendienst van 
Denon in uw gebied. www.denon.com 

Welkom Voordat u begint
Vereist voor de instelling

TV Luidsprekerkabels

HDMI-kabel Subwoofer Kabel Luidsprekersystemen

Optioneel

LAN-kabel Wifi-router

•  Wanneer u dit toestel aansluit op een apparaat dat compatibel is met de functies Deep Color, 4K 
en ARC, moet u een “High Speed HDMI cable with Ethernet” gebruiken die het HDMI-logo bevat.

•  De afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend informatief bedoeld en kunnen verschillen van 
het werkelijke apparaat.

of
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Wat zit er in de doos?
Snelhandleiding

 

FM-binnenantenne

Gebruiksaanwijzing AM-raamantenne

Veiligheidsinstructies Microfoon voor 
geluidskalibratie

Opmerking over 
radio

Microfoonvoet voor 
geluidskalibratie

Kabellabel Afstandsbediening

Ontvanger R03/AAA-batterijen

Netsnoer

De bijgeleverde voet voor de geluidskalibratiemicrofoon is handig voor gebruik bij 
het uitvoeren van de luidsprekerkalibratie.
Met uw eigen statief of met de bijgeleverde voet voor de geluidskalibratiemicrofoon 
kunnen instellingen automatisch worden geconfigureerd voor een optimale 
luisteromgeving met uitzonderlijk hoge prestaties.
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1 Batterijen installeren in 
de afstandsbediening

R03/AAA-batterijen

Er zijn drie stappen voor het setupproces.

1 Batterijen installeren in de afstandsbediening

2 De ontvanger aansluiten

3 Volg de installatiewizard op het scherm

Instelling
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2 De ontvanger aansluiten

2.1)  Plaats de ontvanger naast uw TV en 
sluit het netsnoer aan.

TV

Ontvanger

Netsnoer 
(meegeleverd)

Sluit het toestel aan op het 
stopcontact  
(230 V wisselstroom, 50/60 Hz)
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2.2)  Verbinden met het netwerk.

Bekabeld LAN
Wanneer u kabels aansluit (bekabelde verbinding), sluit een 
LAN-kabel aan tussen uw ontvanger en uw netwerkrouter.

Internet Modem

Router

Naar de WAN kant

Naar de LAN-poort

Draadloze LAN
Wanneer u een draadloze verbinding gebruikt (Wifi), draait u 
de antennes omhoog.

Router met 
toegangspunt

Naar de WAN kant

Internet Modem
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2.4)  Schakel de TV in.

Afstandsbediening TV

2.5)  Selecteer de geschikte HDMI-ingang 
op uw TV.

HDMI TV/
VIDEOINPUT of

Afstandsbediening TV

2.3)  Sluit de ontvanger aan op uw TV 
met een HDMI-kabel.

(ARC)

HDMI IN

HDMI OUT
MONITOR

(ARC)

HDMI-kabel

Ontvanger (Achterpaneel)

ARC (Audio Return Channel) : 
Als uw tv ARC ondersteunt, kan uw tv audio terugsturen naar de AV-
ontvanger wanneer u de ingebouwde videobronnen (tv-tuner, smart tv-
streamingservices enz.) gebruikt. ARC vereist dat u HDMI CEC inschakelt 
op uw tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv over het instellen 
van HDMI CEC. Denk eraan dat sommige tv-fabrikanten andere namen 
gebruiken voor de HDMI CEC-functie.
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2.6)  Schakel de ontvanger in.

• Druk op X om de ontvanger in te schakelen.

2.7)  Controleer de verbinding.

• Controleer of u dit scherm kunt zien op uw TV.

AV Reciever Setup Assistant

Please select a language...

Deutsch
Français

English

Italiano
Español

Nederlands
Svenska
Pусский
Polski

Als dit scherm niet wordt weergegeven, gaat u 
terug en probeert u de stappen opnieuw uit in de 
aanbevolen volgorde.
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3 Volg de installatiewizard op het scherm

De setupwizard zal u begeleiden bij het aansluiten en 
configureren van uw luidsprekers en componenten Denon-
ontvanger. Gebruik de afstandsbediening en volg de 
instructies op het scherm.

AV Reciever Setup Assistant

Please select a language...

Deutsch
Français

English

Italiano
Español

Nederlands

Polski
Pусский
Svenska
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 n Afdrukbare versie
Open de afdrukversie van de handleiding vanaf de 
bijgeleverde cd-rom of selecteer de koppeling “PDF 
download” van de online versie.

Stop de schijf in uw 
PC.

Volg het scherm of dubbelklik op de 
PDF-bestand.

1

2

Gebruiksaanwijzing

 n Online versie
Voer de volgende URL in uw webbrowser in: 
manuals.denon.com/AVRX2200W/EU/NL/

PDF

Overzicht

Aansluitingen

Weergave

Instellingen

Tips

Appendix

PDF Download

AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK

AV RECEIVER MET GEINTEGREERD NETWERK

Web Handleiding

Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved. 
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Online Handleiding

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over de installatie en het gebruik van de ontvanger en zijn functies.
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