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1. IN DE DOOS

USB-stroomkabel

IQstream TV

3,5mm AUX-kabel

Digitale optische adapter Handleiding Veiligheidsgids

Digitale optische kabel

RCA-kabel



2. PRODUCTOVERZICHT

INDICATOREN LICHTJES

VOORKANT

LED-lichtindicator1
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2

2

3

3

4

4

Audio OUTput

ACHTERKANT

USB-stroomaansluiting

Audio INput

(wanneer ingeschakeld)

Wit knipperend

Instellingsmodus

Wit opgelicht

Stand-by

Donkerblauw opgelicht

Streaming

OUT IN



VOORAFGAAN AAN HET INVOEGEN DE 
BESCHERMKAPPEN VERWIJDEREN

*

3. AANSLUITEN OP DE TV (SNELLE VERBINDINGSGIDS)

Stroom IQstream TV:

OPTIMALE ERVARING

Audio:

Ga, zodra deze kabels zijn aangesloten, vervolgens naar pagina 4 
“Installatie via App”

Sluit de  USB-stroomkabel aan op een USB-poort van uw tv. Als uw tv 
geen USB-poort heeft, vindt dan een alternatieve USB-stroombron (bijv. 
oplader).

Sluit de  digitale optische kabel van de digitale audio OUT van uw tv aan 
op de de INput van uw IQstream.

OUT IN

STROOM AUDIO

USB DIGITALE AUDIO OUT

(OPTISCH)

TV

AUTO-AAN



4. INSTALLATIE VIA APP

U zult mogelijk uw IQbuds-firmware moeten updaten. Wij raden u aan om te 
controleren of er updates zijn:

www.nuheara.com/iqbuds-updater

Creëer een verbinding tussen uw IQbuds en uw telefoon.
Open de IQbuds-app wanneer u zich in de buurt van de IQstream bevindt. 

U zult een detectie-pop-up te zien krijgen die u door het installatieproces zal 
leiden.

Zorg ervoor dat u de meest recente versie van de IQbuds-app heeft.

UPDATES

Uw IQbuds, IQstream en telefoon zullen met elkaar samenwerken.
De IQstream-functies zullen door de IQbuds-app bestuurd worden.



5. OPTIMAAL STREAMINGBEREIK

Krachtigst Zwakst

Muren, deuren en andere obstakels kunnen van invloed zijn op het bereik 
en de kwaliteit.

Plaats, voor de beste ervaring, de IQstream op een plat oppervlak met de 
LED naar u toe gericht.



HOOR 
TV
BETER



6. ALTERNATIEVE AUDIOVERBINDINGEN

Optie 1:

Option 2:

Verbind de  RCA-kabel van uw TV audio OUTput met de  3,5 mm AUX-
kabel en dan met de INput van uw IQstream.

Verbind de  3,5 mm AUX-kabel rechtstreeks vanaf de 
koptelefoonaansluiting op uw tv, met de INput van uw IQstream.

OUT IN

TV

OPTIE 1 OPTIE 2

TV AUDIO OUT TV AUX OUT

OPTIE 1    OF    OPTIE 2

ALS UW TV GEEN DIGITALE OPTISCHE POORTEN HEEFT, GEBRUIK DAN EEN 
VAN DE ONDERSTAANDE OPTIES. DE STROOMAANSLUITING IS HETZELFDE 
ALS DIE OP PAGINA 3.

Ga, zodra deze kabels zijn aangesloten, naar pagina 4 “Installatie via App”



7. KOPPELING SOUNDBAR/GELUIDSSYSTEEM

De tv is uw primaire geluidsbron. Geluid stroomt:

UIT uw tv en naar (IN) uw IQstream, dan UIT uw IQstream naar (IN)
uw soundbar/externe speaker.

De audio zal door de 3 apparaten stromen wanneer uw tv aangesloten is op 
uw IQstream, en vervolgens op uw soundbar. 

1. Sluit de  digitale optische kabel van de digitale audio OUT op uw tv aan 
op de de INput van uw IQstream. (Deze stap is mogelijk al voltooid.)

2. Sluit de  digitale optische adapter (meegeleverd) aan op de  soundbar 
digitale optische kabel (niet meegeleverd).

3. Sluit de digitale optische kabel van de soundbar aan op de audio IN van de 
soundbar.

OUT IN

DIGITALE AUDIO OUT

TV
(OPTISCH)

IQSTREAM

DIGITALE AUDIO IN

(OPTISCH)

Soundbar



8. PROBLEEMOPLOSSING AUDIO

Hoort u geen geluid?

Raadpleeg de handleiding van uw tv om de instellingen van uw 
geluidsuitvoer te lokaliseren. Wijzig de instelling voor de geluidsuitvoer 
naar PCM of naar ‘bitstream off’. 

Meestal te vinden in: Menu > Sound Settings [Menu > 
Geluidsinstellingen]. Kan worden aangeduid als SPDIF of optische 
uitgang.

Er kan hier een groot scala aan opties zijn.

*

*

1. Het gebruik van externe schijven en computers die op uw tv zijn 
aangesloten, kunnen problemen met de geluidskwaliteit veroorzaken wanneer 
er een AUX-kabel gebruikt wordt. Indien mogelijk, gebruik de optie met de 
digitale optische kabel, zoals vermeld op pagina 3 “Aansluiten op de tv”.

2. Het rechtstreeks aansluiten van de AUX-kabel op de koptelefoonaansluiting 
van uw tv kan ertoe leiden dat de audio geblokkeerd wordt en niet via de 
tv-luidsprekers afgespeeld kan worden, en de audio alleen via de IQbuds te 
horen is.

Controleer of de audio-aansluitingen in de juiste poorten van de
IQstream en uw tv zijn geplaatst. Zorg ervoor dat ze correct zijn verbonden. 
Raadpleeg uw verkozen verbindingsoptie in de handleiding en controleer 
zorgvuldig elke verbinding.

Bij gebruik van de digitale optische kabel:

Bij gebruik van de 3,5 mm AUX-kabel:

Raadpleeg onze pagina voor klantondersteuning om contact met ons op te 
nemen.

Off......

Instellingen

Geluid PCM

Dolby Digital

Bitstream
TV



9. KLANTENONDERSTEUNING

Vragen? We zijn er om u te helpen!

Neem contact op met onze klantenservice.

www.nuheara.com/support

care@nuheara.com


