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Volume
Met deze toetsen wordt het volume geregeld.
Power
De Power-knop schakelt de ZVOX speaker van stand-by naar On.
Opmerking: De ZVOX speaker schakelt automatisch naar stand-by 
als er gedurende 30 minuten geen geluidsignaal ontvangen wordt. De 
speaker zal weer inschakelen zodra de televisie een signaal zendt (via 
optische ingang 1) of wanneer u de ZVOX afstandsbediening gebruikt 
om het volume te regelen of de Power knop indrukt.

Input selectie
Druk op de knop INPUT op de ZVOX afstandsbediening om te kiezen tus-
sen de twee ingangen.

De verschillende keuzes zijn: 

Input 1d: optisch digitaal

Input 2a: analoog

-OF-

Input 1d: optisch digitaal

Input 2d: optisch digitaal

Dempen

Druk op de MUTE knop om het geluid van de ZVOX Speaker volledig 
te dempen. Wanneer de MUTE-functie actief is, geeft het display, 
gedurende 20 seconden, een knipperend -00-. 

Bass en Treble  

Het Bass niveau heeft een bereik van -6 tot 4. Het Treble niveau heeft 
een bereik van -4 tot 4. Experimenteer met de verschillende Bass en 
Treble instellingen om uw voorkeursinstelling te vinden.

1. Plaats de ZVOX speaker op de 
gewenste plaats.

NB: de ZVOX AccuVoice tv Speaker wordt in deze handleiding 
ook ZVOX speaker genoemd. 
De speaker kan aan de voorkant van uw televisie op elke 
gewenste plek neergezet worden. Tevens kan de ZVOX speaker 
geplaatst worden op een vlakke ondergrond in de buurt van de 
televisie, boven, onder, links of rechts. De speaker hoeft niet 
gecentreerd voor de televisie te staan, het is wel van belang dat 
deze gericht is naar de kijker. De ZVOX speaker kan ook aan 
een muur (of ander oppervlak) bevestigd worden door middel 
van de montage gaten aan de achterzijde van het apparaat.

2. Sluit de stroomkabel aan
 op de ZVOX speaker.
Steek de stroomkabel in de power jack aan de achterkant 
van de speaker.

Steek de stekker vervolgens in het stopcontact. Schakel de 
speaker nog niet in! 

3. Sluit de optische kabel aan. 
De meeste televisies beschikken inmiddels over een 
optische, digitale uitgang (ook wel Toslink genoemd) aan de 
achterkant van het toestel. Sluit één van de uiteinden van de 
meegeleverde optische kabel aan op de optische uitgang 
van de televisie. Sluit vervolgens het andere uiteinde aan op 
de optische ingang van de ZVOX speaker.

OPMERKING 1: De optische plug en jack zijn niet vierkant. Zorg dat 
de vorm van de stekker overeenkomt met de vorm van de optische 
aansluiting en duw de plug in de aansluiting. U hoort en voelt een 
"klik" wanneer de stekker goed in de optische aansluiting wordt 
gestoken.

OPMERKING 2: Indien de televisie beschikt over  een optische 
aansluiting , dan kan de ZVOX luidspreker aangesloten worden  met 
behulp van een analoog signaal kabel (eveneens meegeleverd). Zie 
de instructies verderop in deze handleiding.

4. Zet het geluid van de
 televisie uit en zet de
 AccuVoice tv Speaker aan.
Schakel de televisie in op een zender naar keuze. Schakel 
het geluid van uw televisie volledig uit door middel van de 
afstandsbediening. Schakel de  ZVOX speaker in door op de 
POWER knop op de afstandsbediening te drukken. Gebruik 
de volume knoppen op de afstandsbediening van de ZVOX 
speaker om het geluid aan te passen naar een goed niveau. 

Wanneer u geen geluid hoort, drukt u op de knop INPUT op 
de ZVOX afstandsbediening om te bevestigen dat deze is 
ingesteld op de optische audio-ingang (INId op het display).

