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Bağlanın
C

Yerleştirme

Optimum ses performansı elde edebilmek için, hoparlörlerin ve
sistemin uygun şekilde yerleştirilmesi önemlidir.

D

Ambisound hoparlörleri ve
subwoofer bağlanması

Televizyon (arka)

Sol hoparlörü FRONT LEFT soketine, sağ hoparlörü FRONT
RIGHT soketine ve subwoofer’ı DVD sisteminin arkasındaki
SUBWOOFER soketine bağlayın.

SUBWOOFER
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FRONT
RIGHT

A

DVD sistemi TV’ye bağlayın
SCART IN

Kurulum

İzleme kanalının bulunması

A DVD sisteminde STANDBY ON tuşuna basın.
B Görüntü panelinde “DISC” seçeneği görüntülenene kadar,
DVD sistemindeki SOURCE tuşuna basın.

C TV’yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak DVD
sistemi için uygun görüntüleme kanalını seçin. Televizyonda
mavi DVD arkaplan ekranını görmelisiniz.
SCART IN

Dış
antenden ya
da Dijital
Uydu Alıcı

Not Uygun görüntüleme kanalını araştırmak için, mavi
DVD arkaplan ekranını görene kadar TV uzaktan
kumandası üzerindeki KANAL AŞAĞI tuşuna (ya da °,
AV seçim tuşuna) basın.
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DVD sistemi (arka)
SUBWOOFER

A Normal ses seviyesindeki Ambisound hoparlörleri, TV’den

FRONT
RIGHT

A Birlikte verilen scart kablosunu kullanarak DVD

FRONT
LEFT

sistemindeki SCART yuvasını TV’nizdeki SCART IN girişine
bağlayın.

eşit uzaklıkta ve doğrudan dinleme alanına bakacak şekilde
yerleştirin.

B Subwoofer hoparlörü TV’den en az bir metre uzaklıkta
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zemine yerleştirin.
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B DVD sisteminin güç kablosunu AC prizine takın.
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DVD sistemi (arka)

Not DVD sisteminin doğrudan TV’nize bağlanması
önemlidir. TV programlarını izlerken, ses çıkışını hoparlör
sisteminden almak için uzaktan kumandada TV tuşuna basın.

B

Ambisound hoparlörlerin ayarlanması

A Ambisound hoparlör ayarlarına girmek için, uzaktan
kumandanızdaki SOUND düğmesini basılı tutun.

B Kullanılabilir ayarları (ROOM ACOUSTICS (Oda Akustiği),
SPEAKER DISTANCE (Hoparlör Mesafesi), LISTENING
POSITION (Dinleme Konumu)) görüntülemek için W X
düğmelerini kullanın ve OK düğmesine basarak seçin.

C En uygun önceden tanımlanmış ayarı seçmek için W X

B

Radyo antenlerini bağlayın

İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik
cihazlardan uzak tutun.

düğmelerini kullanın ve OK düğmesine basarak seçin.

E

Diğer aygıttan gelen sesi DVD
sistemine bağlayın (isteğe bağlı)

DVD sisteminizdeki AUX IN (R/L) soketlerini Ses/Görüntü
aygıtınızın (örneğin DVD kaydedici, VCR) AUDIO çıkışlarına
bağlamak için kırmızı ve beyaz renkli ses kablolarını (birlikte
verilmemiştir) kullanın.

12 mm

C

B

Bu parçanın sokete
tamamen girmiş
olduğundan emin olun.
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DVD sistemi (arka)

AUDIO OUT

A

ROOM ACOUSTICS (ODA AKUSTİĞİ)
HARD (Sert) - beton/cam duvarlar için.
SOFT (Yumuşak) - ahşap duvarlar için.

AUDIO
OUT

AUDIO IN
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FM/MW ANTENNA
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A FM anteni FM soketine bağlayın. Kabloyu uzatın ve ucunu
duvara sabitleyin.

