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VOORDAT U BEGINT
De HEOS HomeCinema is ontworpen 
voor het verbeteren van het geluid van 
uw TV en biedt u de mogelijkheid te 
genieten van HEOS draadloos geluid in 
meerdere kamers.

Controleer of u de volgende items in goede staat heeft:

Apple iOS of Android mobiel 
apparaat aangesloten op uw 

netwerk

TVInternetverbindingWi-Fi
router
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Pak uw nieuwe HEOS HomeCinema zorgvuldig uit.

Controleer of de volgende items worden meegeleverd in de doos.

STAP 1: PAK UIT
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Controleer of de volgende items zijn meegeleverd in de doos met accessoires.

STAP 1: PAK UIT

3,5 mm stereokabel HDMI-kabel Digitale optische kabel RCA naar 3,5mm 
adapter

Ethernetkabel

IR Blaster Netsnoer voor
 Soundbar (1,0 m)

Netadapter voor
 Soundbar

Lage voetjes
(19 mm)

Hoge voetjes
(31 mm)

Zelfklevende 
anti-slip pads 

voor Subwoofer

Zelfklevende 
anti-slip pads 

voor Soundbar

Netsnoer voor
 Subwoofer (2,0 m)

Sjabloom voor muurbeugel
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De HEOS HomeCinema op een handige locatie dichtbij de tv plaatsen.
DE SOUNDBAR PLAATSEN

STAP 2: PLAATS

OPTIONEEL
De HEOS HomeCinema Soundbar kan op de muur worden 
gemonteerd met de ingebouwde montagebeugels. Raadpleeg 
de wandmontagesjabloon die zich in de kartonnen doos achter 
de Soundbar bevindt. 

• HEOS HomeCinema heeft twee sets voetjes, korte en lange, die de Soundbar van de 
plank tillen.
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Bevestig de bijgeleverde antislip 
zelfklevende strips op de vier hoeken 
op de zijkant of onderkant van de 
Subwoofer als u deze op een hard 
oppervlak plaatst.

DE SUBWOOFER PLAATSEN

STAP 2: PLAATS

1 2 Plaats de Subwoofer om een 
handige locatie op de vloer dicht bij 
de Soundbar.
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Sluit het netsnoer aan op de HEOS HomeCinema en op een stopcontact.

STAP 3: SLUIT AAN

OPTIONEEL
Als u de HEOS HomeCinema aansluit op een bekabeld 
netwerk, sluit u de meegeleverde Ethernetkabel aan tussen 
de HEOS HomeCinema en uw router.

Sluit de Ethernetkabel niet aan als u de HEOS HomeCinema 
verbindt met een draadloos netwerk.

(1,0 m)
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STAP 3: SLUIT AAN

Sluit het netsnoer aan op de Subwoofer van de HEOS HomeCinema en 
een stopcontact.

(2,0 m)
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STAP 4: BEDIENING

Download de HEOS by Denon 
app
Ga naar de App StoreSM of naar Google PlayTM en 
zoek naar “HEOS by Denon” om te downloaden 
en te installeren.

Start de HEOS-app en volg de 
instructies in de app.

1 2
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Bezoek www.HEOSbyDenon.com voor meer informatie

STAP 5: APPARAAT TOEVOEGEN

GENIET!

Muziek Instellingen

Apparaat toevoegen

1 2
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• Bezoek www.HEOSbyDenon.com voor meer informatie
• Raadpleeg de online handleiding voor informatie over andere functies en 

details over de bedieningsprocedure.
manuals.denon.com/HEOSHC/ALL/NL

GEBRUIKSAANWIJZING
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ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING
Mijn HEOS-apparaat kan geen verbinding maken met mijn netwerk via de audiokabel

 • Zorg dat uw mobiele apparaat verbonden is met uw draadloze netwerk voordat u uw HEOS-apparaat instelt.
 • U kunt uw HEOS-apparaat ook aansluiten op uw netwerkrouter met de meegeleverde ethernetkabel. Na aansluiting via Ethernet 
moet de HEOS by Denon App het HEOS-apparaat herkennen en kunt u het handmatig verplaatsen naar uw draadloze netwerk 
met Instellingen/Mijn apparaten/Apparaatnaam/Geavanceerd/Netwerkinstellingen.

