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Spuštění přehrávání disku
1 Stiskem Z otevřete podavač disku.

Přehrávání dalších podporovaných 
zařízení

Poznámka: Po stisknutí tlačítka u přehrávání 
pokračuje od místa, kde bylo zastaveno. Pro přehrávání od 
začátku disku stiskněte lb.

2 Disk vložte popisem nahoru.

3 Stiskem Z uzavřete podavač disku a spusťte 
přehrávání disku.

z Pokud se na TV zobrazí nabídka disku, vyberte 
požadovanou položku kurzorovými tlačítky a stiskem 
OK spusťte přehrávání.

z Pro plný zážitek z prostorového zvuku stiskem 
tlačítka SURROUND spusťte vícekanálový zvuk.

4 Stiskem x přehrávání zastavíte.

Zařízení USB

1 Připojte paměť USB do zásuvky  (USB).

2 Stiskem USB přepněte do režimu USB.

3 Vyberte soubor a stiskem u spusťte jeho přehrávání.

4 Přehrávání zastavíte stiskem x nebo odpojením USB 
zařízení.

Ostatní přenosné mediální přehrávače

1 Připojte 3,5mm stereofonní zvukový kabel (přiložen) 
ze zásuvky MP3 LINK do zásuvky sluchátek na 
přenosném přehrávači.

2 Tiskněte AUX/MP3 LINK, až se zobrazí „MP3 
LINK“.

3 Stiskněte PLAY na přenosném přehrávači.
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Press OPTIONS to exit menu

General Setup

Screen Saver
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Display Dim
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Anténa FM

Hlavní jednotka
(zezadu)

SUBWOOFER (zezadu)

Hlavní jednotka (zezadu)

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

Připojení zvukového výstupu z TV 
(pro řízení EasyLink)

Pokud chcete poslouchat zvuk z TV přes reproduktory 
tohoto systému, propojte zvukovým kabelem (přiložen) 
vstupy AUX IN na hlavní jednotce se zásuvkami AUDIO 
OUT na TV.

Připojení subwooferu a síťového 
přívodu

Nalezení vstupu TV
1 Zapněte systém stiskem 1 na hlavní jednotce.

2 Zapněte TV a pomocí ovladače TV zvolte správný 
vstup.

Poznámka: Pokud váš TV podporuje spojení HDMI, 
propojte jej s tímto přístrojem kabelem HDMI, získáte 
nejvyšší kvalitu obrazu. Další informace v přiloženém 
návodu.

Připojení reproduktorů

1 Propojte kabelem zásuvku TO MAIN UNIT na 
subwooferu se zásuvkou TO SUBWOOFER na tomto 
DVD domácím kinu.

2 Přiloženou anténu pro FM připojte do vnitřního 
kontaktu zásuvky FM 75 W (u některých modelů je již 
nasazena). Optimálního příjmu dosáhnete rozvinutím 
drátu.

3 Síťový kabel hlavní jednotky zapojte do zásuvky.

Stolní stojánek nasaďte na hlavní 
jednotku domácího kina

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

Zvolte jazyk displeje
1 Stiskněte OPTIONS. 

Zobrazí se [ General Setup ].

2 Stiskněte B.

Připojení k TV

z Převodním kabelem scart (přiložen) propojte zásuvku 
CVBS OUT na systému s příslušnou vstupní zásuvkou 
SCART na TV.

1 Přední reproduktory rozmístěte do stejné vzdálenosti 
od TV do výše uší posluchače, obrácené směrem 
k místu poslechu.

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

Poznámka: Při sledování TV spustíte zvuk 
z reproduktorů systému tisknutím AUX/MP3 LINK 
na ovladači, až se zobrazí „AUX“.

1 Přívody pravého a levého reproduktoru zapojte do 
zásuvek na subwooferu.

1 Nasaďte stojánek na zadní stěnu hlavní jednotky 
a posunutím doleva ji zajistěte.

3 Pomocí V vyberte [ OSD Language ] a stiskněte B.

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

5 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.
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