B AM/MW çerçeve anteni açın ve tırnağı yuvaya sabitleyin.
C Tırnağı itin ve kabloları AM/MW soketlerine yerleştirin.
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SPEAKER DISTANCE (HOPARLÖR MESAFESİ)
NEAR (Yakın) - ‘X’ 1 metreden az.
DEFAULT (Varsayılan)- ‘X’ 1 - 2,5 metre arasında.
FAR (Uzak) - ‘X’ 2,5 metreden fazla.
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DVD sistemi (arka)

Not TV programını izlerken hoparlör sisteminden ses
çıkışını almak için, uzaktan kumanda üzerindeki AUX/DI
tuşuna basın.

LISTENING POSITION (DİNLEME KONUMU)
NEAR (Yakın) - ‘Z’ 1,5 metreden az.
DEFAULT (Varsayılan)- ‘Z’ 1,5 - 2,5 metre arasında
FAR (Uzak) - ‘Z’ 2,5 metreden fazla.
Not Altı çizili seçenekler, varsayılan ayarlardır.
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DVD EV SINEMA SISTEMI

Tadını çıkarın

Disk oynatma

USB üzerinden çalma

A Bir diski disk yuvasına etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde

A USB cihazını USB portuna takın ve ekranda
görüntülenecek iletiyi bekleyin.

yerleştirin.

HTS6510

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

B USB cihazının içeriğine erişmek için DISC/USB
düğmesine basın.

EJECT

C Çalmayı başlatmak için OK düğmesine basın.
D Çalmayı durdurmak için DISC/USB düğmesine tekrar
basın ve ‘DISC’ moduna geçin. USB cihazını şimdi prizden
çıkarabilirsiniz.

B Oynatma otomatik başlar.
C Eğer disk menüsü görüntülenirse, ST tuşlarını kullanarak

1
2
3

menü seçeneklerinin birini seçin ve oynatmayı başlatmak
için uzaktan kumanda üzerindeki PLAY X tuşuna basın.

z Ambisound hoparlörlerin güçlü surround sesinin keyfini
çıkarmak için, çoklu kanal surround çıkışını açmak için
SURROUND düğmesine basın.

D Oynatmayı durdurmak için STOP  tuşuna basın.
E Diski çıkarmak için EJECT Z
düğmesine basın.
Not PLAY tuşuna tekrar bastığınızda,
oynatma kaldığı yerden devam edecektir.
Oynatmayı en baştan başlatmak için, STOP
tuşuna iki kez basarak tekrar başlatma
modunu iptal edin. Oynatmayı başlatmak
için PLAY tuşuna basın.

Portatif ses cihazı/HDD
oynatıcıdan çalma
A Portatif ses cihazı/HDD oynatıcı üzerindeki kulaklık çıkış
soketini, MP3 DIRECT soketine, ürünle birlikte verilen
MP3 doğrudan kablosunu kullanarak bağlayın.

Bağlanın
Kurulum
Tadını çıkarın

B Uzaktan kumanda üzerindeki MP3 DIRECT düğmesine
basın.

C Çalmayı başlatmak için portatif ses cihazı/HDD oynatıcı
üzerindeki PLAY düğmesine basın.
Not Çalma özelliklerini sadece portatif ses cihazı/HDD
oynatıcınızı kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Sorun Giderme
Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.
DVD sistemi

Görüntü yok.
• Uzaktan kumanda üzerindeki DISC/USB tuşuna basın.
• TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığından emin olun.

Uzaktan Kumanda ve
2 adet pil

Scart kablosu

Portatif ses cihazı için MP3
doğrudan kablosu

1 mikro fiber
temizleme bezi

Ses yok.
• Hoparlör bağlantı ve ayarlarını denetleyin.
• Ses bağlantılarını kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçmek için SOURCE tuşuna basın.
• Çoklu kanal surround çıkışını açmak için SURROUND düğmesine basın.

DVD sistemi çalışmıyor.
• Güç kablosunu birkaç dakika için fişten çekin. Güç kablosunu yeniden bağlayın ve tekrar deneyin.

Yardım mı istiyorsunuz?
Kullanıcı El Kitabı
Philips DVD Ev Sinema Sistem ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.
2 adet Ambisound hoparlör ve subwoofer
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