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Veiligheidsinstructies
Lees de veiligheidsinstructies goed door voordat u het product gebruikt; zo voorkomt u
elektrische schokken of lichamelijk letsel.
• Voorkom schade aan de stroomkabel. Zorg dat u de kabel niet verbuigt of verdraait.
• Voorkom elektrische schokken. Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.
• Zet het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
• Zet geen bronnen van open vuur, zoals aangestoken kaarsen, op of naast het apparaat.
• Gebruik alleen de meegeleverde kabels.
• Probeer het product niet zelf te repareren of uit elkaar te halen; hiermee vervalt de
garantie.
• Wilt u het product weghalen bij uw tv, haal dan eerst de stroom van het apparaat en
laat het afkoelen; het kan in eerste instantie nog te heet zijn om aan te raken.
WEEE’ -instructies
Dit product mag niet worden weggegooid via het huishoudelijk afval. Scheid
dit product van andere soorten afval en recycle het op een verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materialen te stimuleren. Dit
voorkomt mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid die kan
ontstaan door ongecontroleerde afvallozing.
Handelsmerken
• Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby.
• HDMI, het HDMI Logo en de High-Definition Multimedia-interface zijn handelsmerken
en geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

Naleving van EU-regelgeving
Hierbij verklaart HUMAX Co., Ltd. dat deze H3 voldoet aan de essentiële eisen en aan andere
relevantie bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG.
Het product draagt een CE-markering en is voorzien van aangemelde-instantiecode 1177.
De conformiteitsprocedure waar artikel 10 van Richtlijn 1999/5/EC naar verwijst en waar Annex
IV verder op ingaat is opgevolgd met medewerking van de volgende aangemelde instantie:
EMCCERT DR. RASEK GMBH Timco Engineering Inc. 849 NW State Road 45 P.O. Box 370 Newberry,
Florida 32669, VS
Identificatiemerk: 1177

1177

De EG-conformiteitsverklaring is opgesteld onder Richtlijn 1999/5/EG en is in te zien op de
volgende locatie: http://www.humaxdigital.com/gm/ec.php
Informatie over het gebruik van draadloze apparatuur
Dit apparaat en de antenne ervan mogen niet op dezelfde plaats worden gezet of worden
gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender. Hou minimaal 20 cm afstand tussen de
antenne en de persoon aan om te voldoen aan de eisen voor blootstelling aan RF-signalen.
1. In Frankrijk. De toestemming voor buitengebruik is beperkt tot de kanalen 1~7(2.400 ~ 2.454
GHz).
2. In Italië. Voor buitengebruik is er algemene toestemming nodig van de nationale spectrumautoriteiten
3. In Letland. Voor buitengebruik is er algemene toestemming nodig van het Bureau voor
Elektronische Communicatie.
4. Radio Local Area Networks (RLAN’s) op de 5GHz-band: alleen binnengebruik toegestaan.
5. Dit apparaat mag worden gebruikt in alle lidstaten van de Europese Unie en in Turkije.

Wat zit er in de doos?

HUMAX TV+ H3

Afstandsbediening / Batterijen
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AC-adapter
Let op: de accessoires kunnen per regio verschillen.
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USB: voor het aansluiten van USB-opslagmedia.
Status: het lampje gaat aan als uw TV+ H3 is ingeschakeld.
IR-sensor: ontvangt een signaal van de afstandsbediening.
HDMI: voor aansluiting op uw tv via een HDMI-kabel.
ETHERNET: voor aansluiting op een bekabeld netwerk via een ethernetkabel.
SPDIF: voor aansluiting op uw audiosysteem via een SPDIF-kabel.
DC IN: voor aansluiting van de AC-adapter.

Let op: heeft uw externe harde schijf een eigen voeding, sluit deze dan ook aan.
Doet u dit niet, dan kan de TV+ H3 uit gaan.

Uw afstandsbediening
1. POWER: POWER: zet het apparaat aan of uit.
2. PIJL: verplaatst de cursor omhoog, omlaag, naar links of
naar rechts.
3. KLEUREN: voor interactieve toepassingen.
4. TERUG: terug naar het vorige scherm.
: Terugspoelen
5.
: Afspelen of pauzeren
: Vooruitspoelen
6. VOLUME: past het audiovolume aan.
7. HOME: terug naar het startscherm.
8. OK: kiest een menu of bevestigt een optie.
9. MENU: naar het hoofdmenu.
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Batterijen plaatsen
Battery

Plaats de batterijen in de afstandsbediening met de juiste
plus (+) en min (-) aan elk uiteinde.

