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Opstelling

Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het
luidsprekersysteem correct opstelt.

Sluit de Ambisound-luidsprekers aan
op de subwoofer

D

Het DVD-systeem op de TV aansluiten
Televisie (achterkant)

Sluit de linkerluidspreker aan op de aansluiting FRONT LEFT
(linksvoor), de rechterluidspreker op de aansluiting FRONT
RIGHT (rechtsvoor) en de subwoofer op de aansluiting
SUBWOOFER aan de achterkant van het DVD-systeem.
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Instellen

Het weergavekanaal zoeken

A Druk op STANDBY ON op het DVD-systeem
B Druk op SOURCE op het DVD-systeem tot “DISC” op
het display wordt weergegeven.

C Zet de TV aan. Selecteer met de afstandsbediening van de
Vanaf een
antenne of
Set-top
box

TV het juiste weergavekanaal voor het DVD-systeem. Als
alles goed is, ziet u het blauwe DVD-achtergrondscherm
op de TV.
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Opmerking Om het juiste weergavekanaal te zoeken,
drukt u herhaaldelijk op de omlaag-knop op de
afstandsbediening van de TV (of AV of SELECT of °)
tot u de blauwe DVD-achtergrond ziet.
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HDMI OUT

DVD-systeem (achterkant)

A Plaats de Ambisound-luidsprekers op normale oorhoogte,

A Gebruik de meegeleverde scart-kabel om de SCART-

op gelijke afstand van de televisie en volledig in de richting
van de luisteromgeving.

SUBWOOFER

FRONT
RIGHT

aansluiting op het DVD-systeem aan te sluiten op de
SCART-ingang van de TV.
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B Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter

B Steek het stroomsnoer van het DVD-systeem in een

van de TV.
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DVD-systeem (achterkant)

Sluit de radioantennes aan

Houd de antennes uit de buurt van de elektrische apparaten
om storingen te voorkomen.

12 mm

Zorg dat dit deel
helemaal in het
stopcontact zit.

Opmerking Zorg ervoor dat u het DVD-systeem
rechtstreeks aansluit op de TV. Tijdens het kijken naar een
TV-programma kunt u op TV op de afstandsbediening
drukken om het geluid via het luidsprekersysteem weer te
geven.

E

De Ambisound-luidsprekers instellen

A Houd SOUND op de afstandsbediening ingedrukt
als u de modus voor Ambisoundluidsprekerinstellingen wilt inschakelen.

B Gebruik de toetsen W X voor weergave van de
beschikbare instellingen: ROOM ACOUSTICS
(Akoestiek), SPEAKER DISTANCE (Afstand tussen
luidsprekers) en LISTENING POSITION (Luisterpositie)
en druk op OK om deze te selecteren.

C Gebruik de toetsen W X als u de meest geschikte,
voorgeprogrammeerde instelling wilt selecteren.
Druk op OK om de instelling te bevestigen.

Audio van een ander apparaat met
het DVD-systeem verbinden
(optioneel)

Gebruik de rode en witte audiokabels (niet meegeleverd) om
de AUX IN-aansluitingen (R/L) op dit DVD-systeem aan te
sluiten op de AUDIO-uitgangen op uw audio-/videoapparaat
(bijvoorbeeld de DVD-recorder, videorecorder).
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DVD-systeem (achterkant)
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AUDIO OUT

ROOM ACOUSTICS (Akoestiek)
HARD - voor betonnen/glazen muren.
SOFT (Zacht) - voor houten muren.
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A Sluit de FM-antenne aan op de FM-aansluiting. Trek de
draad uit en maak het uiteinde vast aan de muur.

B Vouw de AM/MW-loopantenne uit en maak de klem vast
in de sleuf.
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HDMI OUT

DVD-systeem (achterkant)

C Druk de klepjes in en steek de draden in de AM/MWaansluitingen.

