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VERSTERKER - HOMECINEMA

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Het snoer is niet aangesloten.

Controleer de stand van de 
centrale schakelaar achteraan 
op de versterker of de homecinema.

Controleer de zekeringen.

Het toestel start niet. Er is geen stroomvoorziening.

Het volume staat op het minimum.

De batterijen van de 
afstandsbediening zijn leeg 
of zijn slecht geplaatst.

Deel 1/2

Het toestel staat onder 
spanning (waaklampje 
brandt) maar start niet 
met de afstandsbediening.

Controleer of de versterker start 
door manueel een functie te 
kiezen (CD of Radio).

Controleer de plaatsing van de 
batterijen of vervang de batteri-

Het toestel start maar er 
speelt geen geluid door 
de luidsprekers.

De verkeerde bron/ingang 
werd geselecteerd.

Kies de juiste ingang of bron 
met de afstandsbediening.

De luidsprekers zijn niet 
aangesloten of de keuzeknop voor 
de 
luidsprekers op de versterker is 
niet geactiveerd of niet ingesteld 

De functie « Monitor » is geac-
tiveerd (volgens versterker) op 
één van de ingangen voor 
casettespeler 

Controleer de aansluiting van de 
luidsprekers en de schakelaar 
voor de luidsprekers op de voorzi-
jde van de versterker.

Schakel de functie « Monitor » uit.

Regel het volume bij.

De stille functie (mute) 
is geactiveerd.

Deactiveer de stille functie.

Het toestel werkt met CD of 
DVD maar niet met radio.

De antenne is niet goed 
aangesloten of de radiostations 
zijn niet goed ingesteld waardoor 
de functie « silence » werd 

Controleer de aansluiting 
van de antenne en de 
instelling van de radiosta-



21

VERSTERKER - HOMECINEMA

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Controleer de instelling van de 
decoder (zie handleiding). De decoder is niet gestart.

Deel 2/2

Het volume staat te hoog voor de 
gebruikte luidsprekers en het 
toestel  plaatst zichzelf 'in 

De instelling Dolby Digital 
(of DTS) werkt niet met 
een DVD. Het Dolby Digital-geluid werd 

niet geselecteerd op de 
DVD-speler of in het afspeel-

Controleer in het menu « set up 
» 
(installatie) van de speler of de 

Kies« Dolby Digital 5.1 » en de 
juiste taal in het menu Audio 
van de DVD.

Het toestel start en het 
geluid valt weg 
na enkele seconden.

Een probleem met de aansluiting 
plaatst het toestel 'in veiligheid'.

Schakel het toestel uit, trek het 
snoer uit het stopcontact en 
controleer alle aansluitingen 
van de luidsprekers om 
kortsluiting van de rode en 
zwarte fiches 
(+ en -) te vermijden.  
Controleer aan de kant van de 
versterker en aan de kant van 
de luidsprekers. 

Verlaag het volume of kies 
luidsprekers met een ander 
vermogen en andere impedan-
tie. (zie handleiding en informa-
tie van de verdeler).
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