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1 Pak uit

Controleer of u over de volgende items beschikt.

Soundbar Subwoofer Snelhandleiding Veiligheidsinstructies
Voorzorgsmaatregelen 

wanneer u de 
batterijen gebruikt

Sjabloon voor 
muurbeugel

Stootkussens voor 
wandmontage

Voedingskabel 
soundbar

Voedingskabel 
subwoofer

HDMI-kabel Optische kabel Afstandsbediening 2× Batterijen

2 Aansluiten op de tv

Voor de beste geluidservaring sluit u de soundbar aan op de tv met de HDMI-kabel als uw tv over een 
HDMI ARC of eARC-poort beschikt.

1. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de tv-poort met het label “eARC” of “ARC”.

2.  Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI (eARC)-poort op de achterkant van de 
soundbar.

OPMERKING:  
Als uw tv geen HDMI ARC of eARC-poort heeft, kunt u de soundbar aansluiten op uw tv met de optische 
kabel. Denk er echter aan dat een optische aansluiting geen ondersteuning biedt voor Dolby Atmos.

3 De voedingskabel aansluiten

Stop de voedingskabel aan op de soundbar en op een 
stopcontact.

4 De soundbar plaatsen

Voor de beste luisterervaring 
plaatst u de soundbar 
centraal voor uw tv en in één 
lijn met de voorrand van uw 
kast.

OPMERKING:  
Als u de soundbar aan 
de muur wilt bevestigen, 
moet u de meegeleverde 
wandmontagesjabloon 
gebruiken.

5 De subwoofer installeren

1.  Voor de beste prestaties plaatst u 
de subwoofer tegen dezelfde wand 
als de tv, op 10 m van de soundbar.

2.  Stop de voedingskabel aan op de 
subwoofer en op een stopcontact.
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TV (OPTICAL)

TV (HDMI) 
eARC/ARC

AUX
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6 De afstandsbediening instellen

De instelling is nu voltooid!
Kijk tv of speel een film af en stel het soundbar-volume en andere 
instellingen in volgens uw voorkeur. U kut het bovenpaneel van de soundbar, 
de afstandsbediening van de soundbar of de afstandsbediening van de tv 
gebruiken om de instellingen te wijzigen. Raadpleeg de online handleiding 
voor meer informatie.

polkaudio.com/signas4

Functies afstandsbediening Geluidsmodi

1.  Draai de afstandsbediening om 
zodat u de achterkant ziet.

2.  Open de klep op de achterkant 
door het onderste gedeelte in de 
richting van de pijl te schuiven.

3.  Plaats de twee AAA-batterijen in 
de afstandsbediening en plaats de 
klep terug.
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Voeding

AUX-selectie
TV-selectie

Volumeregeling

Filmmodus

Voice Adjust™

Gedempt

Bluetooth-selectie

Regeling lage 
tonen

Muziekmodus

Nachtmodus

Filmmodus

Verbetert de audioproductie van tv en films.

Nachtmodus

Vermindert de dynamiek van lage tonen en 
volume terwijl de duidelijkheid van de spraak 
wordt verbeterd voor luisteren bij laag 
volume.

Muziekmodus

Verbetert de audio telkens wanneer u muziek 
beluistert, tv-programma’s of films bekijkt 
waarbij muziek wordt afgespeeld.

VOICE ADJUST™

Isoleer en pas het niveau van het 
spraakkanaal aan om heldere, zuivere 
dialogen te reproduceren.
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Ingangsbron

Uit (stand-by)

Aan
Voeding Dolby Atmos®

Dolby®

(andere dan Atmos)Audioformaat

PCM (of Geen signaal) 

Niet-ondersteunde
audio-indeling

TV (OPTICAL)

AUX

TV (HDMI eARC/ARC)

Bluetooth®
(Blauw)

(Cyaan)

(Groen)

(Red)

Statuslampjes
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Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol 
are registered trademarks of Dolby Laboratories 
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