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JBL BOOST TV
INLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van dit JBL-product!

Hartelijk dank voor de aankoop van de JBL Boost TV. De JBL Boost TV is ontworpen 
om meer plezier te beleven aan je home entertainment-systeem. Wij raden je aan een 
paar minuten te nemen deze handleiding te lezen. De handleiding beschrijft het product 
en geeft stap-voor-stap instructies om je te helpen bij het instellen en gebruik van het 
toestel.

CONTACT OPNEMEN: Als je vragen hebt over de JBL Boost TV, over de installatie 
of over de bediening, neem dan contact op met de leverancier of installateur, of 
bezoek onze website op: www.JBL.com.

Meegeleverde items

• 1 JBL Boost TV

• 1 afstandsbediening

• 1 optische kabel

• 1 analoge aux-kabel

• 1 netsnoer

• 1 Snelstartgids

• 1 Veiligheidsblad

BEDIENINGSREGELAARS BOVENPANEEL

Voeding

JBL Connect

Bluetooth

Volume 
lager

Volume 
hoger

Harman Display 
Surround

TV Input / JBL 
SoundShift

• Bluetooth (zie Bluetooth-sectie)

  Schakelt naar de Bluetooth-bron

  Voegt nieuw Bluetooth-apparaat toe 

• Harman Display Surround (zie Virtual Surround-sectie)

  Schakelt virtual surround aan/uit 

• Volume lager 

  Verlaagt volume luidspreker

• Voeding 

  Schakelt tussen voeding AAN en STANDBY modus

• Volume hoger 

  Verhoogt volume luidspreker

• JBL Connect (zie JBL Connect-sectie)

  Schakelt de luidspreker in de JBL Connect koppelingmodus 

• TV Input/SoundShift™ (zie JBL SoundShift-sectie)

  Schakelt naar TV-invoer

  Schakelt JBL SoundShift AAN/UIT

OPMERKING: Druk gelijktijdig op Volume-hoger en Volume-lager om het geluid 
te dempen.

AANSLUITINGEN ACHTERPANEEL

Alleen Service / Updates 

OF

• Optisch

  Digitale audio-invoer

• Aux

  Analoge audio-uitvoer 

• Voeding

  Aansluiting voor JBL Boost TV voeding

• Software

   Mini USB-aansluiting voor handmatige software updates. Als een nieuwe 
software-update beschikbaar is, krijg je een melding van JBL als je product is 
geregistreerd op www.JBL.com

OPMERKING: JBL Boost TV kan gelijktijdig één audio-aansluiting ondersteuning. 
Zie de “Aansluiting op je TV”- sectie voor bijzonderheden.

FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Voeding

Bluetooth

Audio FeedbackJBL Connect

Volume lager
Volume hoger

Dempen

Harman Display
 Surround

BLUETOOTH TV

TV Input / JBL 
SoundShift

• Voeding

  Schakelt tussen voeding AAN en STANDBY modus
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• Bluetooth (zie Bluetooth-sectie)

  Schakelt naar de Bluetooth-bron

  Voegt nieuw Bluetooth-apparaat toe 

• TV/SoundShift™ (zie JBL SoundShift-sectie)

  Schakelt naar TV-invoer

  Schakelt JBL SoundShift AAN/UIT 

• JBL Connect (zie JBL Connect-sectie)

  Schakelt de luidspreker in de JBL Connect koppelingmodus 

• Audio Feedback (zie Audio Feedback-sectie)

  Maakt hoorbare tonen mogelijk voor bepaalde functies 

• Volume hoger

  Verhoogt volume luidspreker

• Volume lager

  Verlaagt volume luidspreker

• Dempen

  Dempt volume luidspreker

• Harman Display Surround (zie Virtual Surround-sectie)

  Schakelt virtual surround aan/uit 

BEDIENING

De TV aansluiten

Volg deze instructies om je systeem correct aan te sluiten. 

JBL Boost TV

Audio/Video-
bronnen

1.  Je bronapparaten zoals kabel- of gamingsysteem rechtstreeks aansluiten op je TV. 
Op de meeste HDTV's zijn dit HDMI-aansluitingen.

2.  Controleer de TV audio-uitgangen - er kan een AUX (analoog of hoofdtelefoon) of 
optische (digitale) aansluiting zijn, of beide. Afhankelijk van wat beschikbaar is op 
je televisie is, ALLEEN de AUX of optische kabel die bij de JBL Boost TV is geleverd 
rechtstreeks van je TV op het apparaat aansluiten.

OPMERKING: JBL Boost TV is ontworpen voor gebruik met één audio-aansluiting 
van je TV. Als er een optie is voor Optisch of Aux, selecteer de optische 
aansluiting—deze ondersteunt Dolby® Digital voor HDTV-films. 

