
Mogelijke oplossingen bij problemen 

 

1. De verbinding met een bluetooth-zender werd niet tot stand gebracht? 

(1) Controleer of de SB-18 in de bluetooth-zoekmodus is (led knippert blauw). 

(2) Als in de omgeving veel andere bluetooth-ontvangstapparaten zijn ingeschakeld, kan dit  
      pairing-problemen veroorzaken. Schakel andere apparaten zolang uit. 

(3) Open het bluetooth-menu van de zender, breek pairing af en start het opnieuw. 

2. Het volume is te laag of wordt onderbroken? Controleer de volume-instellingen op de  
   zender (televisie of smartphone). 

3. Geluid wordt bij afspelen onderbroken? Controleer de afstand tussen de  
   bluetooth-zender en de SB-18. De afstand is te groot of er zijn hindernissen, bijv. muren,  
   die het bereik verminderen.  

4. Als de SB-18 niet ingeschakeld kan worden, laad dan eerst de accu op. 

5. Als de SB-18 niet meer reageert op toetsen, kunt u hem resetten. De reset-toets  
   is geïntegreerd in de 3,5mm audio-aansluiting. 

 

Opmerkingen: 

1. Als u de SB-18 aan een tablet wilt gebruiken, let dan op de bluetooth-instellingen van de  
   tablet. 

2. Als u de SB-18 met een laptop wilt verbinden, houd er dan rekening mee dat er verschillende  
   bluetooth-versies zijn en de verbinding op verschillende manieren kan verlopen. Laad daarom eerst  
   het actuele bluetooth-stuurprogramma op uw laptop. 

3. Als er 5 minuten lang geen geluid van de zender komt, schakelt de SB-18 automatisch uit, om   

accustroom te besparen. 

 

Verklaring 

Hierbij verklaart  

Travelvision bv 

dat de  

Bluetooth Soundbar TVSB-18 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de overige 

toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. 

 

Recycling / afvalverwijdering: 

De EU-richtlijn 2002/96/EG regelt het terugnemen en recyclen van  
gebruikte elektronische apparaten. Deze moeten daarom apart worden afgevoerd. Gooi  
dit apparaat daarom niet bij het huishoudelijk afval, maar geef het af bij daarvoor aangewezen  
terugnameplaatsen of evt. bij de winkel, als u daar een nieuw vergelijkbaar apparaat koopt.  

 

 
 

 

   Gebruiksaanwijzing 

          Travelvision SB-18 

 
     Bluetooth-stereo-soundbar met FM-radio. Speelt ook muziek van USB-gegevensdragers,  
     micro-SD-kaarten evenals bekabeld via jackkabels van bijv. hoofdtelefoonaansluitingen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Inhoud verpakking:   

  Soundbar SB-18, gebruiksaanwijzing, audiokabel, USB-laadkabel 

 

 

    BDA V1.1; Copyright: Travelvision 2019; Technische wijzigingen voorbehouden 

Bluetooth-versie:  V5.0 

Zendvermogen:  1,49 mW 

Zendfrequentie:  2,4 GHz 

Bereik bluetooth:  8…10 m 

Oplaadduur:  2…3 uur 

Speeltijd met een acculading:  5…8 uur (afhankelijk van volume) 

Ondersteunde bluetooth-profielen:  A2DP, AVRCP, HSP en HF 

Ingebouwde accu:  3,7 V / 2000 mA 

Signaal-/ruis-afstand:  ±80 db  

Oplaadaansluiting:  micro-USB 

Laadspanning:  DC 5V / 1A…2 A 

Vermogen versterker: 2 x 4,5 W 

Vermogen luidspreker:  2 x 5,0 W / 4 Ω 

Gewicht: 420 g 

Bewaartemperatuur: -10 …+40 °C 

Afmetingen: 330x50x50 mm 

 



 

Bedieningselementen en aansluitingen 

               

1. Toets voor in-/uitschakelen (lang indrukken) 

2. Toets voor wisselen van bedrijfsmodi (bluetooth/AUX/kaart/USB/radio) 

3. Pauzetoets 

4. Volume lager / volgende nummer 

5. Volume hoger / vorige nummer 

6. Led-statusweergave 

7. Micro USB-aansluiting, DC 5V 

8. 3,5mm jack-aansluiting voor AUX-audio-ingang, reset 

9. TF/microSD-kaartlezer 

10. USB 2.0 aansluiting voor geheugensticks met muziek 

 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Opladen van de accu 

Gebruik de meegeleverde micro USB-kabel als laadkabel (afbeelding aansluiting 7) en steek deze in een 

USB-oplader of een USB-laadaansluiting (bijv. oplader van een smartphone of USB-laadaansluiting in een 

auto met 5V/1A-2A laadvermogen). De led-statusweergave is tijdens het opladen rood. Als de accu is 

opgeladen, gaat de led uit. 