Uw TV+ H3 aansluiten
6
Ethernet

HDMI
TV
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1. Aansluiten op uw tv
Sluit de TV+ H3 via een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op uw tv.
Selecteer op uw TV de juiste HDMI-ingang.
2. Verbinden met internet
Sluit de TV+ H3 aan op uw router via een ethernetkabel (niet meegeleverd).
Let op: u kunt ook een draadloos netwerk gebruiken.
3. Stroom aansluiten
Sluit eerst de AC-adapter aan op de DC IN van uw TV+ H3 en steek de stekker
vervolgens in een stopcontact.

Uw TV+ H3 installeren
Als u de TV+ H3 voor de eerste keer aan zet, volgt u eerst de instructies om het apparaat te
configureren. Druk op STANDBY op de afstandsbediening om de TV+ H3 aan te zetten.
1. Taal
Kies uw taal.
2. Internetverbinding
Uw TV+ H3 herkent automatisch uw bekabelde netwerk. Als de TV+ H3 geen verbinding kan maken, volg dan de instructies op het scherm om een draadloos netwerk in
te stellen.
Kies uw netwerk uit de netwerklijst en voer uw netwerkwachtwoord in.
Let op: netwerkwachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.
3. Privacybeleid
Om gebruik te maken van alle diensten van HUMAX moet u akkoord gaan met het
privacy- beleid van HUMAX. Uw informatie is belangrijk om de service van HUMAX te
verbeteren.
4. Tijdzone
Kies uw regio.
5. Welkom
U bent klaar met de installatie.
6. Pairen
Koppel uw TV+ H3 aan uw mobiele apparaat om dit apparaat te gebruiken als afstandsbediening. Download de HUMAX Cast App op uw mobiele apparaat en installeer de
App volgens de instructies.

HUMAX Cast App downloaden
U kunt uw mobiele telefoon overal in huis gebruiken als afstandsbediening.
1. Ga naar Google Play of de App Store en download de HUMAX Cast App.
2. Zoek op het trefwoord HUMAX.
3. Download en installeer de HUMAX Cast App op uw mobiele telefoon.

Pairen met uw TV+ H3
Zorg dat uw TV+ H3 en uw mobiele telefoon op hetzelfde netwerk zitten. Als u de
HUMAX Cast App voor het eerst installeert zoekt uw mobiele telefoon de TV+ H3.
De PIN-code verschijnt op uw tv.
Voer op uw mobiele telefoon uw PIN-code in om deze te koppelen aan uw TV+ H3.
Let op: tik op Device Scan op uw mobiel als de PIN-code niet op uw tv verschijnt.

Apps downloaden uit de NL Store of de
HUMAX Store
Na de installatie komt u automatisch in de NL Store.
Kies de Apps die u wilt gebruiken en download deze.
1. Selecteer een App die u wilt gaan gebruiken.
2. Download de App.
3. De App wordt geplaatst in ‘Mijn Apps’.
Herhaal de procedure voor het downloaden van meerdere Apps uit de NL Store of HUMAX
Store. U kunt op een later tijdstip altijd nog Apps downloaden.

HUMAX Klantenservice
Meer informatie over uw product vindt u op de HUMAX-website.
Heeft u vragen over uw product of over de service, raadpleeg dan onze website of neem
contact op met onze helpdesk.

Nederland

Tel:
Openingstijden:
E-mail:
Website:

+31) 085 5 000 401
Ma-vr 10:00-16:00 uur
klantenservice@humaxdigital.com
https://myhumax.info

Let op: U kunt de uitgebreide gebruiksaanwijzing downloaden van de HUMAX-website.

Probleemoplossing
Lees onderstaande tips eerst goed door voordat u contact opneemt met de helpdesk.
Als het probleem zich nog steeds voordoet kunt u contact opnemen met uw plaatselijke
dealer of onze helpdesk.

Stroom
De TV+ H3 gaat niet aan.
• Controleer de AC-adapter en zorg dat deze is aangesloten op een stopcontact.
• Controleer de batterijen in uw afstandsbediening.

Beeld
Geen of slecht beeld
• Zorg dat uw TV+ H3 aan staat.
• Zorg dat de HDMI-kabel goed is aangesloten op de tv.
• Controleer op uw TV of de juiste HDMI-ingang is geselecteerd.

Geluid
Geen of slecht geluid
• Controleer of de HDMI- of S/PDIF-kabel goed is aangesloten.
• Controleer de volume-instellingen op uw tv.
• Is uw TV+ H3 via een S/PDIF-kabel aangesloten op uw digitale audiosysteem, controleer
dan of het digitale audiosysteem aan staat en de juiste ingang is geselecteerd.

Afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
• Controleer of nieuwe batterijen op de juiste manier in de afstandsbediening zitten.
• Haal de batterijen uit de afstandsbediening en doe ze er opnieuw in.

HUMAX Cast App werkt niet.
• Controleer of uw mobiele telefoon en de TV+ H3 op hetzelfde netwerk zitten.
• Controleer of uw HUMAX Cast App is gekoppeld aan uw TV+ H3.
• Controleer of de ethernetkabel is aangesloten op de router.
• Zorg dat er geen metaal, baksteen of beton tussen uw TV+ H3 en de draadloze router zit.

Netwerk
Het bekabelde netwerk is niet verbonden.
• Controleer of de ethernetkabel is aangesloten op uw TV+ H3.
• Controleer of het netwerk goed is ingesteld.
Het draadloze netwerk is niet verbonden.
• Controleer of u het juiste draadloze netwerk hebt geselecteerd.
• Om het draadloze netwerk in te stellen gaat u naar HOME > Instellingen > Netwerk >
Draadloos netwerk. Kies het draadloze netwerk en voer de PIN-code in.

Specificaties
•
•
•
•
•
•

Stroombron: externe adapter
Ingangsspanning: 100-240 V ~ 0,9 A, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 12V 1,5A (netwerkstandby: 1,5 W)
Beveiliging: afzonderlijke interne zekering & bliksembeveiliging
Afmetingen (BxDxH): 95 x 95 x 18 (mm)
Gewicht: 187g

Garantiecertificaat
BELANGRIJK:
Bewaar dit certificaat, samen met de aankoopbon, en laat deze zien als er reparaties nodig zijn die
onder de garantie vallen.
•

Modelnr.:

•

Serienr.:

•

Aankoopdatum:

•

Handtekening verkoper:

•

Handtekening klant:

HUMAX wil u hartelijk bedanken voor de aankoop van dit HUMAX-product.
We raden u aan om uw serienummer te noteren en te bewaren, samen met alle andere aankoopinformatie op deze kaart en samen met uw aankoopbewijs. U vindt het serienummer op het
product zelf. Met deze informatie kunnen wij u beter van dienst zijn.
•

GARANTIEVOORWAARDEN
Bewaar dit certificaat, samen met de aankoopbon, en laat beide zien als u aanspraak wil maken
op garantie.

•

HUMAX-CONSUMENTENGARANTIE
HUMAX garandeert dat dit product vrij is van defecten aan materialen en uitvoering, onder de
voorwaarden die aan de ommezijde worden omschreven.

•

VOORWAARDEN

1. De HUMAX-garantie is geldig voor een periode van twee jaar na de datum van de
eerste aankoop.
2. Wanneer het product gedurende de garantieperiode niet correct werkt, zal Quantis
Electronics het product repareren, zonder kosten in rekening te brengen voor
werkuren en onderdelen.
3. De garantie geldt alleen na overleg van het originele aankoopbewijs.
4. Verzend- of transportkosten van u naar ons vallen niet onder de garantie.
5. De verplichtingen van de distributeur beperken zich tot het repareren van defecte
onderdelen. Kosten en risico’s van het transport naar de retailer, verwijdering en
installatie van het product en alle andere kosten die direct of indirect gerelateerd
zijn aan de reparatie vallen niet onder de garantie.
6. Reparaties onder de garantie die worden uitgevoerd door niet-geautoriseerde
reparatiecentra worden niet vergoed. Als dergelijke reparaties dit product beschadigen, valt deze schade niet onder de garantie.
7. Deze garantie is niet geldig voor andere gevallen dan defecten aan materialen of
uitvoering en geldt nadrukkelijk niet voor:
a. periodieke controles, aanpassingen, onderhoud of omzettingen en vervangingen van
onderdelen als gevolg van normaal gebruik;
b. schade als gevolg van ongelukken, nalatigheid, aanpassingen, het gebruik van nietHUMAX onderdelen, onjuist gebruik, onjuiste installatie of onjuiste verpakkingen;
c. schade als gevolg van bliksem, water, brand, oorlog, ordeverstoringen, onjuiste netspanning,
onjuiste ventilatie of enige andere reden waarop de distributeur geen invloed heeft;
d. producten waarbij het label met het serienummer verwijderd, uitgewist of onleesbaar is.

8. Deze garantie wordt aangeboden aan een ieder die dit product binnen de garantieperiode op rechtmatige wijze heeft verkregen.
9. De maximale aansprakelijkheid van HUMAX kan niet boven de aankoopprijs uitkomen
die u heeft betaald voor het product. HUMAX is in geen geval aansprakelijk voor speciale,
incidentele, gevolg- of indirecte schade.

