2

Skonfiguruj

3

Używaj

Regulacja głośników

Rozpoczęcie odtwarzania

A Naciśnij przycisk STANDBY-ON na jednostce

A Naciśnij przycisk STANDBY-ON na jednostce

centralnej, aby włączyć zasilanie.

B Naciśnij przycisk SURROUND na pilocie zdalnego
sterowania.

HTR5204

Cyfrowy amplituner AV

Skrócona instrukcja obsługi

centralnej, aby włączyć zasilanie.
Uwaga Przed rozpoczęciem odtwarzania upewnij się, że
wszystkie urządzenia audio-wideo zostały podłączone.

C Naciśnij i przytrzymaj przycisk PROGRAM na panelu
przednim, aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji
zestawu.
Ustawianie opóźnienia dźwięku tylko dla głośnika
centralnego:

l

Naciskaj przycisk . lub >, aż pojawi się napis
„CENTER DELAY”.

l Obróć pokrętło VOL, aby zmienić czas opóźnienia.
Ustawianie opóźnienia dźwięku tylko dla głośnika
tylnego:

l

Naciskaj przycisk . lub >, aż pojawi się napis
„REAR DELAY”.

l Obróć pokrętło VOL, aby zmienić czas opóźnienia.
D Aby zatwierdzić wszystkie ustawienia, naciśnij przycisk
PROGRAM.

B Włącz podłączone urządzenie audio-wideo.
C Naciśnij przycisk PLAY na podłączonym urządzeniu audiowideo.

1
2
3

D Naciśnij przycisk DISC/DI, RADIO, TV lub AUX, aby
wybrać preferowane źródło sygnału.

Odtwarzanie z przenośnego
odtwarzacza audio
Istnieje możliwość słuchania muzyki z przenośnego
odtwarzacza audio dzięki możliwości podłączenia go do
jednostki centralnej.

Podłącz
Skonfiguruj
Używaj

A Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu MP3 Line
In połącz gniazdo słuchawek przenośnego odtwarzacza
audio z gniazdem MP3 LINE-IN jednostki centralnej.

B Naciśnij przycisk PLAY w przenośnym odtwarzaczu audio.
C Naciśnij przycisk MP3 LINE-IN, aby słyszeć odtwarzany

Zawartość opakowania

dźwięk.
Więcej informacji na temat pozostałych opcji
umożliwiających dokładną konfigurację głośników
można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

Więcej informacji na temat strojenia radia oraz
pozostałych ustawień odtwarzania można znaleźć w
dołączonej instrukcji obsługi.
VOL
STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE

BASS

PROGRAM

TUNING

SOURCE
PHONES MP3 LINE-IN

Jednostka centralna

Przewód zasilający

Pilot zdalnego
sterowania i 2 baterie

Przewód audio

Przewód MP3 LineIn do przenośnego
odtwarzacza audio

Przewód koncentryczny

Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja obsługi

Instrukcja
obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem amplitunera AV firmy Philips.
1 głośnik centralny, 2 głośniki przednie,
2 głośniki tylne i subwoofer

Internet
Odwiedź stronę internetową www.philips.com/support.

Antena przewodowa FM

Antena ramowa
AM/MW
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1
A

Podłącz
C

Rozmieszczenie

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla
zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

Podłączanie anten radiowych

Aby uniknąć zakłóceń, należy umieścić anteny z dala od
urządzeń elektronicznych.
Antena
AM/MW

C

C

odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej)

Opcja 3: Za pomocą gniazda COAXIAL IN
Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu koncentrycznego
połącz gniazdo COAXIAL IN jednostki centralnej z gniazdami
COAXIAL OUT podłączonego urządzenia.
Telewizor (tył)

Za pomocą czerwono-białego przewodu audio połącz gniazda
AUDIO IN - AUX jednostki centralnej z gniazdami AUDIO
OUT podłączonego urządzenia

B

A

Podłączanie dźwięku z urządzeń
audio-wideo (odtwarzacza DVD, nagrywarki DVD,

Opcja 1: Za pomocą gniazd dźwięku
analogowego

12 mm

C

D

E

SCART IN

B
Urządzenie audio-wideo (tył)
Urządzenie audio-wideo (tył)

D
Jednostka centralna
(widok z tyłu)

A Umieść głośnik centralny nad telewizorem lub w jego

EXT 2

AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

A
Antena FM

pobliżu.

B Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej

Jednostka centralna (widok z tyłu)

jednego metra od telewizora.

C Umieść głośniki przednie w równych odległościach od
telewizora.

D Umieść głośniki tylne na poziomie uszu użytkownika przy
normalnym odsłuchu.

B

A Podłącz antenę FM do gniazda FM 75 Ù. Rozciągnij
B Rozłóż antenę ramową AM/MW i umieść zaczep w
szczelinie. Naciśnij zaciski i włóż przewody do gniazd AM/
MW.

Podłączanie głośników i subwoofera

Podłącz różnokolorowe wtyczki głośników i subwoofera do
odpowiadających im kolorystycznie gniazd znajdujących się z
tyłu jednostki centralnej.
SUBWOOFER

Jednostka centralna
(widok z tyłu)

przewód i przymocuj jego końce do ściany.

D

Podłączanie dźwięku z telewizora
(opcjonalne)

Za pomocą czerwono-białego przewodu audio połącz gniazda
AUDIO IN - TV jednostki centralnej z gniazdami AUDIO OUT
telewizora.
Telewizor (tył)

Uwaga Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia. Naciśnij
przycisk AUX na pilocie zdalnego sterowania, aby
odtwarzać dźwięk przez głośniki.

Opcja 2: Za pomocą gniazd 6 Channel In
Za pomocą przewodów audio (niedołączonych do zestawu)
połącz gniazda 6 CHANNEL IN jednostki centralnej z gniazdami
AUDIO OUT podłączonego urządzenia.

Uwaga Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia. Naciśnij
kilkakrotnie przycisk DISC/DI na pilocie zdalnego
sterowania, aż pojawi się napis „COAX IN”.

Opcja 4: Za pomocą gniazda OPTICAL IN
Za pomocą przewodu światłowodowego (niedołączonego do
zestawu) połącz gniazda OPTICAL jednostki centralnej z
gniazdami OPTICAL OUT podłączonego urządzenia.
Telewizor (tył)

Telewizor (tył)
SCART IN

FRONT CENTER
SCART IN
AUDIO
OUT

FRONT FRONT
RIGHT
LEFT

REAR REAR
RIGHT LEFT

Urządzenie audio-wideo (tył)
Urządzenie audio-wideo (tył)

AUDIO OUT

EXT 2

AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

AUDIO
OUT

2

AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

AUDIO IN

Jednostka
centralna
(widok z tyłu)
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Jednostka centralna
(widok z tyłu)
Uwaga Aby podczas oglądania programów telewizyjnych
odtwarzać dźwięk poprzez głośniki zestawu, należy nacisnąć
przycisk TV na pilocie zdalnego sterowania.

Jednostka centralna
(widok z tyłu)

Uwaga Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia. Naciśnij
kilkakrotnie przycisk DISC/DI na pilocie zdalnego
sterowania, aż pojawi się napis „DISC 6CH”.

Jednostka centralna
(widok z tyłu)

Uwaga Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia. Naciśnij
kilkakrotnie przycisk DISC/DI na pilocie zdalnego
sterowania, aż pojawi się napis „OPTI IN”.

2007/3/8 ¤W¤È 11:51:53