3. Sluit de meegeleverde JBL Boost TV stroomkabel aan op een stopcontact.

4. Schakel de TV JBL Boost TV aan met een afstandsbediening.

OPMERKING: Je TV beschikt mogelijk over instellingen om de interne TV-
luidsprekers uit te schakelen, of externe luidspreker zoals de JBL Boost TV in te 
schakelen. Raadpleeg de handleiding van je TV of het instelmenu. 

BLUETOOTH GEBRUIKEN

Bluetooth is een draadloze verbinding waarmee je draadloos muziek kunt streamen van 
je mobiele apparaat naar je JBL Boost TV. Je kunt gelijktijdig maximaal 3 Bluetooth-
apparaten koppelen.

JBL BOOST TV

of BLUETOOTH TV

1.  Druk op de Bluetooth-toets op het bovenpaneel of op de afstandsbediening. Het 
lampje van de knop gaat langzaam knipperen, wat aangeeft dat er geen Bluetooth-
apparaten zijn aangesloten. Als je nog niet eerder een Bluetooth-apparaat hebt 
gekoppeld, zal de JBL BOOST TV rechtstreeks in de koppelingmodus schakelen. Het 
lampje van de toets gaat snel knipperen. Sla stap 2 over als je de eerste keer een 
Bluetooth-apparaat koppelt. 

2.  Druk nogmaals op de Bluetooth-toets om de koppeling-modus te activeren. Dit wordt 
aangegeven door een snel knipperende lampje van de toets.

3.  Open de Bluetooth-instellingen op je mobiele apparaat, en zoek en selecteer JBL 
BOOST TV.

4. Test de verbinding door muziek van je apparaat naar je JBL Boost TV te streamen.
5. Herhaal stappen 2 & 4 om extra Bluetooth-apparaten toe te voegen (maximaal 3). 
6.  De Bluetooth-toets 5 seconden ingedrukt houden om alle verbindingen te verbreken.

OPMERKING: Als je gelijktijdig meer dan één Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld, 
kan één apparaat een ander apparaat onderbreken/overschrijven door op "PLAY" 
(AFSPELEN) te drukken. 

JBL SOUNDSHIFT™ GEBRUIKEN

JBL SoundShift is een nieuwe technologie waarmee je naadloos kunt schakelen 
tussen je TV en je draadloze Bluetooth-apparaat. Dit maakt het mogelijk TV te kijken en 
gelijktijdig je Bluetooth-apparaat te gebruiken zonder de afstandsbediening te gebruiken 
om tussen de twee apparaten te schakelen.

BLUETOOTH TV

OF

TV-bron, Soundshift is uit

TV-bron, Soundshift is aan

LED-GEDRAG
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1.  Controleer of je ten minste één Bluetooth-apparaat aan de JBL Boost TV hebt 

gekoppeld (zie de sectie "Bluetooth gebruiken").
2.  Druk op de TV-toets op de afstandsbediening of de toets op het bovenpaneel 

totdat de LED blauw gaat branden. Deze kleur geeft aan dat JBL SoundShift is 
ingeschakeld. 

3. Geluid van je TV via je JBL Boost TV op een normale manier weergeven. 
4.  Druk op PLAY (AFSPELEN) op je mobiele apparaat om muziek te streamen. Je hoort 

de Bluetooth-audio en het geluid van de TV wordt uitgeschakeld.
5.  Druk op PAUZE op je mobiele apparaat. Het geluid van de TV wordt automatisch 

hervat.

JBL CONNECT GEBRUIKEN

Met JBL Connect kun je meerdere luidsprekers in serie aansluiten JBL Connect vereist 
een extra compatibele luidspreker zoals de JBL Flip 3, JBL Xtreme, of JBL Pulse 2. 
Bezoek onze website op www.jbl.com voor bijzonderheden

1.  Controleer of je ten minste één Bluetooth-apparaat aan de JBL Boost TV hebt gekoppeld.
2.  Druk op de JBL Connect-toets op de afstandsbediening of de toets op het 

bovenpaneel van de JBL Boost TV.
3. Druk op de JBL Connect-toets op je andere JBL-luidspreker.
4. Stream muziek van je draadloze apparaat. Je hoort geluid van beide luidsprekers.
5.  Het volume wordt gesynchroniseerd tussen beide apparaten - het volume verhogen 

of verlagen op het ene apparaat doet hetzelfde op het andere apparaat. 
6. Het tweede apparaat uitschakelen om JBL Connect uit te schakelen.

OPMERKING: JBL Connect ondersteunt alleen Bluetooth audio streaming. Audio 
van bedrade TV-invoer streamed niet naar het tweede JBL-apparaat. 

