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Behöver du hjälp?
Användarhandbok
Mer information fi nns i användarhandboken som medföljde DVD-hemmabiosystemet från Philips.
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EasyLink-styrning
Den här funktionen kan endast användas om DVD-

hemmabiosystemet är anslutet till en HDMI CEC-

kompatibel TV/enhet med en HDMI-kabel. Med den här 

funktionen kan alla sammankopplade enheter svara på 

vissa kommandon samtidigt med enknappsstyrning.
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A Aktivera HDMI CEC-funktionerna för TV:n och 

andra anslutna enheter. Mer information finns i 

användarhandboken till TV:n/enheterna.

B Nu kan du börja använda EasyLink-funktionerna.

Enknappsuppspelning [ Autoväcknings-TV ]

A Tryck på PLAY.  

 Enheten slås på och uppspelning av en skiva startar 

(om det sitter en videoskiva i skivfacket). TV:n slås på 

automatiskt och ställs in på rätt kanal.

Obs! Det här är endast möjligt om standbyläge är 

aktiverat. Om enheten är i aktivt läge måste du trycka 

på DISC följt av PLAY för att skivan ska börja spelas 

upp. 

Stänga av med en knapptryckning 

[ Systemstandby ]

A Håll 2 nedtryckt.   

  Alla sammankopplade enheter stängs av.   

Obs! Den här enheten svarar på standbykommandon 

från andra HDMI CEC-kompatibla TV-apparater/

enheter. 

Växling av ljudingång med en knapptryckning

Enheten kan återge ljudsignalerna från den aktiva källan 

och automatiskt växla till motsvarande ljudingång.

Innan du kan använda den här funktionen ansluter du 

ljudkablar från enheten till TV:n/enheterna och mappar 

ljudingångarna till de anslutna enheterna med hjälp av 

anvisningarna nedan. 

A Tryck på DISC.

B Tryck på OPTIONS.

C Tryck på B.

D Välj [ EasyLink ] och tryck på B.
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E Välj [ Systemljudkontroll ] > [ På ] och tryck på 

OK.

F Välj [ Ljudingångsmappning ] och tryck sedan på 

OK.

G Välj [ OK ] på menyn och tryck på OK så söks 

enheterna igenom.

H När sökningen är slutförd väljer du den ljudingång 

på enheten som används till att ansluta TV:n/

enheten (t.ex. AUX1 Input). Tryck sedan på B. 

I Välj TV:n/enheten (märket visas) på den högra 

sidan. Tryck sedan på OK.

J Mappa andra anslutna enheter genom att upprepa 

steg 8–9.

K Stäng menyn genom att trycka på OPTIONS.

Obs! Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet 

med alla HDMI CEC-kompatibla enheter 
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1 Anslut 2 Ställ in

A Söka efter visningskanal

A Slå på DVD-hemmabiosystemet genom att trycka  

på 2 

B Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja 

rätt visningskanal.

Obs!  Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på 
knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n 
fl era gånger (eller på knappen AV, SELECT °) tills 
videokanalen visas. 

B Starta Ambisound-konfi gurationen

När du startar DVD-hemmabiosystemet för första 

gången slutför du konfi gurationen genom att följa 

anvisningarna på TV-skärmen.

Please choose your language:

OSD Language

SelectChange

English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano

Stop: Exit

A Välj det språk som ska visas på skärmen och tryck 

sedan på B.

B Meddelandet [ Välkom. ] visas. Fortsätt genom att 

trycka på B.

C Meddelandet [ Rumsakustik ] visas. Välj den typ av 

väggar som finns i rummet och tryck sedan på B.

D Meddelandet [ Bakre högt. placering ] visas. Välj hur 

de bakre högtalarna ska placeras i rummet och tryck 

sedan på B.

E När skärmen { Slutför } visas trycker du på B för att 

avsluta. 

Obs!  Information om andra möjliga anslutningar fi nns 
i den medföljande användarhandboken.

Grundläggande anslutning

A Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt 

för att ljudet ska bli optimalt.
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Om TV:n har funktioner för HDMI

A Ta bort höljet till huvudenheten genom att skjuta det 

uppåt och utåt.

B Anslut HDMI-kabeln från uttaget HDMI OUT till 

uttaget HDMI IN på TV:n.

Obs!  HDMI-anslutningen har inte funktioner för 

ljudutgång från TV:n till den här enheten. En separat 

ljudanslutning krävs. 

Om TV:n har scart-funktioner

A Anslut en scart-kabel från uttaget SCART OUT på 

kopplingslådan till uttaget SCART IN på TV:n.

Obs!  Information om andra anslutningsmöjligheter 

fi nns i den medföljande användarhandboken. 

C  Ansluta högtalare
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A Anslut FRONT LEFT-, FRONT RIGHT- och 

CENTER-högtalarna till motsvarande uttag på 

subwoofern.

B Anslut REAR RIGHT-högtalarkabeln till REAR LEFT-

högtalaruttaget och anslut sedan nätkabeln till 

nätuttaget.

D  Ansluta huvudenheten, 

kopplingslådan och subwoofern

TO JUNCTION
BOX

TO 
SUBWOOFER

TO 
MAIN
UNIT
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A Linda ut DC-kabeln från huvudenheten och anslut 

den till uttaget TO MAIN UNIT på kopplingslådan.

B Koppla in anslutningskabeln mellan uttaget TO 

SUBWOOFER på kopplingslådan och uttaget TO 

JUNCTION BOX på subwoofern.

C  Anslut strömkabeln från subwoofern till ett nätuttag.

Huvudenhet (baksida)

Valfri anslutning

A  Anslut ljudet från TV:n 

(för EasyLink-styrning)

Om du vill höra TV-ljudet via DVD-hemmabiosystemet 

ansluter du en ljudkabel (medföljer inte) från AUDIO IN-

AUX1-uttagen till AUDIO OUT-uttagen på TV:n.

AUX 1

AUDIO IN

Obs! Om du vill lyssna till ljudet med den här 

anslutningen trycker du upprepade gånger på 

AUX/DI/MP3 LINK tills AUX1 INPUT visas i 

teckenfönstret.

B  Ansluta radioantennen

1

A Anslut FM-antennen till det inre stiftet på FM 75 Ω-

uttaget (på vissa modeller är den här kabeln redan 

ansluten). Förläng antennen för bästa mottagning.
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