Toetsfuncties op de ZVOX afstandsbediening

Bass instelling op -2

Treble instelling op 1

Mute

MUTE VOLUME INPUT

MUTE VOLUME INPUT

MUTE VOLUME INPUT

MUTE VOLUME INPUT

MUTE VOLUME INPUT

MUTE VOLUME INPUT

MUTE VOLUME INPUT

Toets indeling van de afstandsbediening
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Surround instellingen

Er zijn drie verschillende SURROUND niveaus:
•	 Surround	Een	(	"Sd	1")	heeft	een	laag	virtueel	surround	effect	en	

versterkte vocalen. Gebruik deze instelling als de ZVOX speaker 
gebruikt wordt voor de spraakverstaanbaarheid.

•	 Surround	Twee	(	"Sd	2")	heeft	een	gemiddeld	virtueel	surround-
effect en gemiddeld versterkte vocalen. Dit is de aanbevolen 
instelling voor het ‘doorsnee’ tv-programma.  

•	 Surround	Drie	(	"Sd	3")	heeft	een	sterk	virtueel	surround-effect	en	
gemiddeld versterkte vocalen. Deze instelling wordt aanbevolen 
voor het kijken van films.

ZVOX garandeert dat het systeem vrij is van 
defecten in materiaal en vakmanschap voor een 
periode van twee (2) jaar vanaf de datum van 
aankoop. Om een garantieclaim bij ZVOX Audio in 
te dienen, dient er een ‘Return Authorization’ te 
worden verkregen van ZVOX Audio en dient het 
systeem te worden verzonden naar het opgegeven 
adres. De reparatie van een ZVOX product moet 
worden uitgevoerd door een ZVOX goedgekeurde 
faciliteit. Met betrekking tot defecten zal ZVOX, naar 
eigen inzicht, een defect in het product repareren of 
het product vervangen zonder kosten voor 
onderdelen of arbeid voor de oorspronkelijke koper. 
Als ZVOX beslist om een unit te vervangen, is het 
vervangende systeem gelijk aan de conditie van het 
systeem dat ZVOX heeft ontvangen voor service. 
De ZVOX garantie geldt voor een ZVOX systeem 
gekocht op Europees grondgebied en gebruikt door 
een klant in Europa. ZVOX kan geen service bieden 
aan een eigenaar van een ZVOX systeem buiten 
Europees grondgebied. Deze garantie geldt niet 
voor een defect, storing, fysieke schade of storing 
veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, 
ongelukken, verkeerde aansluiting, verkeerde 
elektrische bron, defecte bijbehorende apparatuur 
of het gebruik van het systeem met apparatuur 
waarvoor het niet bedoeld is. De enige wijze waarop 
er aanspraak gemaakt kan worden op garantie, is 
door het aanleveren van een kopie van het originele 
aankoopbewijs met vermelding van de naam van de 
klant en de aankoopdatum. De garantieperiode start 
vanaf de datum van aankoop van het product. De 
eigenaar van het ZVOX product dient contact op te 
nemen met de ZVOX retailer waar het systeem is 
aangeschaft, om te informeren naar het 
garantiebeleid. Een ‘Repair Autorization’ van ZVOX 
omvat niet de kosten voor verzending van het ZVOX 
systeem naar de ZVOX reparatie locatie. De 