AUDIO FEEDBACK GEBRUIKEN

Audio feedback geeft geluidssignalen die specifieke functies van het apparaat 
aangegeven. Als Audio feedback is ingeschakeld, hoor je geluidstonen voor specifieke 
functies op de JBL Boost TV:
1. Bluetooth-koppeling is AAN.
2. Bluetooth-apparaat is aangesloten.
3. JBL Connect-koppeling is AAN.
4. JBL Connect-apparaat is aangesloten.
5. JBL SoundShift Aan/Uit.

VIRTUAL SURROUND GEBRUIKEN

Harman Display Surround levert rijk virtueel surround-geluid voor je home entertainment. 
Harman Display Surround inschakelen voor een ruimtelijk geluidseffect bij het kijken naar 
films.

1.  Druk op de toets of de afstandsbediening 
of het bovenpaneel om Harman Display 
Surround in te schakelen

2.  Het lampje van de toets is uit als Harman 
Display Surround is uitgeschakeld en brandt 
wit als het is ingeschakeld.

GEBRUIK VAN JE EIGEN TV-AFSTANDSBEDIENING (PRO-
GRAMMEREN VAN TV-AFSTANDSBEDIENING)

TV 
SOURCE

1. Druk op de toets op het apparaat
2. Druk op de toets op de afstandsbediening

Opdracht is geprogrammeerd

LED-GEDRAG

Je kunt je eigen tv-afstandsbediening gebruiken voor de bediening van de JBL Boost 
TV. Bijvoorbeeld, druk op de POWER ON (AAN/UIT) toets om je TV en JBL Boost TV op 
hetzelfde moment in te schakelen. Dit vereenvoudigt bediening van je systeem en 
synchroniseert je TV en luidsprekers.

1. Controleer of JBL Boost TV is ingeschakeld

2.  De toets op het bovenpaneel van de Harman Display Surround 5 seconden ingedrukt 
houden totdat de LED oranje knippert. Als de LED niet gaat branden, de toets loslaten 
en opnieuw proberen.

3. Druk op de VOLUME HOGER-toets op het bovenpaneel van de JBL Boost TV

4.  Richt de afstandsbediening van de TV op de voorkant van de JBL Boost TV en 
druk langzaam op de VOLUME HOGER-toets op de TV-afstandsbediening totdat 
de Harman Display Surround-toets één seconde wit knippert. Dit geeft aan dat de 
programmering is gelukt.

5.  Herhaal stappen 3 en 4 voor VOLUME HOGER, POWER, en DEMPEN (druk gelijktijdig 
op de VOLUME HOGER en VOLUME LAGER-toetsen om de JBL Boost TV te dempen). 

6.  Om de programmeringmodus af te sluiten (op elk gewenst moment of wanneer het 
instellen is voltooid), de Harman Display Surround-toets ingedrukt houden totdat het 
oranje lampje stopt met knipperen.

VERHELPEN VAN STORINGEN

Als de JBL Boost TV niet goed functioneert, controleer dan of het probleem wordt behandeld 
in dit gedeelte voordat je contact opneemt met de dealer of een JBL-leverancier.

Problemen Oplossingen

Als de luidspreker niet 
wordt ingeschakeld

Controleer of het netsnoer van de luidspreker is 
aangesloten op een werkend stopcontact en dat de 
voeding is aangesloten op de luidspreker.

Er komt geen geluid uit de 
luidspreker

Controleer of het apparaat is ingeschakeld en of het 
volume niet op de laagste stand staat.

Controleer of de TV bepaalde instellingen heeft om de 
audio-aansluiting te activeren.

Als er GEEN geluid komt 
uit het systeem, zelfs 
wanneer het volume op de 
hoogste stand staat

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.

HARMAN International  Industries, 
Incorporated  8500 Balboa Boulevard, 
 Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com TR01354_A

© 2015 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. Alle rechten voorbehouden. Opties, specificaties en vormgeving kunnen worden 
gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Harman Display Surround AAN.

Harman Display Surround UIT.

LED-GEDRAG



Торговая марка : JBL
Назначение товара : АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Изготовитель : ХАРМАН ИНТЕРНЕШНЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США, 06901 КОННЕКТИКУТ, г.СТЭМФОРД,  
  АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОФИС 1500
Страна происхождения : Китай
Импортер в Россию : OOO «ХАРМАН РУС СиАйЭс», РОССИЯ, 123317, МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, Д.10
Гарантийный период : 1 год
Информация о сервисных центрах :  www.harman.com/ru      тел. +7-800-700-0467 
Срок службы : 5 лет
Срок хранения : не ограничен
Условия хранения : Cтандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды

Номер документа соответствия :  
Дата производства :  Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного 

номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского 
алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (А - январь, B - февраль, C - март и 
т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).
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