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Hvad følger med?

Behøver du hjælp?

Brugervejledning

Se brugervejledningen, som du ! k sammen med din digitale AV-receiver fra Philips.
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STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE BASS PROGRAM TUNING SOURCE

PHONES    MP3 LINE-IN

VOL

Hovedenhed Fjernbetjening og 

2 batterier

Brugerve-

jledning

1 center-, 2 front-, 2 baghøjttalere 

og subwoofer

FM-wireantenne AM/MW-rammeantenne

MP3-linjeindgangskabel 

til bærbar lydafspiller

Lydkabel

Koaksialkabel

2 Opsætning

Justering af højttalerne 

A Tryk på STANDBY-ON på hovedenheden for at tænde 

for den.

B Tryk på SURROUND på fjernbetjeningen.

C Tryk på PROGRAM på frontpanelet, og hold den nede, 

for at få adgang til systemopsætningsmenuen.

 Hvis du kun vil justere lydforsinkelsen for 

centerhøjttaleren:

l Tryk på . eller >, indtil “CENTER DELAY” 

(FORSINKELSE AF CENTERHØJTTALER) vises.

l Drej knappen VOL for at ændre forsinkelsestiden.

 Hvis du kun vil justere lydforsinkelsen for 

baghøjttaleren:

l Tryk på . eller >, indtil “REAR DELAY” 

(FORSINKELSE AF BAGHØJTTALER) vises.

l Drej knappen VOL for at ændre forsinkelsestiden.

D Du bekræfter alle indstillinger ved at trykke på 

PROGRAM.

3 Lyt

Start afspilningen

A Tryk på STANDBY-ON på hovedenheden for at tænde 

for den.

Bemærk  Kontroller, at alle lyd-/videoenheder er 

tilsluttede, før du påbegynder afspilning. 

B Tænd for den tilsluttede lyd-/videoenhed.

C Tryk på PLAY (AFSPIL) på den tilsluttede lyd-/videoenhed.

D Tryk på DISC/DI, RADIO, TV eller AUX for at vælge 

den foretrukne lydindgangskilde. 

Afspilning fra en bærbar lydafspiller
Lyt til lyden fra din bærbare lydafspiller ved at slutte enheden 

til din hovedenhed.

A Slut det medfølgende MP3-linjeindgangskabel til stikket 

MP3 LINE-IN på hovedenheden og hovedtelefonstikket på 

den bærbare lydafspiller.

B Tryk på PLAY på din bærbare lydafspiller.

C Tryk på MP3 LINE-IN for at høre afspilningen.

Se de medfølgende brugermanualer for oplysninger 

om, hvordan du ! njusterer dine højttalerindstillinger.

Se de medfølgende brugermanualer for oplysninger 

om radiotuning og øvrige afspilningsindstillinger.

Strømkabel
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1 Tilslut

A  Placering
Proper speakers system placement is important to ensure 

optimum sound performance.

A

B
C

D

D

C

A Placer centrehøjttaleren over eller tæt på TV’et.

B Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV’et.

C Placer fronthøjttalerne i samme afstand fra TV’et.

D Placer baghøjttalerne i almindelig ørehøjde.

B  Tilslut højttalere og subwoofer
Slut de forskelligfarvede stik fra højttalerne og subwooferen til 

stikket med samme farve bag på hovedenheden.

C  Tilslut radioantennerne
Hold antennerne væk fra elektroniske enheder for at undgå 

uønsket interferens.

12 mm

B

C

A

A Slut den medfølgende FM-antenne til Ù-stikket. Træk 

ledningen ud, og fastgør dens ende til væggen.

B Fold AM/MW-rammeantennen ud, og fastgør kloen i 

åbningen. Tryk på tilslutningsstedet, og sæt ledningerne i 

AM/MW-stikkene.

D  Tilslutning af lyden fra et TV 

(valgfrit)
Slut det røde og hvide lydkabel til stikkene AUDIO IN - TV på 

hovedenheden og stikkene AUDIO OUT på dit TV.

AUDIO

OUT

AUDIO IN

AUDIO 
OUT

AUDIO OUT

Bemærk  Tryk på TV på fjernbetjeningen for at få 

lydoutput fra højtalersystemet, når du ser TV-

programmer. 

E Tilslut lyden fra lyd-/videoenheder  
(DVD-afspiller/-optager eller kabel-/satellitmodtager) 

Indstilling 1: Brug af analoge lydudgange

Slut det røde og hvide lydkabel til stikkene AUDIO IN - AUX på 

hovedenheden og stikkene AUDIO OUT på den anden enhed.

Bemærk  Start afspilningen på enheden. Tryk på AUX 

på fjernbetjeningen for at få lydoutput fra 

højttalersystemet.

Indstilling 2: Brug af stikkene 6 Channel In

Slut lydkablerne (medfølger ikke) til stikkene 6 CHANNEL IN-

stik på hovedenheden og de seks AUDIO OUT-stik på den 

anden enhed.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Bemærk  Start afspilningen på enheden. Tryk på DISC/

DI på fjernbetjeningen, indtil “DISC 6CH” vises.

Indstilling 3: Brug af stikket Coaxial In

Slut et koaksialkabel til stikket COAXIAL på hovedenheden og 

stikket COAXIAL OUT på den anden enhed.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Bemærk  Start afspilningen på enheden. Tryk på 

gentagne gange DISC/DI på fjernbetjeningen, indtil 

“COAX IN” (KOAKSIALINDGANG) vises.

Indstilling 4: Brug af stikket Optical In

Slut et optisk kabel (medfølger ikke) til stikkene OPTICAL på 

hovedenheden og stikkene OPTICAL OUT på den anden 

enhed.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Bemærk  Start afspilningen på enheden. Tryk 

gentagne gange på DISC/DI på fjernbetjeningen, indtil 

“OPTI IN” (OPTISK INDGANG) vises.
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