originele ZVOX doos en verpakkingsmaterialen 
(kussens van piepschuim) dienen te worden 
gebruikt om het apparaat naar ZVOX te sturen. 
Geadviseerd wordt de doos en 
verpakkingsmaterialen te bewaren na aanschaf. De 
2 jaar durende garantieperiode dekt niet de kosten 
van een vervangende doos en set van 
verpakkingsmaterialen. De eigenaar van het ZVOX 
systeem is verantwoordelijk voor de verzendkosten 
van de gekozen verzendwijze naar ZVOX Audio. 
ZVOX is niet verantwoordelijk voor de fysieke 
schade aan een product veroorzaakt tijdens de 
retourzending naar  ZVOX Audio, of tijdens het 
transport terug  naar de eigenaar , ongeacht de 
aard van de ‘Return Authorization’. ZVOX Audio 
adviseert gebruik te maken van een vervoerder die 
een trackingnummer verstrekt. Een ZVOX systeem 
eigenaar buiten de USA kan contact opnemen met 
de ZVOX retailer in het land waar het ZVOX systeem 
is aangeschaft om te informeren naar de garantie 
service. U kunt dan naar de bevoegde ZVOX 
distributeur in dat land worden verwezen. Dit is de 
enige en uitdrukkelijke garantie. Deze garantie 
vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, 
met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid 
voor een bepaald doel of anderszins. In geen geval 
zijn ZVOX Audio LLC of partijen binnen het 
distributie netwerk aansprakelijk voor incidentele 
schade, gevolgschade of enige schade anders dan 
eerder uiteengezette verplichtingen. Behalve zoals 
hierboven beschreven, zullen ZVOX Audio LLC of 
partijen binnen het distributie netwerk niet 
aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor de koper 
of enige andere persoon of entiteit met betrekking 
tot elke vorm van aansprakelijkheid, verlies of 
schade direct of indirect veroorzaakt door gebruik 
van het product, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, incidentele schade of gevolgschade.

Garantie

De ZVOX speaker bedienen met een andere afstandsbediening
De AccuVoice tv Speaker kan ingesteld worden om te reageren op de televisie afstandsbediening 
voor volume, mute en power. Bezoek www.zvoxaudio.com om de instructies voor deze functies te 
lezen of te downloaden.
Met de meegeleverde ZVOX afstandsbediening kunnen alle functies van de ZVOX Speaker bediend 
worden, zelfs wanneer er een andere afstandsbediening gebruikt wordt om de speaker te bedienen.
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ZVOX AccuVoice

Achterzijde van 
televisie

Output Leveling
Wanneer de Output Leveling knop op de afstandsbediening wordt 
ingedrukt en "OL" is zichtbaar, dan is Output Leveling ingeschakeld. 
Output Leveling voorkomt grote schommelingen in volume. Het 
vermindert de volume verschillen tussen kabel- of satelliet kanalen. 
OL werkt tegelijkertijd met de drie Surround-instellingen. Druk 
nogmaals op de Output Leveling knop om Output Leveling uit te 
schakelen ( "noOL" verschijnt op de  ZVOX speaker).
AccuVoice
Model AV200: druk op de ACCUVOICE knop om de helderheid van 
de stemmen te verhogen. Er verschijnt ACCU op het display. Het ge-
bruik van AccuVoice schakelt de gekozen Surround setting uit. Door 
nogmaals op de knop te drukken wordt AccuVoice uitgeschakeld en 
schakelt de laatst gekozen Surround setting weer in.
Model AV205: Het gebruik van de AccuVoice knop geeft de volgende 
keuzes om te selecteren: AC1, AC2 en vervolgens de laatst gekozen 
surround-instelling. AC1 legt extra nadruk op de vocalen ten op- 
zichte van AC2.

Bedieningsmogelijkheden op de 
AccuVoice tv Speaker

Aan de rechterkant (voor de kijker rechts) van de ZVOX speaker bevinden zich drie knoppen. 

A) POWER-toets:
Middels deze knop wordt de ZVOX speaker aangezet wanneer deze in de stand-by stand staat. 
Wanneer de speaker aan staat zal een korte druk op de knop zorgen dat het geluid volledig 
gedempt wordt. Nogmaals kort indrukken zal de volledige demping opheffen. Om de ZVOX 
speaker uit te schakelen dient deze knop ongeveer 5 seconden ingedrukt te worden. 

B) Volume regelaar
Middels deze knop kan het volume zowel harder als zachter gezet worden. Wanneer er 
tegelijkertijd op beide zijden van deze knop gedrukt wordt zal de MUTE stand, wanneer deze 
is ingesteld, opgeheven worden.  

C) Input knop:
Een korte druk op de INPUT-knop verandert de ingang. 