 

Bluetooth-modus 

1. Inschakelen: Druk ca. 3...5 seconden op de in-/uitschakeltoets. De led-statusweergave gaat branden  
   en een stem vermeldt de bedrijfsmodus. Bluetooth begint automatisch met zoeken naar een  
   bluetooth-zender (bijv. om te pairen/verbinden). 

2. Start met zoeken van bluetooth bijv. op uw Travel Vision televisie of een smartphone. Na  
   geslaagde verbinding wordt de naam (TVSB-18) weergegeven op het bluetooth-zendapparaat en  
   kan de overdracht beginnen. Door de verschillende zendapparaten en bluetooth-versies  
   is de duur van de pairing verschillend. Normaal duurt het max. 30 seconden.  
   Als een wachtwoord wordt gevraagd, voert u “0000” in op de bluetooth-zender (bijv. smartphone). 

3. Druk lang op de toets “+” / “-” om het volume te verhogen / verlagen 

4. Druk kort op de toets “+” / “-” om het volgende / vorige nummer te beluisteren 

5. Druk kort op de toets “▶‖” om afspelen te pauzeren / starten 

 

AUX-modus via de 3,5 mm aansluiting 

1. Via de 3,5 mm jack-aansluiting (afbeelding aansluiting 8) kunt u de hoofdtelefoonuitgang van een  
   televisie, smartphone of MP3-speler aansluiten. 

2. Zodra deze aansluiting wordt gebruikt, gaat de soundbar automatisch in de “AUX-modus” en  
   speelt het geluid af, dat via deze aansluiting binnenkomt. 

3. Druk lang op de toets “+” / “-” om het volume te verhogen / verlagen 

4. Druk kort op de toets “▶‖” om het geluid af te spelen / te dempen 

Opmerking: De soundbar kan in deze modus niet omschakelen tussen nummers. 

 

FM radio-modus 

1. Schakel de soundbar in en steek de meegeleverde kabel in de 3,5mm jack-aansluiting  
   als antenne. Druk op de toets om de bedrijfsmodus om te schakelen op “FM radio mode”.  
   (Volgorde: “Bluetooth-modus” → “FM radio-modus” → “AUX-modus”) 

2. Zenders zoeken: Druk lang op de toets “▶‖” om zenders zoeken te starten.  
   De blauwe led-statusweergave brandt. 

3. U kunt het zenders zoeken stoppen door de toets “▶‖” kort in te drukken 

4. Druk lang op de toets “+” / “-” om het volume te verhogen / verlagen 

5. Druk kort op de toets “+” / “-” om te schakelen tussen de automatisch opgeslagen  
   zenders. 

6. Druk kort op de toets “▶‖” om het geluid af te spelen / te dempen 

 

Geheugenkaart-modus (TF/microSD-kaart) 

1. Steek een TF- of microSD-kaart in de kaartlezer (afbeelding aansluiting 9). 

2. Schakel de soundbar in. Deze gaat automatisch in de afspeelmodus. 
   Met de toets voor omschakelen van de bedrijfsmodi kunt u de modus wisselen en weer naar  
   deze modus omschakelen. 

3. Druk lang op de toets “+” / “-” om het volume te verhogen / verlagen 

4. Druk kort op de toets “+” / “-” om het volgende / vorige nummer te beluisteren 

5. Druk kort op de toets “▶‖” om afspelen te pauzeren / starten 

6. De tekening geeft weer dat de aansluitingskant zich bij het insteken boven moet bevinden. 

 

   
 

 

USB-modus 

1. Steek een USB 2.0 geheugenstick in de USB 2.0-aansluiting (afbeelding aansluiting 10). 

2. Schakel de soundbar in. Deze gaat automatisch in de afspeelmodus. 
   Met de toets voor omschakelen van de bedrijfsmodi kunt u de modus wisselen en weer naar  
   deze modus omschakelen. 

3. Druk lang op de toets “+” / “-” om het volume te verhogen / verlagen 

4. Druk kort op de toets “+” / “-” om het volgende / vorige nummer te beluisteren 

5. Druk kort op de toets “▶‖” om afspelen te pauzeren / starten 

 

Contactzijde boven 


