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STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE BASS PROGRAM TUNING SOURCE

PHONES    MP3 LINE-IN

VOL

Unidade principal Telecomando e 2 pilhas

Manual do 

Utilizador

1 altifalante central, 2 frontais, 2 traseiros e 

subwoofer

Antena de ! o FM Antena de quadro 

AM/MW

Cabo de entrada de linha 

MP3 para leitores de 

áudio portátil

Cabo áudio

Cabo coaxial

2 Con! guração

Ajustar os altifalantes 

A Prima STANDBY-ON na unidade principal para a ligar.

B Prima SURROUND no telecomando.

C Prima e mantenha premido PROGRAM no painel frontal 

para aceder ao menu de configuração do sistema.

 Para ajustar o atraso de áudio apenas para o 

altifalante central:

l Prima . ou > até aparecer ‘CENTER DELAY’ 

(Atraso central).

l Rode o controlo VOL para alterar o tempo de atraso.

 Para ajustar o atraso de áudio apenas para o 

altifalante traseiro:

l Prima . ou > até aparecer ‘REAR DELAY’ (Atraso 

traseiro).

l Rode o controlo VOL para alterar o tempo de atraso.

D Para confirmar todas as definições, prima PROGRAM.

3 Desfrute

Iniciar a reprodução

A Prima STANDBY-ON na unidade principal para a ligar.

Nota  Certi! que-se de que todos os dispositivos de 

áudio/vídeo estão ligados antes de iniciar a reprodução. 

B Ligue o dispositivo de áudio/vídeo.

C Prima PLAY no dispositivo de áudio/vídeo ligado.

D Prima DISC/DI, RADIO, TV ou AUX para seleccionar 

a fonte de entrada de áudio preferida. 

Reprodução a partir de leitores de 

áudio portátil
Ouça áudio do seu leitor de áudio portátil, ligando o dispositivo 

à sua unidade principal.

A Ligue o cabo de entrada de linha MP3 incluído da tomada 

MP3 LINE-IN na unidade principal à tomada de saída dos 

auscultadores no seu leitor de áudio portátil.

B Prima PLAY no seu leitor de áudio portátil.

C Prima MP3 LINE-IN para ouvir a reprodução.

Consulte o respectivo manual do utilizador para ver 

outras opções para fazer uma sintonia $ na das 

de$ nições dos altifalantes.

Consulte o respectivo manual do utilizador para 

sintonizar o rádio e ver outras de$ nições de 

reprodução.

Cabo de alimentação
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1 Ligar

A Montagem
A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante 

para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

A

B
C

D

D

C

A Coloque o altifalante central sobre ou próximo do 

televisor.

B Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de 

distância do televisor.

C Coloque os altifalantes frontais a distâncias iguais do 

televisor.

D Coloque os altifalantes traseiros a um nível de audição 

normal.

B  Ligue os altifalantes e o subwoofer
Ligue as várias ! chas coloridas dos altifalantes e do subwoofer 

às respectivas tomadas coloridas na parte de trás da unidade 

principal.

C Ligue as antenas de rádio
Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para 

evitar interferências indesejadas.

12 mm

B

C

A

A Ligue a antena FM à tomada FM 75 Ù. Estenda o fio e fixe 

a sua extremidade à parede.

B Desdobre a antena de quadro AM/MW e fixe o gancho na 

ranhura. Empurre as patilhas e introduza os fios nas 

tomadas AM/MW.

D  Ligar o áudio do televisor (opcional)
Ligue o cabo áudio vermelho e branco das tomadas AUDIO IN 

- TV na unidade principal às tomadas AUDIO OUT no seu 

televisor.

AUDIO

OUT

AUDIO IN

AUDIO 
OUT

AUDIO OUT

Nota  Prima TV no telecomando para obter a saída de 

som do sistema de altifalantes quando assistir a programas 

de televisão. 

E Ligar o áudio de dispositivos de áudio/

vídeo (Leitor de DVD, gravador ou receptor de cabo/

satélite) 

Opção 1: Utilizar as tomadas áudio   
  analógicas

Ligue o cabo áudio vermelho e branco das tomadas AUDIO IN 

- AUX na unidade principal às tomadas AUDIO OUT no outro 

dispositivo.

Nota  Inicie a reprodução no dispositivo. Prima AUX 

no telecomando para ouvir a saída de som dos altifalantes.

Opção 2: Utilizar as tomadas 6 Channel In

Ligue os cabos áudio (não incluídos) das tomadas 6 CHANNEL 

IN na unidade principal às tomadas AUDIO OUT de seis canais 

no outro dispositivo.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Nota  Inicie a reprodução no dispositivo. Prima 

repetidamente DISC/DI no telecomando até aparecer 

‘DISC 6CH’ (Disco de 6 canais).

Opção 3: Utilizar a tomada Coaxial In

Ligue um cabo coaxial da tomada COAXIAL na unidade 

principal às tomadas COAXIAL OUT no outro dispositivo.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Nota  Inicie a reprodução no dispositivo. Prima 

repetidamente DISC/DI no telecomando até aparecer 

‘COAX IN’ (Entrada coaxial).

Opção 4: Utilizar a tomada Optical In

Ligue um cabo óptico (não incluído) das tomadas OPTICAL na 

unidade principal às tomadas OPTICAL OUT no outro 

dispositivo.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Nota  Inicie a reprodução no dispositivo. Prima 

repetidamente DISC/DI no telecomando até aparecer 

‘OPTI IN’ (Entrada óptica).

SUBWOOFER

FRONT

RIGHT
FRONT

LEFT
REAR

RIGHT
REAR

LEFT

FRONT CENTER

Dispositivo de áudio/

vídeo (parte de trás)

Televisor (painel traseiro)

Antena FM

Antena 

AM/MW

Unidade principal 

(vista traseira)

Unidade principal 

(vista traseira)

Unidade principal 

(vista traseira)

Unidade principal 

(vista traseira)

Televisor 

(painel traseiro)

Dispositivo de áudio/

vídeo (parte de trás)

Unidade principal 

(vista traseira)

Televisor 

(painel traseiro)

Dispositivo de áudio/

vídeo (parte de trás)

Unidade principal (vista traseira)

Televisor 

(painel traseiro)

Dispositivo de áudio/

vídeo (parte de trás)

Unidade principal 

(vista traseira)
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