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Wat zit er in de doos?
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Hulp nodig?
Gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD home 

theatre-systeem hebt ontvangen.

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op-

www.philips.com/welcome
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Bediening via EasyLink
Deze functie is alleen beschikbaar als het DVD home 

theatre-apparaat is aangesloten op een HDMI CEC-TV/

apparaat met een HDMI-kabel. Met deze functie kunt u de 

aangesloten apparaten tegelijk laten reageren op bepaalde 

opdrachten met één druk op de knop.
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HDMI CEC
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HDMI

AUDIO
AUDIO

A Schakel de optie HDMI CEC op uw TV en andere 

aangesloten apparaten in. Raadpleeg de handleiding van 

de TV of de apparaten voor meer informatie.

B U kunt nu profiteren van bediening via EasyLink.

Afspelen met één druk op de knop 

[ TV met wekfunctie ]

A Druk op PLAY. 

 Hiermee schakelt u het apparaat in en wordt het 

afspelen gestart (als er een videodisc is gevonden). Uw 

TV wordt automatisch ingeschakeld en schakelt naar 

het juiste weergavekanaal.

Opmerking: dit is alleen mogelijk in de stand-

bymodus van het apparaat. In de actieve modus dient u 

eerst op DISC en vervolgens op PLAY te drukken om 

het afspelen van een disc te starten. 

Uitschakelen met één druk op de knop 

[ Stand-by ]

A Houd 2 ingedrukt. 
  Alle aangesloten apparaten worden uitgeschakeld. 

Opmerking: het apparaat reageert op de stand-

byopdracht van andere HDMI CEC-TV’s of -apparaten.  

Schakelen tussen audio-ingangen met één druk 

op de knop

Het apparaat kan de audiosignalen van de actieve bron 

weergeven en automatisch overschakelen naar de 

overeenkomstige audio-ingang.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, dient u eerst de 

audiokabels van dit apparaat op uw TV/apparaten aan 

te sluiten en de onderstaande instructies te volgen om 

de audio-ingangen aan de aangesloten apparaten te 

koppelen. 

A Druk op DISC.

B Druk op OPTIONS.

C Druk op B.

D Selecteer [ EasyLink ] en druk op B.
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Algemene setup

TV met wekfunctie

Stand-by

Volumeregeling

Audio-invoer opslaan

E Selecteer [ Volumeregeling ] > [ Aan ] en druk op 

OK.

F Selecteer [ Audio-invoer opslaan ] en druk op OK.

G Selecteer [ OK ] in het menu en druk op OK om 

te zoeken naar apparaten.

H Wanneer het scannen is voltooid, selecteert u de 

audio-ingang van het apparaat die is gebruikt om de 

TV/het apparaat aan te sluiten (bijv. AUX1-ingang) 

en drukt u op B. 

I Selecteer de TV/het apparaat (weergegeven met 

merknaam) rechts op het scherm en druk op OK.

J  Herhaal de stappen 8 en 9 om andere aangesloten 

apparaten op te slaan.

K Druk op OPTIONS als u het menu wilt afsluiten. 

Opmerking: Philips kan niet garanderen dat dit 

apparaat 100% compatibel is met alle HDMI 

CEC-apparaten. 
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1 Aansluiten 2 Instellen

A Het juiste weergavekanaal zoeken

A Druk op 2 om het DVD home theatre-apparaat in 

te schakelen. 

B Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de 

TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te 
zoeken, drukt u herhaaldelijk op de ‘omlaag’-knop op 
de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, 
SELECT, °) tot u het video-ingangskanaal ziet. 

B Instellen Ambisound starten

Als u het DVD home theatre-apparaat voor de eerste 

keer inschakelt, volgt u de instructies op de TV om de 

installatie te voltooien.

Please choose your language:

OSD Language

SelectChange

English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano

Stop: Exit

A Selecteer een schermtaal en druk vervolgens op B.

B Het bericht [ Welkom ] wordt weergegeven. Druk 

op B om door te gaan.

C Het bericht [ Kamerakoestiek ] wordt weergegeven. 

Selecteer het type wanden in uw kamer en druk 

vervolgens op B om te selecteren.

D Het bericht [ Plaatsing achterluidspr. ] wordt 

weergegeven. Selecteer de positie van de 

achterluidsprekers in de kamer en druk op B om te 

selecteren.

E Wanneer het scherm [ Voltooid ] wordt 

weergegeven, drukt u op B om af te sluiten. 

Opmerking: raadpleeg de meegeleverde 
gebruikershandleiding voor andere instellingsopties.

Basisaansluiting

A Opstelling

Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u 

het luidsprekersysteem correct opstelt.

FRONT LEFT

FRONT RIGHT

REAR LEFT

REAR RIGHT
SUBWOOFER

B Aansluiting op de TV

HDMI IN

HDMI 
OUT

SCART

SCART
OUT

Als uw TV HDMI ondersteunt

A Verwijder de klep van het apparaat door deze 

omhoog en naar buiten te schuiven.

B Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI OUT-aansluiting 

van het apparaat en de HDMI IN-aansluiting van uw TV.

Opmerking de HDMI-aansluiting ondersteunt geen 

audio-uitvoer van uw TV naar dit apparaat. Hiervoor 

hebt u een aparte audio-aansluiting nodig. 

Als uw TV scart ondersteunt

A Sluit een scart-kabel aan op de SCART OUT-

aansluiting van de aansluitdoos en op de SCART IN-

aansluiting van de TV.

Opmerking Raadpleeg de meegeleverde 

gebruikershandleiding voor andere mogelijke 

videoaansluitingen. 

C  Luidsprekers aansluiten

FRONT
RIGHT

FRONT
LEFT CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT
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A Sluit de luidsprekers aan op de overeenkomstige 

aansluitingen FRONT LEFT, FRONT RIGHT en 

CENTER op de subwoofer.

B Sluit de luidsprekerkabel REAR RIGHT aan op de 

luidsprekeraansluiting REAR LEFT en sluit vervolgens 

het netsnoer aan op het stopcontact.

D  Het apparaat, de aansluitdoos en de 

subwoofer aansluiten

TO JUNCTION
BOX

TO 
SUBWOOFER

TO 
MAIN
UNIT
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A Wikkel de DC-kabel van het apparaat af en sluit deze 

aan op de TO MAIN UNIT-aansluiting op de 

aansluitdoos.

B Sluit de verbindingskabel aan tussen de TO 

SUBWOOFER-aansluiting op de aansluitdoos en de 

TO JUNCTION BOX-aansluiting op de subwoofer.

C  Sluit het netsnoer van de subwoofer aan op een 

stopcontact.

Het apparaat (achterkant)

Optionele aansluiting

A Een audio-uitgang van een TV   

 aansluiten 

(voor bediening via EasyLink)
Om het geluid van de TV via het DVD home theatre-apparaat 

te beluisteren, sluit u een audiokabel (niet meegeleverd) aan 

op de AUDIO IN-AUX1-aansluitingen van het apparaat en de 

AUDIO OUT-aansluitingen van uw TV.

AUX 1

AUDIO IN

Opmerking: als u naar audio-uitvoer wilt luisteren 

via deze aansluiting, druk dan herhaaldelijk op 

AUX/DI/MP3 LINK totdat ‘AUX1 INPUT’ 

(AUX1-ingang) wordt weergegeven op het display.

B  De radioantenne aansluiten
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A Sluit de FM-antenne aan op de binnenste pin van de 

FM 75 Ω-aansluiting (bij sommige modellen is de 

antenne al aangesloten). Trek de antenne uit voor 

een optimale ontvangst.
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