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Placering

Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre
optimal lyd.

Tilslut Ambisound-højttalere og
subwoofer
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Tilslut DVD-systemet til TV’et
Fjernsyn (bagside)
SCART IN

Tilslut venstre højttaler til FRONT LEFT-stikket, højre højttaler
til FRONT RIGHT-stikket og subwooferen til SUBWOOFERstikket bag på DVD-systemet.
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Opsætning

Sådan finder du TV-kanalen

A Tryk på STANDBY ON på DVD-systemet.
B Tryk på SOURCE på DVD-systemet, indtil “DISC” vises
på displayet.

C Tænd TV’et. Brug TV’ets fjernbetjening til at vælge den
Fra en
antenne
eller Settop-boks

rigtige TV-kanal på DVD-systemet. Dit TV skal nu vise en
blå Philips DVD-baggrund.

SCART IN

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke
flere gange på knappen CHANNEL DOWN på TV’ets
fjernbetjening (eller AV, SELECT, °) indtil du ser den
blå DVD-baggrund.
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DVD-systemet (bagside)

A Placer Ambisound-højttalerne i normal ørehøjde i lige
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A Brug det medfølgende scart-kabel til at tilslutte SCART-

FRONT
LEFT

stikket på DVD-systemet til SCART In-stikket på TV’et

afstand fra TV’et pegende direkte mod lytteområdet.

B Sæt strømkablet fra DVD-systemet i en stikkontakt.

B Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV’et.
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DVD-systemet (bagside)

Tilslut radioantennerne

Hold antennerne væk fra elektroniske enheder for at undgå
uønsket interferens.
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Bemærk Det er vigtigt at tilslutte DVD-systemet direkte
til TV’et. Når du ser TV-udsendelser, kan du trykke på TV
på fjernbetjeningen for at få lydoutputtet fra
højttalersystemet.
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få vist indstillingerne til Ambisound-højttalerne.
(ROOM ACOUSTICS, SPEAKER DISTANCE, LISTENING
POSITION), og tryk på OK for at vælge.

C Brug W X-knapperne til at vælge den foruddefinerede
indstilling, der passer bedst, og tryk på OK for at
bekræfte.
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Tilslut lyden fra andre enheder til
DVD-systemet (ekstraudstyr)

FM/MW ANTENNA
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A Tryk på og hold SOUND nede på fjernbetjeningen for at

Brug de røde og hvide lydkabler (medfølger ikke) til at slutte
AUX IN (R/L)-stikkene på dette DVD-system til lydudgangene
på lyd/videoenheden (f.eks. en DVD-optager eller en
videobåndoptager).
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Sørg for, at denne
del er sat helt ind
i stikket.

Indstilling af Ambisound-højttalerne

B Brug W X-knapperne til at se de mulige indstillinger
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Fjernsyn (bagside)
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DVD-systemet (bagside)
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AUDIO OUT

ROOM ACOUSTICS
HARD - til beton/glasvægge.
SOFT - til trævægge.

AUDIO
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AUDIO IN
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A Tilslut FM-antennen til FM-stikket. Træk ledningen ud, og
FM/MW ANTENNA

fastgør dens ende til væggen.

B Fold AM/MW-rammeantennen ud, og fastgør kloen i
åbningen.
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DVD-systemet (bagside)

C Tryk på tilslutningsstedet, og sæt ledningerne i AM/MWstikkene.

SPEAKER DISTANCE
NEAR - ‘X’ er under 1 meter.
DEFAULT - ‘X’ er mellem 1 og 2,5 meter.
FAR - ‘X’ er mere end 2,5 meter.

Bemærk Tryk på AUX/DI på fjernbetjeningen for at få
lydoutput fra højtalersystemet, når du ser TV-programmer.

LISTENING POSITION
NEAR - ‘Z’ er under 1,5 meter.
DEFAULT - ‘Z’ er mellem 1,5 og 2,5 meter.
FAR - ‘Z’ er mere end 2,5 meter.
Bemærk Den understregede værdi er den oprindelige
værdi.
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DVD Home Theater System

Lyt

Start afspilning af disken

Afspilning fra USB

A Sæt en disk i diskskuffen med mærkaten pegende opad.

A Sæt din USB-enhed i USB-porten, og vent på at der

HTS6510

Lynstartguide

kommer en meddelelse på skærmen.
EJECT

B Tryk på DISC/USB for at få adgang til indholdet på din
USB-enhed.

C Tryk på OK for at starte afspilningen.
D Stop afspilningen ved at trykke på DISC/USB igen for at
B Afspilningen starter automatisk.
C Hvis diskmenuen vises, skal du bruge ST-tasterne til at

skifte til ‘DISC’-tilstand. Nu kan du tage USB-enheden ud.

vælge i menuen og trykke på PLAY X på fjernbetjeningen
for at starte afspilningen.

For at få glæde af Ambisound-højttalernes stærke
sourround-lyd skal du tryk på knappen SURROUND for
at skifte til surround-output med flere kanaler.

D Tryk på STOP Ç for at stoppe afspilningen.
E Tryk på EJECT Z for at tage disken ud.
Bemærk Når du trykker på PLAY-knappen
igen, genoptages afspilningen fra det sted, hvor
den sidst blev afbrudt. Du kan afspille fra
begyndelsen ved at trykke to gange på STOPknappen for at annullere genoptagelsestilstand.
Tryk på PLAY for at starte afspilningen.
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Afspilning af lyd fra den
bærbare lyd/harddisk-afspiller
A Brug det medfølgende MP3-kabel til at tilslutte
hovedtelefonens udgang på din bærbare lyd- eller
harddiskafspiller til MP3 DIRECT-stikket.

Tilslut
Opsætning
Lyt

B Tryk på MP3 DIRECT på fjernbetjeningen.
C Tryk på PLAY på din bærbare lyd- eller harddiskafspiller
for at starte afspilningen.
Bemærk Du kan kun kontrollere afspilningen på
selve den bærbare lyd/harddisk-afspiller.

Hvad følger med?

Fejlfinding
Du finder flere tip til fejlfinding i brugervejledningen.

Intet billede.

DVD-system

• Tryk på knappen DISC/USB på fjernbetjeningen.
• Kontroller forbindelsen til TV’et, og sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Fjernbetjening og
2 batterier

Scartkabel

MP3-kabel til bærbar
lydafspiller

1 blød klud

Ingen lyd.
• Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne.
• Kontroller lydtilslutninger, og tryk på SOURCE knappen for at vælge den korrekte inputkilde.
• Tryk på knappen SURROUND for at skifte til surround-output med flere kanaler.

DVD-systemet fungerer ikke.
• Tag ledningen ud af stikket i et par minutter. Sæt ledningen i igen, og prøv igen.

Behøver du hjælp?
Brugervejledning
2 Ambisound-højttalere og subwoofer

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.
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