Wandmontage van de AccuVoice tv speaker
De AccuVoice tv-speaker heeft standaard twee montage gaten aan de 
achterzijde van de speaker. U kunt de luidspreker ophangen aan twee 
schroefkoppen met behulp van deze montage gaten. De AccuVoice tv-speaker 
weegt 1,3 kilo. LET OP: Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om 
ervoor te zorgen dat de juiste maat schroeven gebruikt wordt en dat deze op 
de juiste manier worden bevestigd aan de muur of een ander oppervlak. ZVOX 
Audio adviseert u om de speaker te bevestigen aan een oppervlak dat minimaal 
twee keer het gewicht van de speaker kan dragen. 

Mini jackplug analoge audio-uitgang

Afvoeren van het apparaat
Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak waardevolle 
materialen. Deze apparaten kunnen ook materialen bevatten die van 
essentieel belang zijn voor het goed functioneren van uw toestel, maar 
die bij onjuist gebruik of verwijdering , schadelijk voor de menselijke 
gezondheid en voor het milieu zouden kunnen zijn. Dit apparaat hoort niet 
thuis bij uw huishoudelijk afval. Breng het naar de gemeentelijke vuilstort 
of het recycling centrum, neem bij vragen contact op met de leverancier. 

De AccuVoice tv Speaker wordt voor 
de televisie geplaatst.
De meeste gebruikers kiezen ervoor om de ZVOX  speaker  aan 
de voorkant van de televisie te plaatsen. De speaker kan echter 
ook op een vlakke ondergrond in de buurt van de televisie; boven, 
onder, links of rechts, worden geplaatst. Kies een plek vanwaar de 
ZVOX speaker goed gericht kan worden op de televisiekijkers.

•	 Een	veilige	installatie	van	de	AccuVoice	tv	Speaker	is	
de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

•	 Plaats	geen	voorwerpen	op	de	bovenkant	van	de	
AccuVoice tv Speaker.

Plaatsingsmogelijkheden

14. Aarding of polarisatie: Dit product is 
mogelijk uitgerust met een gepolariseerde 
wisselstroomstekker (een stekker waarvan één 
pin breder is dan de andere). Deze stekker past 
maar op één manier  in het stopcontact. Dit is een 
veiligheidsmaatregel. Als u de stekker niet volledig 
in het stopcontact kunt steken, probeer de stekker 
dan om te draaien. Als de stekker nog steeds niet 
past, neem dan contact op met uw elektricien 
om het verouderde stopcontact te vervangen. 
De gepolariseerde stekker is een belangrijke 
veiligheidsmaatregel! 

15. Ventilatie: sleuven en openingen in de behuizing 
zijn bedoeld voor ventilatie en om het apparaat 
te beschermen tegen oververhitting en een 
betrouwbare werking van het product te 
garanderen . Deze openingen mogen niet worden 
geblokkeerd of afgedekt. De openingen mogen 
nooit worden geblokkeerd door het apparaat op 
een bed, bank, tapijt of een soortgelijk oppervlak 
te plaatsen. Het product mag niet in een inbouw 
systeem , zoals een boekenkast of rek, geplaatst 
worden, tenzij er voldoende ventilatie is en de 
instructies van de fabrikant nauwkeurig zijn 
opgevolgd.

16. Om het apparaat volledig uit te schakelen dient de 
stekker uit het stopcontact verwijderd te worden. 
Zodra de stekker weer in het stopcontact gestoken 
wordt, is het apparaat direct in te schakelen. 

17. KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder 
aarding.

18. LET OP: Explosiegevaar als de batterij van 
de afstandsbediening op onjuiste wijze wordt 
vervangen. Vervang de batterij alleen door 
hetzelfde of een vergelijkbaar type.

20. WAARSCHUWING: De batterij van de 
afstandsbediening (batterij, batterijen of accu) mag 
niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals 
zonlicht, vuur en dergelijke.

21. Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, 
op het apparaat.

1. Lees deze instructies zorgvuldig.
2. Bewaar deze instructies.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies nauwkeurig.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het 

apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, 

zoals radiatoren, ventilatieroosters, kachels of 
andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte 
produceren.

9. Negeer het veiligheidsdoeleinde van de 
gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een 
gepolariseerde stekker heeft twee  ‘pootjes’, 
waarvan één van de twee breder is dan de andere. 
Een geaarde stekker heeft twee ‘pootjes’ en een 
derde ‘poot’ voor de aarding. Het brede of derde 
pootje is bedoeld om uw veiligheid te garanderen. 
Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact 
past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging 
van het verouderde stopcontact.

