
3 Užívejte

Co je součástí balení?

Hlavní jednotka Dálkový ovladač
a 2 baterie

Návod
k použití

1 centrální, 2 přední a 2 zadní reproduktory,
subwoofer

Potřebujete pomoci?
Návod k použití
Nahlédněte do návodu, který je přiložen u systému DVD domácího kina Philips.
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Všechna práva vyhrazena.

www.philips.com

Kabel SCART

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

Průvodce rychlým startem

Zapojte

Nastavte

Užívejte

1
2
3

HTS3367

2 šrouby
(pro upevnění

reproduktorů na stojany)
Drátová anténa FM

Reproduktorové kabely

Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

Spuštění přehrávání disku
A Stiskem / otevřete podavač disku.

B Disk vložte popisem nahoru.

C Stiskem / uzavřete podavač disku.

D Přehrávání se spustí automaticky.

E Pokud se na TV zobrazí nabídka disku, vyberte 
požadovanou položku kurzorovými tlačítky b B v V 
a stiskem OK spusťte přehrávání.

z Pro vychutnání prostorového zvuku z reproduktorů 
jej zapněte stiskem SURROUND  
na ovladači.

F Stiskem x přehrávání zastavíte.

Poznámka: Po stisknutí tlačítka BX 
přehrávání pokračuje od místa, kde bylo 
zastaveno. Pro přehrávání od začátku disku 
stiskněte 1b.

Přehrávání z dalších zařízení

Zařízení USB

A Připojte USB zařízení do zásuvky USB.

B Stiskem USB přepněte do režimu „USB“.

C Stiskem BX spusťte přehrávání.

D Přehrávání ukončíte přepnutím do režimu „DISC“ 
stiskem DISC. Nyní můžete zařízení USB odpojit.

Jiné přenosné přehrávače zvuku

A Kabelem se zástrčkou 3,5 mm (není přiložen) 
propojte sluchátkový výstup zařízení se zásuvkou 
MP3 LINK systému.

B Spusťte přehrávání na připojeném zařízení stiskem 
PLAY.

C Stiskem AUX (MP3 LINK) zobrazte „MP3 LINK“, 
zahájíte poslech na systému.
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1 Zapojte

A 

CENTRÁLNÍ
PŘEDNÍPRAVÝ

PŘEDNÍLEVÝ

ZADNÍPRAVÝ

ZADNÍLEVÝ

SUBWOOFER

B

SCART IN

SCART IN

2 Nastavte

C 
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Press OPTIONS to exit menu

General Setup

Disc Lock

Display Dim

OSD Language
Screen Saver

DivX(R) VOD Code

Sleep

Dansk

Suomi
Français
Deutsch

Italiano

English

Auto

Nederlands

E 

B

A

F 

AUDIO
OUT

AUDIO OUT

AUDIO IN

AUX

L

R

AUDIO
OUT

Hlavní jednotka (zezadu)

Hlavní jednotka (zezadu)

DVD rekordér/videorekordér/
kabelový/satelitní přijímač

Anténa FM

SUBWOOFER

PŘEDNÍ
PRAVÝ

PŘEDNÍ
LEVÝ

ZADNÍ
PRAVÝ

ZADNÍ
LEVÝ

PŘEDNÍ CENTRÁLNÍ

Hlavní jednotka (zezadu)

Hlavní jednotka (zpředu)

Tlačítko stand-by

Hlavní jednotka (zezadu)

Televizor (zezadu)

Umístění
Správné umístění reproduktorového systému je zásadní 
podmínkou pro optimální zvukové podání.

A Centrální reproduktor umístěte nad TV nebo do jeho 
blízkosti.

B Subwoofer umístěte na podlahu místnosti nejméně 
1 m od TV.

C Přední reproduktory rozmístěte do stejné vzdálenosti 
od TV.

D Zadní reproduktory umístěte za nebo vedle 
posluchače.

Připojení hlavní jednotky k TV

z Pomocí kabelu Scart (přiložen) propojte zásuvku 
SCART TO TV na systému s příslušnou vstupní 
zásuvkou SCART IN na TV.

Poznámka: 
– Je důležité připojit systém přímo do televizoru. Pro 
poslech zvuku TV programů přes tento systém tiskněte 
tlačítko AUX (MP3 LINK), až se na displeji zobrazí 
„SCART IN“.
– Pokud TV podporuje spojení HDMI, připojte tento 
systém k televizoru kabelem HDMI. Dosáhnete 
tak nejvyšší kvality obrazu. Podrobnosti naleznete 
v přiloženém návodu.

Připojení reproduktorů a subwooferu
Všechny barevně označené přívody reproduktorů 
a subwooferu připojte do zásuvek odpovídajících barev 
na zadní straně hlavní jednotky.

Připojení antény rádia a síťového 
přívodu

Vzdalte anténu co nejvíce od elektronických přístrojů, 
zabráníte rušení příjmu.

A Přiloženou anténu pro FM připojte do zásuvky 
FM 75 W. (U některých provedení je již nasazena 
z výroby.) Optimálního příjmu dosáhnete rozvinutím 
drátu.

B Síťový kabel hlavní jednotky zapojte do zásuvky.

Připojení zvukových výstupů dalších 
přístrojů (volitelné)

Pomocí zvukového kabelu s červenou a bílou zástrčkou 
(není přiložen) propojte vstupy AUDIO IN-AUX 
na hlavní jednotce se zásuvkami AUDIO OUT na 
připojovaném přístroji (např. kabelovém/ satelitním 
přijímači, na rekordéru DVD nebo VCR).

Poznámka: Tisknutím AUX (MP3 LINK) na ovladači 
zobrazte na displeji „AUX“ jako zdroj, který chcete 
poslouchat.

Nalezení vstupu TV
A Zapněte systém stiskem 1 (Standby-On) na hlavní 

jednotce.

B Zapněte TV a pomocí ovladače TV zvolte správný 
vstup.

Poznámka: Správný vstup naleznete tisknutím 
tlačítka „Předvolby dolů“ na ovladači TV (nebo AV, 
SELECT, ), až se zobrazí vstup Video In.

Zvolte jazyk displeje
A Stiskněte OPTIONS. 

Zobrazí se { General Setup }.

B Stiskněte B. 

C Pomocí v V vyberte { OSD Language } a stiskněte B.

D Pomocí v V vyberte z nabídky jazyk a stiskněte OK.

E Stiskem OPTIONS opustíte nabídku.

Poznámka: Zde se nastavuje pouze jazyk nabídky 
tohoto systému na obrazovce TV (OSD), bez ohledu na 
vložený disk DVD.

Tento systém domácího kina umožňuje řadu dalších 
nastavení (Audio Setup, Video Setup, Preferences). Více 
informací k nim naleznete v návodu k použití.

Sestavení zadních reproduktorů

A Přívody reproduktorů připojte do odpovídajících 
barevných zásuvek na reproduktorech (nebo na 
stojanech).

B Umístěte stojany a usaďte reproduktory do 
požadované polohy.

C Reproduktory zajistěte přiloženými šrouby.
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