2

Ρύθμιση

3

Απόλαυση

Ρύθμιση των ηχείων

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή

A Πατήστε STANDBY-ON στην κύρια μονάδα για να

A Πατήστε STANDBY-ON στην κύρια μονάδα για να

την ενεργοποιήσετε.

B Πατήστε SURROUND στο τηλεχειριστήριο.
C Πατήστε και κρατήστε πατημένο το PROGRAM στην
πρόσοψη για πρόσβαση στο μενού ρύθμισησ του
συστήματοσ.

την ενεργοποιήσετε.
Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί όλεσ οι
συσκευέσ ήχου/βίντεο πριν ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή.

HTR5204

Σύστημα ψηφιακού δέκτη AV

Οδηγόσ γρήγορησ
εκκίνησησ

B Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου/
Για να προσαρμόσετε την καθυστέρηση ήχου
μόνο για το κεντρικό ηχείο:

l

Πατήστε . ή > μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
‘CENTER DELAY’ (Χρονική καθυστέρηση κεντρικού
ηχείου).

βίντεο.

C Πατήστε PLAY στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου/

1
2
3

βίντεο.

D Πατήστε DISC/DI, RADIO, TV ή AUX για να
επιλέξετε την πηγή εισόδου ήχου που προτιμάτε.

l Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου VOL για να αλλάξετε
τη χρονική καθυστέρηση.

Για να προσαρμόσετε την καθυστέρηση ήχου
μόνο για το πίσω ηχείο:

l Πατήστε . ή > μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη

‘REAR DELAY’ (Χρονική καθυστέρηση πίσω ηχείου).

l Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου VOL για να αλλάξετε
τη χρονική καθυστέρηση.

D Για να επιβεβαιώσετε όλεσ τισ ρυθμίσεισ, πατήστε
PROGRAM.

Αναπαραγωγή από φορητή
συσκευή αναπαραγωγήσ ήχου
Ακούστε μουσική από τη φορητή συσκευή
αναπαραγωγήσ ήχου συνδέοντασ τη συσκευή στην κύρια
μονάδα.

Σύνδεση
Ρύθμιση
Απόλαυση

A Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Line-In από
την υποδοχή MP3 LINE-IN τησ κύριασ μονάδασ στην
υποδοχή εξόδου ακουστικών τησ φορητήσ συσκευήσ
αναπαραγωγήσ ήχου.

Τι περιέχεται στη συσκευασία;

B Πατήστε PLAY στη φορητή συσκευή αναπαραγωγήσ
ήχου.

C Πατήστε MP3 LINE-IN για να ακούσετε την
αναπαραγωγή.

VOL
STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE

BASS

PROGRAM

SOURCE

TUNING

PHONES MP3 LINE-IN

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσησ που συνοδεύει το
προϊόν για άλλεσ επιλογέσ μικροσυντονισμού των
ρυθμίσεων των ηχείων.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσησ που συνοδεύει το
προϊόν για συντονισμό ραδιοφώνου και άλλεσ
ρυθμίσεισ αναπαραγωγήσ.

Κύρια μονάδα

Τηλεχειριστήριο και
2 μπαταρίεσ

Καλώδιο
τροφοδοσίασ

Χρειάζεστε βοήθεια;

Καλώδιο MP3 Line-In
για φορητή συσκευή
αναπαραγωγήσ ήχου

Εγχειρίδιο χρήσησ

Ομοαξονικό
καλώδιο

Εγχειρίδιο
χρήσησ

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσησ που συνόδευε το σύστημα
ψηφιακού δέκτη AV τησ Philips.
1 κεντρικό, 2 μπροστινά, 2 πίσω ηχεία και
υπογούφερ

Online
Μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.com/support.

Καλώδιο ήχου

Ενσύρματη κεραία FM

Κεραία AM/MW
τύπου loop
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1
A

Σύνδεση
C

Τοποθέτηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ήχου
με σωστή τοποθέτηση του συστήματοσ ηχείων.

Συνδέστε τισ κεραίεσ ραδιοφώνου

Κρατήστε τισ κεραίεσ μακριά από τισ ηλεκτρονικέσ
συσκευέσ προσ αποφυγή ανεπιθύμητων παρεμβολών.
Κεραία
AM/MW

C

C

B

1: Χρήση των αναλογικών

Συσκευή ήχου/βίντεο
(πίσω μέροσ)

EXT 2

B Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα, τουλάχιστον

B

Συνδέστε τα ηχεία και το
υπογούφερ

Συνδέστε τα διάφορα χρωματιστά βύσματα από τα ηχεία
και το υπογούφερ στισ υποδοχέσ με το ίδιο χρώμα στο
πίσω μέροσ τησ κύριασ μονάδασ.
SUBWOOFER

AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

Κύρια μονάδα (πίσω μέροσ)

σε απόσταση ενόσ μέτρου από την τηλεόραση.