10. Voorkom dat er op het snoer wordt gestaan of dat 
het bekneld raakt, vooral op gevaarlijke punten zoals 
dicht bij stekkers, stopcontacten en bij het apparaat 
zelf. 

11.  Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant 
beschikbaar zijn gesteld. 

12. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact 
tijdens onweer of wanneer het apparaat voor langere 
tijd niet wordt gebruikt. 

13. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerde 
servicemonteurs. Onderhoud is vereist als het 
apparaat is beschadigd of niet naar behoren 
werkt. Bijvoorbeeld als het snoer of de stekker is 
beschadigd, er vloeistof of een voorwerp in het 
apparaat is gevallen. Of in het geval het apparaat is 
gevallen of is blootgesteld aan regen of vocht.

Belangrijke veiligheidsinstructies

LEES DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EERST.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor ZVOX Audio Systeem

Pas op: 

Waarschuwing: Om het 
risico op elektrische 
schokken te beperken, 
het apparaat NIET open 
maken. Er bevinden zich 
geen onderdelen die 
in aanmerking komen 
voor onderhoud in het 
apparaat. Voor onderhoud, 
raadpleeg gekwalificeerde 
servicemedewerkers. 

Deze bliksemflits in een gelijkzijdige 
driehoek wijst de gebruiker op de 
aanwezigheid van niet-geïsoleerde 
‘gevaarlijke spanning’ in de behuizing 
van het apparaat, die voldoende 
groot kan zijn om elektrische 
schokken te veroorzaken die 
gevaarlijk zijn voor personen.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige 
driehoek is bedoeld om de gebruiker 
te wijzen op de aanwezigheid van 
belangrijke bedienings- en 
onderhoudsinformatie in de 
handleiding bij dit apparaat.

Om brand of een 
elektrische schok 
te voorkomen, 
dit apparaat niet 
blootstellen aan 
regen of vocht.
Dit apparaat 
mag niet worden 
blootgesteld aan 
waterdruppels. 
Er mogen tevens 
geen voorwerpen, 
die gevuld zijn met 
water, zoals vazen, 
op het apparaat 
geplaatst worden. W

A
A

R
S

C
H

U
W

IN
G

© 2016 ZVOX Audio LLC.

POWER

15 VDC

INPUT
2d/2A

OUTPUT
MINIJACK

INPUT
1d

STANDARD
OPTICAL
DIGITAL

HEADPHONE
OR

SUBWOOFER

MINIJACK
OPTICAL
/ANALOG

AUDIO 
OUT

SD 
VIDEO IN

S VIDEO

POWER

15 VDC

INPUT
2d/2A

OUTPUT
MINIJACK

INPUT
1d

STANDARD
OPTICAL
DIGITAL

HEADPHONE
OR

SUBWOOFER

MINIJACK
OPTICAL
/ANALOG

S-Video Out
 Composite

Video
Out

Audio
Out Left

Audio
Out Right     

Y 

Pb

Pr

 Coax Digital
Audio Out

Component
Video
Out

Veel televisies zijn uitgerust met een audio-uitgang mini-jack (ook wel aangeduid 
als "3.5 mm jackplug") of hoofdtelefoonaansluiting. Sluit het ene uiteinde van de 
meegeleverde analoge "mini plug naar mini plug" kabel aan op de audio-mini-
aansluiting van de televisie. Steek het andere uiteinde van de kabel in de ZVOX 
speaker ingang gelabeld INPUT 2d / 2A.

Zodra u de kabel hebt aangesloten op de ZVOX tv-speaker, volgt u stap 4 van de 
voorpagina van deze handleiding. Nadat u de ZVOX tv-speaker hebt ingeschakeld, drukt u 
op de knop INPUT op de ZVOX afstandsbediening om vervolgens INPUT 2 te kiezen.