SPEAKER DISTANCE (Afstand tussen luidsprekers)
NEAR (Dichtbij) - ‘X’ is minder dan 1 meter.
DEFAULT (Standaard) - ‘X’ is tussen de 1 en 2,5 meter.
FAR (Ver) - ‘X’ is meer dan 2,5 meter.

Opmerking Druk op AUX/DI op de afstandsbediening
om het geluid van een TV-programma weer te geven via
het luidsprekersysteem.

LISTENING POSITION (Luisterpositie)
NEAR (Dichtbij) - ‘Z’ is minder dan 1,5 meter.
DEFAULT (Standaard) - ‘Z’ is tussen de 1,5 en 2,5 meter.
FAR (Ver) - ‘Z’ is meer dan 2,5 meter.
Opmerking De standaardinstellingen zijn onderstreept.
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DVD Home Theatre-systeem

Genieten

Een disc afspelen

Afspelen via het USB-apparaat

A Plaats een disc in de disclade met het etiket naar boven.

A Plaats uw USB-apparaat in de USB-poort en wacht tot er

HTS6510

Snelstartgids

een bericht op het scherm wordt weergegeven.
EJECT

B Druk op DISC/USB voor toegang tot de inhoud van uw
USB-apparaat.

C Druk op OK om het afspelen te starten.
D Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u nogmaals op
B Het afspelen wordt automatisch gestart.
C Als het discmenu verschijnt, selecteert u met de knoppen

DISC/USB om over te schakelen naar de modus ‘DISC’.
U kunt nu uw USB-apparaat loskoppelen.

1
2
3

ST een optie in het menu en drukt u op PLAY X op de
afstandsbediening om het afspelen te starten.

z Als u wilt genieten van het krachtige surround-geluid uit de
Ambisound-luidsprekers, druk op de knop SURROUND
om meerkanaals surround-geluid in te schakelen.

D Druk op STOP Ç om het afspelen te stoppen.
E Druk op EJECT Z als u de disc wilt verwijderen.
Opmerking Wanneer u nogmaals op de knop
PLAY drukt, wordt de disc afgespeeld vanaf het
punt waar u bent gestopt. Om vanaf het begin af
te spelen, drukt u tweemaal op de knop STOP
om de hervattingsmodus te annuleren. Druk op
PLAY om het afspelen te starten.

Afspelen via de draagbare
audio-/HDD-speler
A Gebruik de meegeleverde MP3 Direct-kabel als u de uitgang

Aansluiten
Instellen
Genieten

van de hoofdtelefoonaansluiting van uw draagbare audio-/
HDD-speler wilt aansluiten op de MP3 DIRECT-aansluiting.

B Druk op MP3 DIRECT op de afstandsbediening.
C Druk op PLAY op uw draagbare audio-/HDD-speler om
het afspelen te starten.
Opmerking U kunt de afspeelfuncties alleen
bedienen via uw draagbare audio-/HDD-speler.

Wat zit er in de doos?

Problemen oplossen
Voor meer tips om problemen op te lossen, raadpleegt u de gebruikershandleiding.
DVD-systeem

Geen beeld.
• Druk op de knop DISC/USB op de afstandsbediening.
• Controleer de aansluiting van de TV en zorg dat de stekkers stevig op hun plaats zitten.

Afstandsbediening en
2 batterijen

SCART-kabel

MP3 Direct-kabel voor
draagbare audiospeler

1 microvezeldoek

Geen geluid.
• Controleer de aansluitingen van de luidsprekers en de instellingen.
• Controleer de audioaansluitingen en druk op de knop SOURCE om de invoerbron te selecteren.
• Druk op de knop SURROUND om meerkanaals surround-geluid in te schakelen.

Het DVD-systeem werkt niet.
• Haal het netsnoer enkele minuten uit het stopcontact. Sluit het netsnoer weer aan en probeer het opnieuw.

Hulp nodig?
Gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD Home Theatre-systeem
hebt ontvangen.
2 Ambisound-luidsprekers en een subwoofer
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