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MP3 Line-In-kabel för 

bärbar ljudspelare

Ljudkabel
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2 Ställ in

Justera högtalarna 

A Slå på huvudenheten genom att trycka på STANDBY-

ON.

B Tryck på SURROUND på fjärrkontrollen.

C Tryck på och håll PROGRAM på framsidan av enheten 

nedtryckt så öppnas systeminställningsmenyn.

 Så här justerar du ljudfördröjningstiden endast för 

centerhögtalaren:

l Tryck på . eller > tills CENTER DELAY 

(mittfördröjning) visas.

l Justera fördröjningstiden genom att vrida på VOL-

kontrollen.

 Så här justerar du ljudfördröjningstiden endast för 

den bakre högtalaren:

l Tryck på . eller > tills REAR DELAY (bakre 

fördröjning) visas.

l Justera fördröjningstiden genom att vrida på VOL-

kontrollen.

D Bekräfta alla inställningar genom att trycka på PROGRAM.

3 Njut

Starta uppspelning

A Slå på huvudenheten genom att trycka på STANDBY-

ON.

Obs!  Kontrollera att alla ljud-/videoenheter är anslutna 

innan du startar uppspelningen. 

B Slå på den anslutna ljud-/videoenheten.

C Tryck på PLAY på den anslutna ljud-/videoenheten.

D Tryck på DISC/DI, RADIO, TV eller AUX och välja 

önskad ljudindatakälla. 

Uppspelning från en bärbar 

ljudspelare
Lyssna på ljud från din bärbara ljudspelare genom att ansluta 

enheten till huvudenheten.

A Anslut den medföjande MP3 Line-In-kabeln mellan MP3 

LINE-IN-uttaget på huvudenheten och hörlursuttaget på 

den bärbara ljudspelaren.

B Tryck på PLAY på den bärbara ljudspelaren.

C Tryck på MP3 LINE-IN när du vill lyssna på spelaren.

I den medföljande användarhandboken % nns & er 

alternativ för % njustering av högtalarinställningarna.

I den medföljande användarhandboken % nns 

information om inställning av radiokanaler och andra 

uppspelningsinställningar.

Nätkabel
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1 Anslut

A Placering
Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att 

ljudet ska bli optimalt.

A

B
C

D

D

C

A Placera centerhögtalaren ovanför eller nära TV:n.

B Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.

C Placera de främre högtalarna på samma avstånd från TV:n.

D Placera de bakre högtalarna i normal öronhöjd.

B  Anslut högtalarna och subwoofern
Anslut de färgade kontakterna från högtalarna och subwoofern 

till uttagen med samma färg på baksidan av huvudenheten.

C  Anslut radioantennerna
Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska 

enheterna, så undviker du störningar.

12 mm

B

C

A

A Anslut den medföljande FM-antennen till FM 75 Ù-uttaget. 

Dra ut tråden och sätt fast änden på väggen.

B Vik upp AM-/MW-ramantennen och fäst haken i uttaget. 

Tryck på flikarna och sätt in trådarna i AM-/MW-uttagen.

D  Anslut ljudet från TV:n (valfritt)
Anslut den röda och vita ljudkabeln från AUDIO IN - TV-

uttagen på huvudenheten till AUDIO OUT-uttagen på TV:n.

AUDIO

OUT

AUDIO IN

AUDIO 
OUT

AUDIO OUT

Obs!  Tryck på TV på fjärrkontrollen om du vill att 

ljudet ska höras genom högtalarsystemet när du tittar på 

ett TV-program. 

E  Anslut ljudet från ljud-/videoenheter  
(DVD-spelare, inspelare eller kabel-TV-/satellitmottagare) 

Alternativ 1: Använda analoga ljuduttag

Anslut den röda och vita ljudkabeln från AUDIO IN - AUX-

uttagen på huvudenheten till AUDIO OUT-uttagen på den 

andra enheten.

Obs!  Starta uppspelningen på enheten. Tryck på AUX 

på fjärrkontrollen om du vill att ljudet ska höras genom 

högtalarna.

Alternativ 2: Använda den sexkanaliga 
ingången

Anslut ljudkablarna (medföljer inte) till 6 CHANNEL IN-

uttagen på huvudenheten och till AUDIO OUT-uttagen för sex 

kanaler på den andra enheten.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Obs!  Starta uppspelningen på enheten. Tryck på DISC/

DI på fjärrkontrollen & era gånger tills DISC 6CH visas.

Alternativ 3: Använda Coaxial In-uttaget

Anslut en koaxialkabel från COAXIAL-uttaget på 

huvudenheten och till COAXIAL OUT-uttagen på den andra 

enheten.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Obs!  Starta uppspelningen på enheten. Tryck på DISC/

DI på fjärrkontrollen & era gånger tills COAX IN visas.

Alternativ 4: Använda Optical In-uttaget

Anslut en optisk kabel (medföljer inte) mellan OPTICAL-

uttagen på huvudenheten och OPTICAL OUT-uttagen på den 

andra enheten.

TO TV - I/OEXT1
AUX - I/OEXT2

SCART IN

Obs!  Starta uppspelningen på enheten. Tryck på 

 DISC/DI på fjärrkontrollen & era gånger tills OPTI IN 

visas.
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