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Aproveite!
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Controle EasyLink

Esta unidade pode transmitir os sinais de áudio a partir
da origem ativa e passar automaticamente para a
entrada de áudio correspondente.
Antes de usar esse recurso, conecte os cabos de áudio
deste aparelho à TV/dispositivo e siga as instruções a
seguir para mapear as entradas de áudio para os
dispositivos conectados.
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D

Receptor de
satélite/conversor

HDMI
Gravador de DVD/HDD

Pressione OPTIONS.
Pressione B.
Selecione [ EasyLink ] e pressione B.

AUDIO

Configuração Geral

AUDIO
EasyLink

Ativ. aut. da TV

Bloq. Disco

Md. espera sist.

Atenuar Visor

Controle sist. áudio

Idioma Tela

Map. entr. áudio

Protetor Tela
Timer desl. aut.
Modo de espera
Cód Vap DivX(R)

A Ligue as operações HDMI CEC na TV e nos outros
dispositivos conectados. Consulte o manual da TV ou
do dispositivo para obter detalhes.

B Agora, você pode aproveitar os controles EasyLink.

Reprodução com apenas um toque [ Ativ. aut.
da TV ]
A Pressione PLAY.
O aparelho liga e a reprodução do disco inicia (se for
detectado um disco de vídeo). A TV também liga e
sintoniza automaticamente o canal de exibição correto.
Nota Isso só acontecerá se o aparelho estiver no
modo de espera. Se o aparelho estiver no modo ativo,
você precisará pressionar DISC seguido de PLAY para
iniciar a reprodução do disco.

Desligamento com apenas um toque [ Md.
espera sist. ]
A Pressione e mantenha pressionado 2.
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Pressione DISC.

Subwoofer
HDMI

HTS8140
HTS8150

Alternância de entradas com um toque

Este recurso só será aplicável se o Home Theater com
DVD estiver conectado a uma TV/dispositivo compatível
com HDMI CEC por meio de um cabo HDMI. Ele
permite que todos os dispositivos vinculados respondam
ou reajam a determinados comandos simultaneamente
com um único toque no controle.

HDMI CEC
TV

www.philips.com/welcome

Conexão
Instalação
Aproveite!

Guia de início rápido

E Selecione [ Controle sist. áudio ] > [ Lig ] e
pressione OK.

F Selecione [ Map. entr. áudio ] e pressione OK.
G Selecione [ OK ] no menu e pressione OK para

Conteúdo da caixa

Manual
do
Usuário

iniciar a pesquisa de dispositivos.

H Ao concluir a leitura, selecione a entrada de áudio
dessa unidade usada para conectar a sua TV/
dispositivo (p. ex. Entrada AUX1) e pressione B.

I Selecione a TV/dispositivo (exibido com o nome da
marca) no painel à direita e pressione OK.

J Repita as etapas 8 a 9 para mapear outros

Home Theater com DVD (SoundBar)

dispositivos conectados.

Controle remoto
e duas pilhas

Flanela

Base de
acoplamento

K Para sair do menu, pressione OPTIONS.
Nota A Philips não garante 100% de
interoperabilidade com todos os dispositivos
compatíveis com HDMI CEC.

Todos os dispositivos conectados são desligados.
Nota Este aparelho responde ao comando de modo
de espera de outra TV/dispositivo compatível com
HDMI CEC.

Subwoofer

Precisa de ajuda?
Manual do Usuário
Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de Home Theater com DVD Philips.
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Antena de
quadro AM/MW

Cabo de
alimentação

2 cabos de
vídeo composto

Cabo de áudio
estéreo de 3,5 mm
(para MP3 LINK)

Cabo HDMI

Suporte para montagem
em parede e dois botões
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A

Conexão

Posicionamento

O posicionamento adequado do sistema de caixas
acústicas é importante para garantir o máximo
desempenho de som.
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E

Conectar à TV

Home Theater com DVD (parte traseira)

Conectar a saída de áudio da TV
(para controle EasyLink)

Para ouvir o áudio por este Home Theater com DVD,
conecte um cabo de áudio (não fornecido) às entradas
TV AUDIO IN-AUX1 e às entradas AUDIO OUT na TV.

