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Montagem

A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para
assegurar um desempenho sonoro perfeito.

Ligue os altifalantes Ambisound e o
subwoofer

D

Ligue o sistema de DVD ao televisor
Televisor (painel traseiro)

Ligue o altifalante esquerdo à tomada FRONT LEFT, o
altifalante direito à tomada FRONT RIGHT e o subwoofer à
tomada SUBWOOFER na parte de trás do sistema de DVD.
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Configuração

Localizar o canal de visualização

A Prima STANDBY ON no sistema de DVD.
B Prima SOURCE no sistema de DVD até “DISCO”
aparecer no painel frontal.

C Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para
seleccionar o canal de visualização correcto para o sistema
de DVD. Deve ver o fundo de DVD azul no televisor.
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aérea ou
Set-Top
Box
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Nota Para procurar o canal de visualização correcto,
prima repetidamente o botão CANAL PARA BAIXO no
telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, °)
até ver o fundo azul do DVD.
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Sistema de DVD (painel traseiro)
SUBWOOFER

A Coloque os altifalantes Ambisound a um nível de audição

FRONT
RIGHT

A Utilize o cabo scart incluído para ligar a tomada SCART

FRONT
LEFT

deste sistema de DVD à entrada SCART IN do televisor.

normal, a igual distância do televisor e virados de frente
para a área de audição.

B Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de
distância do televisor.

B Ligue o cabo de alimentação do sistema de DVD a uma
FM/MW ANTENNA
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Ligue as antenas de rádio

Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para
evitar interferências indesejadas.

Nota É importante ligar o sistema de DVD directamente
ao televisor. Quando assistir a programas de televisão, pode
premir TV no telecomando para obter a saída de som do
sistema de altifalantes.

Certifique-se de que esta
secção está totalmente
introduzida na tomada.

A Prima e mantenha premido SOUND no
telecomando para entrar no modo de configuração
dos altifalantes Ambisound.

B Utilize as teclas W X para ver as definições
disponíveis: ROOM ACOUSTICS (Acústica da sala),
SPEAKER DISTANCE (Distância dos altifalantes),
LISTENING POSITION (Posição de audição), e
prima OK para seleccionar.

C Utilize as teclas W X para seleccionar a predefinição
mais adequada e prima OK para confirmar.

E

Ligar o som de outro dispositivo ao
sistema de DVD (opcional)

Utilize os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos)
para ligar as tomadas AUX IN (R/L), neste sistema de DVD às
tomadas de saída de AUDIO no seu dispositivo de Áudio/Vídeo
(por exemplo, gravador de DVD, videogravador).
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AUDIO OUT

AUDIO
OUT

ROOM ACOUSTICS (Acústica da sala)
HARD (Rijo) - para paredes de cimento/vidro.
SOFT (Suave) - para paredes de madeira.

AUDIO IN

b

FM/MW ANTENNA

A Ligue a antena FM à tomada FM. Extenda o fio e fixe a sua
extremidade à parede.

B Desdobre a antena de quadro AM/ MW e fixe o gancho na

~

MAINS

SUBWOOFER

FRONT
LEFT

FRONT
RIGHT

MW

L
FM 75

R

HDMI OUT

Sistema de DVD (painel traseiro)

ranhura.

C Empurre as patilhas e introduza os fios nas tomadas AM/
MW.

Nota Prima AUX/DI no telecomando para obter a
produção de som do sistema de altfalantes quando assistir a
programas de televisão.

SPEAKER DISTANCE (Distância dos altifalantes)
NEAR (Próximo) - ‘X’ é inferior a 1 metro.
DEFAULT (Predefinição) - ‘X’ está entre 1~2,5 metros.
FAR (Longe) - ‘X’ é superior a 2,5 metros.
LISTENING POSITION (Posição de audição)
NEAR (Próximo) - ‘Z’ é inferior a 1,5 metro.
DEFAULT (Predefinição) - ‘Z’ está entre 1,5~2,5 metros.
FAR (Longe) - ‘Z’ é superior a 2,5 metros.
Nota As opções sublinhadas são a predefinição.
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DVD SISTEMA DE CINEMA EM CASA

Desfrute

Começar a reprodução do disco

Reprodução do USB

A Introduza um disco na ranhura do disco com a etiqueta

A Introduza o dispositivo USB na porta USB e aguarde que a

virada para cima.

HTS6510

Guia de Iniciação Rápida

mensagem apareça no ecrã.

B Prima DISC/USB para aceder ao conteúdo do seu
dispositivo USB.

EJECT

C Prima OK para começar a reprodução.
D Para interromper a reprodução, prima novamente
DISC/USB para passar para o modo ‘DISC’ (Disco).
Pode desligar o dispositivo USB agora.

B A reprodução começa automaticamente.
C Se o menu do disco aparecer, utilize as teclas ST

1
2
3

para seleccionar uma opção no menu e prima PLAY X
(REPRODUZIR) no telecomando para iniciar a reprodução.

z Para desfrutar do potente som surround dos altifalantes
Ambisound, prima o botão SURROUND para activar a
saída surround multicanais.

D Prima STOP Ç (PARAR) para parar a reprodução.
E Prima EJECT Z para remover o disco.
Nota Quando premir novamente o botão
PLAY (REPRODUZIR), a reprodução é
retomada a partir da última paragem. Para
iniciar a reprodução desde o início, prima o
botão STOP (PARAR) duas vezes para
cancelar o modo de retoma. Prima
PLAY(REPRODUZIR) para começar a
reprodução.

Reprodução a partir do leitor
áudio/HDD portátil
A Utilize o cabo directo MP3 para ligar a saída dos

Ligar
Configuração
Desfrute

auscultadores do leitor áudio/HDD portátil à tomada
MP3 DIRECT.

B Prima MP3 DIRECT no telecomando.
C Prima PLAY no leitor áudio/HDD portátil para iniciar a
reprodução.
Nota Apenas pode controlar as funcionalidades de
reprodução utilizando o leitor áudio/HDD portátil.

O que está na caixa?

Resolução de problemas
Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte o manual do utilizador.

Sem imagem.

Sistema de DVD

• Prima o botão DISC/USB no telecomando.
• Verifique a ligação ao televisor e certifique-se de que as fichas estão bem introduzidas.

Telecomando e
2 pilhas

Cabo Scart

Cabo directo MP3 para
leitor áudio portátil

1 pano de micro-fibra

Sem som.
• Verifique as ligações e definições dos altifalantes.
• Verifique as ligações áudio e prima o botão SOURCE para seleccionar a fonte de entrada correcta.
• Prima o botão SURROUND para activar a saída surround multicanais.

O sistema de DVD não funciona.
• Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica durante alguns minutos. Volte a ligar o cabo de alimentação e tente
novamente.

Precisa de ajuda?
Manual do Utilizador
Consulte o manual do utilizador incluído com o Philips DVD Sistema de Cinema em Casa.
2 altifalantes Ambisound e subwoofer
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Manual do utilizador

