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Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att
ljudet ska bli optimalt.

Anslut Ambisound-högtalarna och
subwoofern

D

Anslut DVD-systemet till TV:n

A

TV (baksida)

Anslut den vänstra högtalaren till uttaget FRONT LEFT, den
högra högtalaren till uttaget FRONT RIGHT och subwoofern
till uttaget SUBWOOFER på baksidan av DVD-systemet.

SCART IN

Ställ in

Söka efter visningskanal

A Tryck på STANDBY ON på DVD-systemet.
B Tryck på SOURCE på DVD-systemet tills DISC visas i
teckenfönstret.

C Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt
SUBWOOFER

FRONT
LEFT

FRONT
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visningskanal för DVD-systemet. Du ska se den blå
bakgrundsbilden för DVD på TV:n.

SCART IN

Från en
luftantenn
eller
Dekoder

Obs! När du vill söka efter rätt visningskanal trycker du
på CHANNEL DOWN på TV:ns fjärrkontroll flera gånger
(eller på AV, SELECT, °) tills du ser den blå DVDbakgrunden.
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DVD-system (baksida)
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A Placera Ambisound-högtalarna i normal öronhöjd, på

A Anslut SCART-uttaget på DVD-systemet till SCART IN-

samma avstånd från TV:n och riktade rakt mot
lyssningsområdet.

uttaget på TV:n med den medföljande Scart-kabeln.
FM/MW ANTENNA

B Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.
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DVD-system (baksida)
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Anslut radioantennerna

Kontrollera att den här
delen är ordentligt insatt
i uttaget.

Placera inte antennerna i närheten av de elektroniska
enheterna, så undviker du störningar.

B Sätt i DVD-systemets strömkabel i ett nätuttag.

MW

Obs! Det är viktigt att du ansluter DVD-systemet direkt till
TV:n. När du ser på TV kan du trycka på TV på
fjärrkontrollen, så får du ljudet via högtalarsystemet.
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B Använd knapparna W X till att visa de tillgängliga
inställningarna (ROOM ACOUSTICS (Rumsakustik),
SPEAKER DISTANCE (Högtalaravstånd), LISTENING
POSITION (Lyssningsposition)) och välj genom att trycka
på OK.

C Välj en lämplig förvalsinställning med knapparna W X och

Anslut ljudet från en annan enhet till
DVD-systemet (valfritt)

TV (baksida)
AUDIO
OUT

FM/MW ANTENNA

FRONT
RIGHT

inställningsläget för Ambisound-högtalarna.

bekräfta genom att trycka på OK.
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A Håll SOUND nedtryckt på fjärrkontrollen så aktiveras

Använd de röda och vita ljudkablarna (medföljer inte) till att
ansluta AUX IN (R/L) på DVD-systemet till ljudutgångarna på
ljud- eller videoenheten (till exempel en DVD-inspelare eller
video).
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Ställa in Ambisound-högtalarna
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ROOM ACOUSTICS (Rumsakustik)
HARD (Hård) – för betong-/glasväggar
SOFT (Mjuk) – för träväggar

AUDIO IN
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A Anslut FM-antennen till FM-uttaget. Dra ut tråden och sätt
fast änden på väggen.

B Vik upp AM-/MW-ramantennen och fäst haken i uttaget.
C Tryck på flikarna och sätt in trådarna i AM-/MW-uttagen.
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SPEAKER DISTANCE (Högtalaravstånd)
NEAR (Nära) – X är kortare än 1 meter.
DEFAULT (Standard) – X är mellan 1 och 2,5 meter.
FAR (Långt) – X är längre än 2,5 meter.
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DVD-system (baksida)
Obs! Tryck på AUX/DI på fjärrkontrollen om du vill att
ljudet ska höras genom högtalarsystemet när du tittar på ett
TV-program.

LISTENING POSITION (Lyssningsposition)
NEAR (Nära) – Z är kortare än 1,5 meter.
DEFAULT (Standard) – Z är mellan 1,5 och 2,5 meter.
FAR (Långt) – Z är längre än 2,5 meter.
Obs! De understrukna alternativen är standardinställningen.
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Njut

Starta skivuppspelning

Uppspelning via USB

A Sätt i en skiva i skivfacket med etiketten vänd uppåt.

A Anslut USB-enheten till USB-porten och vänta tills ett

HTS6510

Snabbstartguide

meddelande visas på skärmen.
EJECT

B Uppspelningen startar automatiskt.
C Om skivmenyn visas väljer du ett

B Tryck på DISC/USB så visas innehållet på USB-enheten.
C Starta uppspelningen genom att trycka på OK.
D Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på
DISC/USB för att växla till DISC-läget. Du kan nu koppla
bort USB-enheten.
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alternativ i menyn med knapparna ST
och trycker på PLAY X på fjärrkontrollen så
startas uppspelningen.

z Om du vill lyssna på det kraftfulla surroundljudet från
Ambisound-högtalarna tryck på knappen SURROUND
om du vill aktivera den flerkanaliga surroundljudsignalen.

D Avsluta uppspelningen genom att trycka på
STOP .
E Tryck på EJECT Z när du vill ta ut
skivan.
Obs! När du trycker på PLAY igen återupptas
uppspelningen från det ställe den senast
stoppades. Om du vill starta uppspelningen från
början trycker du på STOP två gånger för att
avbryta återuppspelningsläget. Starta
uppspelningen genom att trycka på PLAY.

Uppspelning från en bärbar
ljud-/hårddiskspelare
A Anslut hörlursuttaget på den bärbara ljud-/
hårddiskspelaren till MP3 DIRECT-uttaget med den
medföljande MP3 Direct-kabeln.

Anslut
Ställ in
Njut

B Tryck på MP3 DIRECT på fjärrkontrollen.
C Tryck på PLAY på den bärbara ljud-/hårddiskspelaren så
startas uppspelningen.
Obs! Du kan bara styra uppspelningsfunktionerna med
den bärbara ljud-/hårddiskspelaren.

Vad finns i förpackningen?

Felsökning
Mer felsökningstips hittar du i användarhandboken.
DVD-system

Ingen bild.

Fjärrkontroll och 2 batterier

Scart-kabel

MP3 Direct-kabel för
bärbar ljudspelare

1 mikrofiberduk

• Tryck på DISC/USB på fjärrkontrollen.
• Kontrollera anslutningen till TV:n och att alla kontakter är ordentligt isatta.

Inget ljud.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och -inställningarna.
• Kontrollera ljudanslutningarna och välj rätt ingångskälla genom att trycka på SOURCE.
• Tryck på knappen SURROUND om du vill aktivera den flerkanaliga surroundljudsignalen.

DVD-systemet fungerar inte.
• Koppla bort strömkabeln från eluttaget i några minuter. Sätt tillbaka kabeln och försök igen.

Behöver du hjälp?
Användarhandbok
Mer information finns i användarhandboken som medföljde ditt
Philips DVD-hemmabiosystem.
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