Aansluiten op uw kabel of satelliet-tv Set Top Box
Als de audio-uitgang van uw tv niet toegankelijk (bijv. bij een aan de muur gemonteerde 
televisie) of beschikbaar is, kunt u de audio-uitgang van uw kabel of satelliet set-top box 
aansluiten op de ZVOX speaker. De meeste set-top boxen hebben een "audio-uitgang" 
als aanvulling op de HDMI-uitgang bedoeld voor gebruik met de televisie.

De instructies voor het aansluiten van de ZVOX speaker via deze uitgang zijn gelijk aan 
die van de optische digitale of analoge audio-uitgang van een televisietoestel.

 

Gebruik van Input 2 met een tweede audiobron
Als u de optische digitale uitgang van uw televisie heeft aangesloten op Input 1 van de ZVOX 
speaker, kunt u ook de audio-uitgang van een tweede apparaat koppelen aan  de ZVOX speaker 
d.m.v. Input 2 (mini jack). U kunt op deze manier naar geluidsbronnen luisteren zonder de televisie 
aan te zetten. Dit kan bijvoorbeeld muziek zijn vanaf een draagbare audiobron, een cd-speler of de 
"music only" kanalen van een kabel of satelliet set-top box.

De Input  2 mini jack accepteert ofwel een analoge mini plug kabel (meegeleverd) of een optische 
digitale kabel met een optische ministekker (niet meegeleverd).

Om een audiobron die aangesloten is op Input 2 te horen, drukt u op de knop INPUT op de ZVOX 
afstandsbediening om vervolgens Input 2 te kiezen. Een analoge bron zal verschijnen als "In2A”en 
een digitale bron zal verschijnen als "In2d".

a

b

c

Alternatieve opties voor het aansluiten 
van de AccuVoice tv speaker.

Als uw televisie geen optische audio-uitgang heeft, zijn er verschillende 
opties om de AccuVoice tv speaker aan te sluiten:

Hoofdtelefoon of subwoofer uitgang mini jackplug
Deze mini jack biedt een signaal voor gebruik met een versterkte subwoofer of hoofdtelefoon. 
Het signaal niveau van deze uitgang is afhankelijk van de volume-instelling van de ZVOX 
speaker. Wanneer u het geluid van de ZVOX speaker volledig wilt dempen terwijl u luistert via 
een hoofdtelefoon, drukt u ongeveer 5 seconden op de MUTE toets op de ZVOX afstandsbe-
diening. Zodra er "HP" verschijnt op het display van de ZVOX speaker, is de hoofdtelefoon-
only modus ingeschakeld. Deze modus schakelt u weer uit door de MUTE knop nogmaals 5 
seconden ingedrukt te houden. Met de POWER-toets op de ZVOX afstandsbediening  wordt 
deze hoofdtelefoon-only modus ook eenvoudig uitgeschakeld. 
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Aansluitmogelijkheden

ZVOX Speaker wandmontage Informatie
De ZVOX Speaker heeft twee montage gaten aan de achterzijde. 
U kunt de ZVOX Speaker monteren op twee schroefkoppen 
door gebruik te maken van deze gaten. LET OP: Het is de 
verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat 
de juiste maat schroeven gebruikt wordt en dat deze op de juiste 
manier worden bevestigd aan de muur of een ander oppervlak. 
ZVOX Audio adviseert schroeven te gebruiken die minimaal 2.5 kg 
kunnen dragen. 

standaard optische stekker
naar

standaard optische stekker

Kabels meegeleverd met de
AccuVoice tv Speaker

Deze kabel wordt ook 
ondersteund door de 
AccuVoice tv Speaker

analoge mini plug
naar

analoge mini plug

analoge mini plug
naar

links en rechts
RCA plugs

standaard optische stekker
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optische mini plug
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SUBWOOFER

MINIJACK
OPTICAL
/ANALOG

47 mm
(1-27/32")

300 mm (11-13/16")

432 mm (17")

Height 73.5 mm
(2-29/32")

Depth 84 mm
(3 5/16")

Achterzijde van
televisie

Achterzijde van
televisie

Achterzijde van
kabel/Satelliet Set Top Box

GEVAAR VOOR 
ELEKTRISCHE SCHOK, 

NIET OPENEN.