A

Instalação

Localizar o canal de exibição

A Pressione 2 para ligar o Home Theater com DVD.
B Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para
selecionar o canal de exibição correto.
Nota Para pesquisar o canal de exibição correto,
pressione várias vezes o botão Channel Down no
controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, °)
até o canal Video In ser exibido.

HDMI OUT

VIDEO OUT

Ou
L

R

B

TV AUDIO IN
(AUX1)
HDMI IN

A Posicione o Home Theater com DVD (SoundBar) na
altura normal do ouvido ou pelo menos acima da
altura dos joelhos. Posicione-o voltado para a área
de audição.

B Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo
menos 1 m da TV.

B

VIDEO IN

Quando você ligar o Home Theater com DVD
(SoundBar) pela primeira vez, siga as instruções na TV
para fazer a configuração.

z Se a sua TV suportar HDMI, conecte o cabo HDMI à
entrada HDMI OUT e à entrada HDMI IN na TV.
Ou

z Conecte o cabo de vídeo composto à entrada
VIDEO OUT e à entrada VIDEO IN na TV.
Nota A conexão HDMI não suporta saída de áudio
da TV neste aparelho. Para isso, é necessária uma
conexão de áudio à parte.

Preparar conexões na parte de trás

OSD Language

Nota Para ouvir a saída de áudio dessa conexão,
pressione AUX/DI /MP3 LINK várias vezes até que
‘AUX1 INPUT’ seja exibido no display.

F

Conectar o subwoofer e o cabo de
alimentação

Please choose your language:
English
Espanõl
Português

Stop: Exit

Change

Select

A Selecione um idioma para ser exibido na tela e
pressione B.

Subwoofer (parte traseira)

D

Iniciar a configuração do
Ambisound

B A mensagem [ Bem-vindo ] é exibida. Pressione B

Conectar a dock

para continuar.

C A mensagem [ Orientação ] é exibida. Pressione B
para continuar.

B
DOCK
LOUDSPEAKERS

D Selecione um ajuste predefinido ideal de acordo com
o cômodo e com a configuração, pressione B para
confirmar e vá para a próxima tela.

A

TO SUBWOOFER

[ Acústica ]
Selecione o tipo de parede do cômodo. O ajuste
padrão é [ Rígidas (concret, madeir) ].
[ Posic. na sala ]
Selecione o posicionamento do Sound Bar no
cômodo. O ajuste padrão é [ Centro da sala ].

A Puxe a lingüeta para remover a tampa traseira.
B Conecte os cabos necessários (consulte as seções a
seguir para obter detalhes) e direcione todos os
cabos para o ponto CABLE OUT.
Nota Todos os cabos devem ser colocados
apropriadamente no interior do painel traseiro para
que a tampa traseira seja fechada.

A Conecte a dock para iPod à entrada DOCK.
B Conecte o cabo de vídeo composto à entrada
VIDEO IN na TV.
Nota Para ajustar o ‘suporte’ da dock de acordo
com o seu iPod, você precisa afrouxar o botão na parte
inferior do aparelho. Para ouvir a saída de áudio dessa
conexão, pressione DOCK.

A Desenrole os cabos em TO MAIN UNIT no
subwoofer e conecte o cabo com a extremidade
cinza à entrada TO SUBWOOFER e o cabo com
extremidade branca à entrada LOUDSPEAKERS no
Home Theater com DVD.

B Conecte o cabo de alimentação do subwoofer à
tomada de alimentação AC.

[ Altura ]
Selecione a altura correspondente ao posicionamento
do Sound Bar. O ajuste padrão é entre 80 cm e 1,2 m.
[ Posição de audição ]
Selecione a distância entre a posição de audição e o
Sound Bar. O ajuste padrão é entre 2 m e 3 m.

E Quando a tela [ Concluir ] for exibida, pressione B
para sair.
Nota Consulte o manual do usuário fornecido
para verificar outras opções de configuração.

