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STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE BASS PROGRAM TUNING SOURCE

PHONES    MP3 LINE-IN

VOL

Het apparaat Afstandsbediening en 2 

batterijen

Gebruiershandleiding1 middenluidspreker, 2 voorluidsprekers, 2 

achterluidsprekers en een subwoofer

FM-draadantenne AM/MW-loopantenne

MP3 Line-In-kabel voor 

draagbare audiospelers

Audiokabel

Coaxkabel

2 Instellen

De luidsprekers instellen 

A Druk op STANDBY-ON op de receiver om deze in te 

schakelen.

B Druk op SURROUND op de afstandsbediening.

C Houd PROGRAM op het voorpaneel ingedrukt om het 

instelmenu te openen.

 De audiovertraging voor de middenluidspreker 

instellen:

l Druk op . of  > totdat ‘CENTER DELAY’ 

(VERTRAGING MIDDEN) wordt weergegeven.

l Stel met de knop VOL de gewenste vertragingstijd in.

 De audiovertraging voor de achterluidsprekers 

instellen:

l Druk op . of  > totdat ‘REAR DELAY’ 

(VERTRAGING ACHTER) wordt weergegeven.

l Stel met de knop VOL de gewenste vertragingstijd in.

D Druk op de knop PROGRAM om alle instellingen op te 

slaan.

3 Genieten

Afspelen starten

A Druk op STANDBY-ON op de receiver om deze in te 

schakelen.

Opmerking  Controleer of het audio- of videoapparaat 

is aangesloten voordat u het afspelen start. 

B Schakel het aangesloten audio- of videoapparaat in.

C Druk op de afspeelknop van het aangesloten audio- of 

videoapparaat.

D Selecteer met de knop DISC/DI, RADIO, TV of AUX 

de gewenste bron. 

Afspelen vanaf de draagbare 

audiospeler
U kunt de muziek op een draagbare audiospeler via de 

receiver afspelen.

A Sluit de meegeleverde MP3 Line-In-kabel aan op de MP3 

LINE-IN-aansluiting van de receiver en op de 

hoofdtelefoonaansluiting van de draagbare audiospeler.

B Druk op PLAY op uw draagbare audiospeler.

C Druk op MP3 LINE-IN om naar de muziek van de MP3-

speler te luisteren.

Zie de gebruikershandleiding voor andere instellingen 

van de luidsprekers.

Zie de gebruikershandleiding voor het afstemmen op 

radiostations en andere weergave-instellingen.

Netsnoer
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1 Aansluiten

A Opstelling
Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het 

luidsprekersysteem correct opstelt.

A

B
C

D

D

C

A Plaats de middenluidspreker op of in de buurt van de TV.

B Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter 

van de TV.

C Plaats de voorluidsprekers op gelijke afstand van de TV.

D Plaats de achterluidsprekers op normale oorhoogte.

B De luidsprekers en de subwoofer 

aansluiten
Sluit de verschillende gekleurde stekkers van de luidsprekers en 

de subwoofer aan op de aansluitingen met dezelfde kleur aan 

de achterkant van het apparaat.

C  De radioantennes aansluiten
Houd de antennes uit de buurt van de elektrische apparaten 

om storingen te voorkomen.

12 mm

B

C

A

A Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM 75 Ù-

aansluiting. Trek de draad uit en maak het uiteinde vast aan 

de muur.

B Vouw de AM/MW-loopantenne uit en maak de klem vast 

in de sleuf. Druk de klepjes in en steek de draden in de 

AM/MW-aansluitingen.

D  Het geluid van de TV aansluiten 

(optioneel)
Sluit de audiokabel met de rode en witte stekkers aan op de 

AUDIO IN - TV-aansluiting van de receiver en op de AUDIO 

OUT-aansluiting van de TV.

AUDIO

OUT

AUDIO IN

AUDIO 
OUT

AUDIO OUT

Opmerking Druk op TV op de afstandsbediening om 

het geluid van een TV-programma weer te geven via de 

luidsprekers van de installatie. 

E  Een audio- of videoapparaat aansluiten  
(DVD-speler, recorder of kabel-/satellietontvanger)  

Optie 1: Op de analoge audio-aansluiting

Sluit de audiokabel met de rode en witte stekkers aan op de 

AUDIO IN - AUX-aansluiting van de receiver en op de AUDIO 

OUT-aansluiting van het andere apparaat.

Opmerking  Start het afspelen op het aangesloten 

apparaat. Druk op AUX op de afstandsbediening om het 

geluid via de luidsprekers weer te geven.

Optie 2: Op de zeskanaalsaansluitingen

Sluit audiokabels (niet meegeleverd) aan op de 6 CHANNEL 

IN-aansluitingen van de receiver en op de zeskanaals AUDIO 

OUT-aansluitingen van het andere apparaat.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Opmerking Start het afspelen op het aangesloten 

apparaat. Druk herhaaldelijk op DISC/DI op de 

afstandsbediening totdat ‘DISC 6CH’ wordt weergegeven.

Optie 3: Op de Coaxial In-aansluiting

Sluit een coaxkabel aan op de COAXIAL-aansluiting van de 

receiver en op de COAXIAL OUT-aansluiting van het andere 

apparaat.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Opmerking Start het afspelen op het aangesloten 

apparaat. Druk steeds weer op DISC/DI op de 

afstandsbediening totdat ‘COAX IN’ wordt weergegeven.

Optie 4: Op de Optical In-aansluiting

Sluit een optische kabel (niet meegeleverd) op de OPTICAL-

aansluiting van de receiver en op de OPTICAL OUT-

aansluiting van het andere apparaat aan.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Opmerking Start het afspelen op het aangesloten 

apparaat. Druk herhaaldelijk op DISC/DI op de 

afstandsbediening totdat ‘OPTI IN’ wordt weergegeven.
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