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Behøver du hjælp?

Brugerhåndbog
Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.

Registrer produktet ditt og få støtte på

www.philips.com/welcome
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EasyLink-styrefunktion
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis denne DVD 

Home Theatre-enhed er sluttet til et HDMI CEC-

kompatibelt TV/enhed vha. et HDMI-kabel. Den muliggør, 

at alle forbundne enheder reagerer på visse kommandoer 

samtidigt med ét tryk.
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A Slå HDMI CEC-betjening til på dit TV og andre 

tilsluttede enheder. Du kan finde flere oplysninger i 

brugervejledningen til TV’et/enheden.

B Nu kan du nyde godt af EasyLink-styrefunktionerne.

Afspilning med ét tastetryk 

[ Vågn automatisk t. TV ]

A Tryk på PLAY.  

 Det tænder enheden og starter diskafspilning (hvis 

der bliver fundet en videodisk), og dit TV tænder 

automatisk og skifter til den korrekte TV-kanal.

Bemærk  Dette er kun muligt, hvis enheden er i 

standbytilstand. Hvis denne enhed er i aktiv tilstand, 

skal du trykke på DISC efterfulgt af PLAY for at starte 

diskafspilning.  

Deaktivering med ét tastetryk [ Systemstandby ]

A Hold 2 nede. 

  Det slukker for alle forbundne enheder.   

Bemærk Denne enhed reagerer på 

standbykommandoen fra andre HDMI CEC-kompatible 

TV’er/enheder.  

Skift af lydindgang med ét tastetryk

Denne enhed kan gengive lydsignalerne fra den aktive 

kilde og skifte automatisk til den tilsvarende lydindgang.

Før du kan bruge denne funktion, skal du slutte 

lydkablerne fra denne enhed til dit TV/enheder og følge 

vejledningen nedenfor for at kortlægge lydindgangene til 

de tilsluttede enheder. 

A Tryk på DISC.

B Tryk på OPTIONS.

C Tryk på B.

D Vælg [ EasyLink ], og tryk derefter på B.
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Generel ops

Vågn automatisk t. TV

Systemstandby

Systems lydindstil.

Kortlæg lyd-input

E Vælg [ Systems lydindstil. ] > [ On ], og tryk 

derefter på OK.

F Vælg [ Kortlæg lyd-input ], og tryk derefter på OK.

G Vælg [ OK ] i menuen, og tryk derefter på OK for 

at starte scanningen af enheder.

H Når scanningen er fuldført, skal du vælge den 

lydindgang for denne enhed, der bruges til at 

tilslutte dit TV/din enhed (f.eks. AUX1-indgang) og 

derefter trykke på B 

I Vælg TV/enhed (vises som varemærkenavn) i det 

højre panel, og tryk derefter på OK.

J Gentag trin 8-9 for at kortlægge andre tilsluttede 

enheder.

K For at gå ud af menuen skal du trykke på 

OPTIONS.

Bemærk  Philips kan ikke garantere 100 % 

kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible 

enheder. 
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1 2 Opsætning

A Find TV-kanalen

A Tryk på 2 for at tænde DVD Home Theatre-

enheden.  

B Tænd TV’et. Brug TV’ets fjernbetjening til at vælge 

den rigtige kanal.

Bemærk  Du fi nder den rigtige TV-kanal ved at 

trykke fl ere gange på knappen CHANNEL DOWN på 

TV’ets fjernbetjening (eller AV, SELECT, °), indtil du 

ser Video in-kanalen. 

B Start opsætning af Ambisound

Når du første gang tænder denne DVD Home 

Theatre-enhed, skal du følge instruktionerne på 

skærmen for at gennemføre opsætningen.

Please choose your language:

OSD Language

SelectChange

English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano

Stop: Exit

A Vælg et sprog til visning på skærmen, og tryk 

derefter på B.

B Meddelelsen [ Velkommen ] vises, tryk på B for at 

fortsætte.

C Meddelelsen [ Rumakustik ] vises, vælg den type væg, 

der er i rummet, og tryk på B for at vælge.

D Meddelelsen [ Baghøjttalerplacering ] vises, vælg 

placeringen for baghøjttalerne i rummet, og tryk 

derefter på B for at vælge.

E Når skærmen [ Udført ] vises, skal du trykke på B 

for at afslutte. 

Bemærk  Mere detaljerede beskrivelser fi nder du i 

den medfølgende brugervejledning.

Enkel tilslutning

A Placering

Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at 

sikre optimal lyd.
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FRONT RIGHT

REAR LEFT

REAR RIGHT
SUBWOOFER

B Tilslutning til TV

HDMI IN

HDMI 
OUT

SCART

SCART
OUT

Hvis TV’et understøtter HDMI

A Fjern hovedenhedens beklædning ved at skubbe op- 

og udad.

B Forbind HDMI-kablet mellem HDMI OUT-stikket og 

HDMI IN-stikket på TV’et.

Bemærk  En HDMI-tilslutning understøtter ikke lyd 

fra dit TV til denne enhed, det kræver en separat 

lydforbindelse. 

Hvis TV’et understøtter SCART

A Forbind et SCART-kabel fra SCART OUT-stikket på 

samledåsen til SCART IN-stikket på TV’et.

Bemærk  Se den medfølgende brugervejledning for 

at få oplysninger om andre mulige videotilslutninger. 

C Tilslutning af højttalere

FRONT
RIGHT

FRONT
LEFT CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

CENTERRIGHT LEFT 21
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A Forbind venstre og højre fronthøjttaler samt 

centerhøjttaleren med de tilsvarende stik på 

subwooferen.

B Forbind bagerste højre højttalerkabel med bagerste 

venstre højttalerstik, og sæt derefter strømkablet i 

stikkontakten.

D Tilslutning af hovedenheden, 

samledåsen og subwooferen

TO JUNCTION
BOX

TO 
SUBWOOFER

TO 
MAIN
UNIT
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A Træk DC-kablet fra hovedenheden, og slut det til 

TO MAIN UNIT på samledåsen.

B Træk forbindelseskablet mellem TO SUBWOOFER-

stikket på samledåsen og TO JUNCTION BOX-

stikket på subwooferen.

C  Sæt strømkablet fra subwooferen i en stikkontakt.

Valgfrie tilslutninger

A  Tilslutning af TV-lyd 

(for EasyLink-styrefunktion)

For at høre TV-lyd via denne DVD Home Theatre-enhed 

skal du slutte et lydkabel (medfølger ikke) til AUDIO IN-

AUX1-stikkene og AUDIO OUT-stikkene på dit TV.

AUX 1

AUDIO IN

Bemærk: For at lytte til lyd via denne tilslutning skal 

du trykke på AUX/DI/MP3 LINK gentagne gange, 

indtil “AUX1 INPUT” vises på displayet.

B Tilslutning af radioantenne
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A Forbind FM-antennen til det inderste ben på 

FM 75 Ω-stikket (kablet er monteret på nogle 

modeller). Træk antennen ud for at opnå optimal 

modtagelse.
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Samledåse (bagside)
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Samledåse (bagside)
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