Ik krijg een bericht “Apparaat niet gevonden’”

 • Plaats uw HEOS-apparaat dichter bij uw draadloze router.
 • Uw HEOS-apparaat en het controllerapparaat bevinden zich mogelijk niet in hetzelfde netwerk. Zorg dat het controllerapparaat zich in hetzelfde 
netwerk bevindt als uw HEOS-apparaat. Dit wordt gewoonlijk geconfi gureerd onder de functie Instellingen op uw mobiele apparaat. Als u meer 
dan een netwerk hebt, springt uw apparaat mogelijk naar een ander netwerk terwijl u zich in uw huis verplaatst.

 • Zorg ervoor dat er geen andere elektronische apparaten interfereren met uw draadloze netwerksignalen. Magnetrons, draadloze 
telefoons en sommige televisies kunnen draadloze netwerkinterferentie veroorzaken.

 • Als uw HEOS-apparaten zich ver van uw router bevinden, overweeg dan om een draadloze bereikvergroter zoals de HEOS Extend toe te voegen.
 • Als uw draadloze router niet compatibel is met uw HEOS-apparaat, moet u de optionele HEOS Extend draadloze WiFi Range 
Extender gebruiken en met een kabel aansluiten op uw router.

Muziek valt soms uit of vertraagt

 • Zorg ervoor dat uw internetverbinding juist werkt.
 • Als u uw netwerk deelt met andere gebruikers of apparaten, gebruiken zij mogelijk het meeste van uw bandbreedte 
(vooral als zij video streamen).

 • Zorg ervoor dat uw HEOS-apparaten binnen het bereik van uw draadloos netwerk zijn.
 • Zorg ervoor dat uw HEOS-apparaten niet dicht bij andere elektronische apparaten 
(zoals magnetronovens, draadloze telefoons, tv’s, enz…) staan die kunnen interfereren met de draadloze verbinding.

Geen Subwoofer-geluid, geluid onderbroken of ruis hoorbaar

 • Controleer of het statuslampje blauw oplicht op de Subwoofer. Wanneer het Statuslampje oranje oplicht, trekt u het snoer uit het 
stopcontact en sluit u het opnieuw aan, of probeert u de koppeling opnieuw uit te voeren.

1. Druk op de koppelingsknop op de Subwoofer tot het statuslampje snel begint knippert.
2. Druk op de koppelingsknop op de achterkant van de Soundbar. Het statuslampje op de Subwoofer wordt eff en blauw.

 • Wanneer er een obstakel is tussen de Soundbar en de Subwoofer, verwijdert u dat of plaatst u de Subwoofer dichter bij de 
Soundbar.
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Verbinding maken met een netwerk dat WPS gebruikt

Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ondersteunt, kan uw HEOS draadloze apparaat optioneel verbinding maken 
met uw netwerk met gebruik van de “Drukknop”-methode door het volgen van deze stappen:

1. Druk op de WPS-knop op uw router.
2. Houd binnen de 2 minuten de Connect-knop op het achterpaneel van het HEOS-apparaat ingedrukt gedurende 5 seconden.
3. De LED op de voorzijde van het HEOS-apparaat knippert groen gedurende enkele seconden terwijl het apparaat een verbinding maakt 

met uw router.
4. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, blijft de LED op de voorzijde van het HEOS-apparaat constant blauw branden.

Uw apparaat resetten

Bij het resetten van uw HEOS-apparaat worden de instellingen, EQ en naam van het draadloze netwerk gewist, maar de huidige software blijft behouden.
U moet uw apparaat opnieuw verbinden met uw thuisnetwerk via Instellingen->Apparaat toevoegen voordat u het kunt gebruiken.

Om uw HEOS-apparaat te resetten, plaatst u voorzichtig een kleine paperclip in het gat van de Reset-knop op de achterzijde en 
houdt u de clip in het gat tot de LED op de voorzijde oranje begint te knipperen.

Het apparaat terugzetten op de fabrieksinstellingen

Bij het terugzetten van het HEOS-apparaat op de fabrieksinstellingen worden alle instellingen gewist en wordt de originele software 
die in de fabriek werd geïnstalleerd teruggezet.
Let op: alle instellingen worden gewist en de software wordt waarschijnlijk gedegradeerd!

Om uw HEOS-apparaat terug te zetten naar de standaard fabriekswaarden, moet u de voedingskabel loskoppelen van het 
stopcontact. Plaats voorzichtig een kleine paperclip in het gat van de Reset-knop op de achterzijde, sluit het netsnoer weer aan en 
houd de clip in het gat tot de LED op de voorzijde oranje begint te knipperen.

Google Play is een handelsmerk van Google Inc.
Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.
Wi-Fi Protected setup™ logo is handelsmerk van Wi-Fi Alliance.
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CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems, 
contact Denon customer service in your area
or visit HEOSbyDenon.com
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