
1 Conexão

A Posicionamento

O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas 

é importante para garantir o máximo desempenho de som.

A Posicione as caixas acústicas Ambisound na altura 

normal dos ouvidos para audição, a mesma distância 

da TV e voltadas para a área de audição.

B Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo 

menos 1 m da TV.

B Conecte as antenas de rádio

Mantenha as antenas distantes de dispositivos eletrônicos 

para evitar interferências indesejadas.
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A Conecte a antena FM ao soquete FM. Estique o fio e 

fixe suas extremidades na parede.

B Desdobre a antena de quadro AM/MW e fixe a garra 

no slot.

C Empurre as guias e insira os fios nos soquetes AM/MW.

2 Instalação

Sistema de DVD (parte traseira)

C  Conecte as caixas acústicas 

Ambisound e o subwoofer

Conecte a caixa acústica esquerda à tomada 

FRONT LEFT (FRONTAL ESQ.), a caixa acústica direita 

à tomada FRONT RIGHT (FRONTAL DIR.) e o 

subwoofer à tomada SUBWOOFER na parte traseira do 

sistema de DVD.
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A Localização do canal de exibição

A Pressione STANDBY-ON no sistema de DVD. 

B Pressione SOURCE no sistema de DVD até 

aparecer “DISC” (DISCO) no display. 

C Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para 

selecionar o canal de exibição correto para o 

sistema de DVD.

Você deverá ver a tela de fundo azul do DVD na TV.

Nota Para pesquisar o canal de exibição correto, 

pressione repetidamente o botão Channel Down 

(ou AV, SELECT, °) no controle remoto da TV até 

que o fundo azul do sistema de DVD seja exibido.

B  Ajuste das caixas acústicas 

Ambisound

A Mantenha pressionado SOUND no controle 

remoto para entrar no modo de ajustes da caixa 

acústica Ambisound.

B Use as teclas   para exibir os ajustes disponíveis 

(ROOM ACOUSTICS, SPEAKER DISTANCE, 

LISTENING POSITION) e pressione OK para 

selecionar. 

C Use as teclas   para selecionar um ajuste 

predefinido ideal e pressione OK para confirmar.

ROOM ACOUSTICS (ACÚSTICA DO 
CÔMODO)   
HARD (FRIO) para paredes de concreto/vidro.

SOFT (QUENTE) para paredes de madeira.

SPEAKER DISTANCE (DISTÂNCIA DA CAIXA 
ACÚSTICA)   
NEAR (PERTO) - ‘X’ é menos de 1,2 metros.

DEFAULT (PADRÃO) - ‘X’ está entre 1,2 m e 2 metros.

FAR (DISTANTE) - ‘X’ é mais do que 2 metros.

LISTENING POSITION (POSIÇÃO DE AUDIÇÃO)    
NEAR (PERTO) - ‘Z’ é menos de 2 metros.

DEFAULT (PADRÃO) - ‘Z’ está entre 2 m e 3 metros.

FAR (DISTANTE) - ‘Z’ é mais do que 3 metros.

Nota  As opções sublinhadas são as confi gurações padrão.  

D Conecte o sistema de DVD à TV
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A Use o cabo de vídeo composto fornecido para 

conectar o soquete CVBS deste sistema de DVD ao 

soquete VIDEO IN na TV.

B Conecte os cabos de alimentação do sistema de 

DVD e da TV às tomadas de alimentação AC.

Nota É importante conectar o sistema de DVD 

diretamente à TV. 

E  Conecte o áudio da TV ao sistema 

de DVD (opcional)

Para ouvir os canais de TV por este sistema de home 

theatre, use os cabos de áudio vermelho e branco (não 

fornecidos) para conectar os soquetes TV IN (E/D) do 

sistema de DVD aos soquetes de saída AUDIO da TV.
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Nota Quando estiver assistindo a um programa de 

TV, pressione TV no controle remoto para obter a 

saída de som pelo sistema de caixas acústicas.  

TV (parte traseira)

Para antena 
externa ou 
decodifi cador 
externo

Sistema de DVD 
(parte traseira)

TV (parte traseira)

Sistema de DVD (parte traseira)

Sistema de DVD 
(parte traseira)

SUBWOOFER FRONT 
RIGHT

FRONT 
LEFT

Verifi que se essa parte está 
totalmente inserida na tomada.



3 Aproveite!
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Conteúdo da caixa

Sistema de DVD Controle remoto e 

duas pilhas

Manual do 

Usuário

Cabo de vídeo 

composto

Iniciar a reprodução do disco 
A Insira um disco no slot de disco com a etiqueta do 

disco voltada para cima.

EJECT

B A reprodução será iniciada automaticamente.

C Se o menu de disco aparecer, use as teclas  para 
selecionar uma opção no menu e pressione PLAY  
para iniciar a reprodução.

 Para desfrutar do potente som 
surround das caixas acústicas 

Ambisound, pressione SURROUND 
(ou SURR no controle remoto) para 
ativar o modo surround multicanal.

D Pressione STOP  para parar a 
reprodução.

E Pressione EJECT ç para remover o disco.

Nota Quando você pressionar o botão PLAY 

novamente, a reprodução será retomada a partir 

do último ponto de parada. Para iniciar a 

reprodução do início, pressione o botão STOP 

duas vezes para cancelar o modo de retomada e, 

em seguida, pressione o botão PLAY.

Solução de problemas  
Para obter mais dicas sobre a solução de problemas, consulte o manual do usuário.

Nenhuma imagem é exibida.
• Pressione o botão DISC/USB no controle remoto.

• Verifi que a conexão com a TV e certifi que-se de que os plugues estão bem encaixados.

Nenhum som é emitido.
• Verifi que as conexões e ajustes das caixas acústicas.

• Verifi que as conexões de áudio e pressione o botão SOURCE para selecionar a origem de entrada correta.

• Pressione o botão SURROUND (ou SURR. no controle remoto) para ativar a saída surround multicanal.

O sistema de DVD não funciona.
• Desconecte o cabo de alimentação da tomada da parede por alguns minutos. Reconecte o cabo de alimentação 

e tente novamente.

2 caixas acústicas Ambisound 

e um subwoofer

Antena de fi o FM

Antena de 

quadro AM/MW
Precisa de ajuda?
Manual do Usuário
Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.

Online
Registre o produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome

Reproduzindo do USB 
A Insira o dispositivo USB na porta USB e aguarde até 

que a mensagem seja exibida na tela.

B Pressione DISC/USB para acessar o conteúdo no 
dispositivo USB.

C Pressione OK para iniciar a reprodução.

D Para interromper a reprodução, pressione 
DISC/USB novamente para alternar para o modo 
‘DISC’. Agora você pode desconectar o seu 
dispositivo USB.

Reproduzindo de um audio/
HDD player portátil 
A Conecte um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (não 

fornecido) à tomada MP3 DIRECT na parte frontal 
do painel do sistema de DVD e à tomada de fone de 
ouvido em seu audio player portátil ou HDD player.

B Pressione MP3 DIRECT no controle remoto.

C Pressione PLAY no seu audio/HDD player portátil 

para iniciar a reprodução.

Nota  Você só pode controlar os recursos de 

reprodução usando o seu audio/HDD player portátil. 

HTS6500

2 conjuntos de suporte 

para montagem em parede

1 adaptador de pino redondo 

para terminal achatado

Cabo HDMI

Registre o produto e obtenha suporte em 

www.philips.com/welcome

*

* Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a 

outros países da América Latina.
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