ακρόασησ.

SCART IN

Κεραία FM

στην τηλεόραση.

D Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία σε κανονικό επίπεδο

Τηλεόραση
(πίσω μέροσ)

Συσκευή ήχου/βίντεο
(πίσω μέροσ)

A

από την τηλεόραση.

Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο από την υποδοχή
COAXIAL τησ κύριασ μονάδασ στισ υποδοχέσ COAXIAL
OUT τησ άλλησ συσκευήσ.

Χρησιμοποιήστε το κόκκινο και το λευκό καλώδιο ήχου για
να συνδέσετε τισ υποδοχέσ AUDIO IN - AUX τησ κύριασ
μονάδασ με τισ υποδοχέσ AUDIO OUT τησ άλλησ
συσκευήσ.

D

C Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία σε ίση απόσταση

Επιλογή 3: Χρήση ομοαξονικήσ εισόδου

υποδοχών ήχου

Κύρια
μονάδα
(πίσω
μέροσ)

A Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο πάνω από ή κοντά

συσκευή εγγραφήσ ή καλωδιακό/δορυφορικό δέκτη)

Επιλογή

B

A

Συνδέστε τον ήχο από συσκευέσ
ήχου/βίντεο (συσκευή αναπαραγωγήσ DVD,

12 mm

C

D

E

A Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή FM 75 Ù.
Προεκτείνετε το καλώδιο και προσαρμόστε το άκρο
του στον τοίχο.

Κύρια μονάδα
(πίσω μέροσ)

B Ξετυλίξτε την κεραία AM/MW τύπου loop και
προσαρμόστε την αρπάγη στην υποδοχή. Πιέστε τισ
προεξοχέσ και τοποθετήστε τα καλώδια στισ υποδοχέσ
AM/MW.

Σημείωση Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη
συσκευή. Πατήστε AUX στο τηλεχειριστήριο για
έξοδο του ήχου από τα ηχεία.

Επιλογή 2: Χρήση υποδοχών 6 καναλιών

D

Συνδέστε τον ήχο από την
τηλεόραση (προαιρετικά)

Χρησιμοποιήστε τα καλώδια ήχου (δεν παρέχονται) για να
συνδέσετε τισ υποδοχέσ 6 CHANNEL IN τησ κύριασ
μονάδασ με τισ υποδοχέσ AUDIO OUT έξι καναλιών τησ
άλλησ συσκευήσ.

Χρησιμοποιήστε το κόκκινο και το λευκό καλώδιο ήχου για
να συνδέσετε τισ υποδοχέσ AUDIO IN - TV τησ κύριασ
μονάδασ με τισ υποδοχέσ AUDIO OUT τησ τηλεόρασησ.

Σημείωση Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη
συσκευή. Πατήστε επανειλημμένα DISC/DI στο
τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το ‘COAX IN’.

Επιλογή 4: Χρήση οπτικήσ εισόδου
Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) από τισ
υποδοχέσ OPTICAL τησ κύριασ μονάδασ στισ υποδοχέσ
OPTICAL OUT τησ άλλησ συσκευήσ.
Τηλεόραση
(πίσω μέροσ)
SCART IN

Τηλεόραση
(πίσω μέροσ)

FRONT CENTER

Συσκευή ήχου/βίντεο
(πίσω μέροσ)

Τηλεόραση (πίσω μέροσ)
SCART IN

FRONT FRONT
RIGHT
LEFT

REAR
RIGHT

AUDIO
OUT

REAR
LEFT

Συσκευή ήχου/βίντεο
(πίσω μέροσ)

AUDIO OUT

EXT 2

AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

AUDIO
OUT

AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

AUDIO IN

Κύρια μονάδα
(πίσω μέροσ)
Κύρια μονάδα
(πίσω μέροσ)
Κύρια μονάδα
(πίσω μέροσ)

Κύρια μονάδα
(πίσω μέροσ)
Σημείωση Πατήστε TV στο τηλεχειριστήριο για
έξοδο του ήχου από το σύστημα ηχείων κατά την
παρακολούθηση του τηλεοπτικού προγράμματοσ.
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Σημείωση Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη
συσκευή. Πατήστε επανειλημμένα DISC/DI στο
τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το ‘OPTI IN’.
Σημείωση Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη
συσκευή. Πατήστε επανειλημμένα DISC/DI στο
τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το ‘DISC 6CH’.
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