
Verkorte handleiding Canton DM5/9/55/75/100 

 

In deze handleiding leggen wij uit hoe u de eigen afstandsbediening kunt leren om de 

Canton tv luidspreker te bedienen. 

 

Houdt de rode aan/uit knop ingedrukt tot de melding IRL verschijnt in het beeld van 

de Canton tv luidspreker. 

Druk op de + knop van de Canton afstandsbediening, druk nu de volume + van uw 

eigen afstandsbediening, als het juiste commando is ontvangen ziet u OK op het 

scherm van de Canton tv luidspreker, druk nu op de – knop van de Canton 

luidspreker en daarna op uw eigen afstandsbediening. E.v.t. kunt u meerde functies 

op deze manier overbrengen. 

Druk na overbrenging nogmaals op de rode aan/uit knop tot de melding FIN 

verschijnt. Nu kunt u alle functies met uw eigen afstandsbediening gebruiken. 

Automatische in en uitschakeling van de Canton tv luidspreker: 

Houdt gedurende enkele seconden de stereo/surround knop ingedrukt tot de melding 

AUT verschijnt, druk op de + en - knop tot on verschijnt, druk nogmaals op de 

stereo/surround knop tot de melding ECO verschijnt, druk weer op de + en - knop tot 

on verschijnt en druk nogmaals op de stereo/surround knop tot SEL verschijnt, 

wederom op de + en - knop drukken tot AUT verschijnt. 

Wacht nu 10 seconden, het scherm keert terug naar het basisscherm. 

Nu is de speaker zo ingesteld dat deze automatisch aan en uit gaat bij het aan of 

uitzetten van de tv, de speaker gaat ook indien langere tijd niet gebruikt automatisch 

uit en gaat automatisch naar de digitale audio ingang die op dat moment wordt 

gebruikt.  



 

Geluidsinstellingen. 

Met de bass/treble knop kunt u hoge en lage tonen instellen. 

Druk op de bass/treble knop, u ziet nu B in het scherm, druk op de volume + of – om 

meer of minder bass in te stellen, nogmaals op de bass/treble knop drukken tot T 

verschijnt, ook nu met de volume + of – knop meer of minder hoge tonen in stellen. 

Wacht vervolgens enkele seconden en het scherm keert terug naar het basisscherm. 

Aansluitingen. 

De Canton tv luidspreker heeft 3 ingangen, 2 digitale en 1 analoge. 

Deze zijn op te roepen door op de knop input te drukken. 

 

Blue-tooth instellingen. 

Om draadloos muziek te kunnen streamen is de Canton tv luidspreker voorzien van 

de laatste Blue-tooth apt-X techniek. 

Druk op de blauwe blue-tooth pairing knop. 

Zoek in uw telefoon bij blue-tooth naar de Canton tv luidspreker (u ziet het 

typenummer), verbind deze met de tv luidspreker. 

In het beeldscherm van de tv luidspreker ziet u nu CON, verbinding is gelukt. 

U kunt nu muziek streamen vanaf uw telefoon/tablet. 

 

Voor extra functies die hier niet zijn beschreven kunt u altijd de originele handleiding 

raadplegen. 

 

 

 


