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Spuštění přehrávání disku
Než začnete...
Odstraňte zajištění dvířek prostoru disku v horní části 
dvířek.

1	Stiskem / otevřete prostor disku.

2	Disk vložte popisem k sobě.

3	Stiskem / uzavřete prostor disku.

4	Přehrávání se spustí automaticky.

5	Pokud se na TV zobrazí nabídka disku, vyberte 
požadovanou položku kurzorovými tlačítky a potvrďte 
stiskem OK. 

z Pro vychutnání prostorového zvuku z reproduktorů 
jej zapněte stiskem AMBISOUND na ovladači.

6	Stiskem x přehrávání zastavíte.

Poznámka: Po stisknutí tlačítka BX 
přehrávání pokračuje od místa, kde 
bylo zastaveno. Pro přehrávání od 
začátku disku stiskněte ..

Přehrávání z dalších zařízení
Připojovací místa pro další zařízení jsou umístěna na levé 
straně hlavní jednotky.

Philips GoGear/Apple iPod

1	Připojte dokovací stanici Philips HTD7001 (prodávána 
samostatně) do zásuvky A.

2	Před vložením do správného držáku doku přístroj 
GoGear nebo iPod zapněte .

3	Stiskem DOCK přepněte systém do režimu 
„DOCK“.

4	Spusťte přehrávání na GoGear/iPod stiskem PLAY.

Jiné přenosné přehrávače zvuku

1	Přiloženým kabelem MP3 LINE-IN propojte 
sluchátkový výstup zařízení se zásuvkou B systému.

2	Spusťte přehrávání na připojeném zařízení stiskem 
PLAY.

3	Stiskem MP3 LINE-IN zahájíte poslech na systému.

Zařízení USB

1	Připojte USB zařízení do zásuvky C.

2	Stiskem USB přepněte do režimu „USB“.

3	Stiskem BX spusťte přehrávání.

4	Přehrávání ukončíte přepnutím do režimu „DISC“ 
stiskem DISC. Nyní můžete zařízení USB odpojit.
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A Umístění
Správné umístění reproduktorového systému je zásadní 
podmínkou pro optimální zvukové podání.

1	Systém Sound Bar umístěte do obvyklé výše uší 
posluchačů nebo nejméně do výše kolen. Namiřte jej 
čelem k místu poslechu.

2	Subwoofer umístěte na podlahu nejméně 1 m od TV.

B Příprava k připojení do zadního 
panelu

1	Zvedněte zadní kryt přístroje po stlačení pojistek.

2	Po dokončení všech zapojení (naleznete v dalších 
částech) vyveďte všechny kabely z přístroje v místě 
označeném CABLE OUT.

Poznámka: Všechny kabely musí být uspořádány 
v zadním panelu tak, aby jej bylo možné zavřít.

C Připojení systému Sound Bar 
k subwooferu

z Spojovací kabel subwooferu označený TO 
MAIN UNIT připojte do hlavní jednotky. Černý 
konec spojovacího kabelu zapojte do zásuvky 
TO SUBWOOFER, bílý konec do zásuvky 
LOUDSPEAKERS.

D Připojení hlavní jednotky k TV

z Pomocí kabelu Scart (přiložen) propojte zásuvku 
SCART OUT (TV1) na hlavní jednotce s příslušnou 
vstupní zásuvkou SCART IN na TV.

 NEBO

z Pokud je TV vybaven rozhraním HDMI, propojte 
kabelem HDMI (není přiložen) zásuvku HDMI OUT 
na systému se vstupem HDMI IN na TV.

Poznámka: Je důležité, abyste připojili hlavní 
jednotku přímo k TV.

E Připojení antén rádia
Vzdalte antény co nejvíce od elektronických přístrojů, 
zabráníte rušení příjmu.

1	Přiloženou anténu pro FM připojte do zásuvky FM 
75 Ω. Drát antény roztáhněte a konec upevněte na 
stěnu.

2	Přiloženou rámovou anténu pro střední vlny AM/MW 
složte a výstupky zasuňte do otvorů. Stiskněte pérové 
svorky a přívody antény připojte do zdířek AM/MW.

3	Síťový kabel subwooferu zapojte do zásuvky.

F Připojení zvukových výstupů dalších 
přístrojů (volitelné)

Pomocí zvukového kabelu (červené/bílé zástrčky – není 
přiložen) propojte vstupy AUDIO IN-AUX1 nebo AUX2 
na systému se zásuvkami AUDIO OUT na připojovaném 
přístroji (např. kabelovém/satelitním přijímači nebo na 
rekordéru DVD nebo VCR).

Poznámka: Stiskem AUX na ovladači vyberte 
vstup „AUX1“ nebo „AUX2“ podle toho, který 
zdroj chcete poslouchat.

A Nalezení vstupu TV

1	Zapněte systém stiskem 1 (STANDBY ON) na hlavní 
jednotce.

2	Zapněte TV a pomocí ovladače TV zvolte správný 
vstup.

Poznámka: Správný vstup naleznete tisknutím 
tlačítka „Předvolby dolů“ na ovladači TV (nebo AV, 
SELECT, ), až se zobrazí vstup video.

B Nastavení reproduktorů
Při prvním zapnutí systému se na TV zobrazí zpráva 
o nastavení reproduktorů. Nastavení dokončete podle 
pokynů na obrazovce.

1	Stiskem pravého kurzorového tlačítka na ovladači 
otevřete systémové nastavení Sound Bar.

2	Po zobrazení okna { Orientation } pokračujte pravým 
kurzorovým tlačítkem.

3	Vyberte nejvhodnější z možností podle uspořádání 
místnosti a stiskem pravého kurzoru potvrďte volbu 
a přejděte na další obrazovku.

{ Room Acoustics } 
Vyberte typ stěn poslechové místnosti, výchozí 
volbou je „Hard (concrete, wood)“.

{ Room Placement } 
Vyberte umístění systému Sound Bar v místnosti. 
Výchozí nastavení je „Middle“.

{ Height } 
Vyberte výšku systému Sound Bar nad podlahou. 
Výchozí nastavení je mezi 0,8~1,2 m.

{ Distance } 
Vyberte vzdálenost systému Sound Bar od místa 
poslechu. Výchozí nastavení je mezi 2~3 m.

4	Po zobrazení okna { Complete } opusťte nastavení 
pravým kurzorovým tlačítkem.

Poznámka: Další možnosti nastavení naleznete 
v přiloženém Návodu k použití.
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