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Licentieovereenkomst voor de software 
LET OP: HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS GEBONDEN AAN DE HIERONDER GENOEMDE LICENTIEVOORWAARDEN. 
GEBRUIK VAN DE SOFTWARE BETEKENT DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE LICENTIEVOORWAARDEN. ALS U DEZE 
LICENTIEVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, KUNT U DE SOFTWARE AAN ONS RETOURNEREN EN KRIJGT U HET 
AANKOOPBEDRAG TERUG. ALS DE SOFTWARE IS GEBUNDELD MET EEN ANDER PRODUCT, MOET U DAT GEHELE 
ONGEBRUIKTE PRODUCT RETOURNEREN OM HET BIJBEHORENDE AANKOOPBEDRAG TERUG TE KRIJGEN. 

********************************************************************************************************************************************************** 
© KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2000 Alle rechten voorbehouden. Reproductie van het gehele product of van delen 
ervan is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende ten strengste verboden. De software is alleen bedoeld 
voor eindgebruikers. 
********************************************************************************************************************************************************** 

1. Copyright 
The Licensed Software is a proprietary product of Philips, and is protected by copyright laws. Title, ownership rights and 
intellectual property rights in and to the Licensed Software shall remain with Philips. 

2. Right to use 
Philips hereby grants you the personal, non-exclusive license to use the Licensed Software only on and in conjunction with one (1) 
computer at one time. You may not sell, rent, redistribute, sublicense or lease the Licensed Software, or otherwise transfer or 
assign the right to use it. You may not decompile, disassemble, reverse engineer, or in any way modify program code, except 
where this restriction is expressly prohibited by applicable law. Except for one (1) copy which may be made for backup purposes 
only, you may not copy the Licensed Software. You are not allowed to alter or remove any proprietary notices, including copyright 
notices, in the Licensed Software. 

3. Disclaimer of Warranty 
THE LICENSED SOFTWARE IS PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE ENTIRE RISK OF USE OF THE 
LICENSED SOFTWARE REMAINS WITH YOU. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, PHILIPS MAKES NO 
FURTHER REPRESENTATIONS OR WARRANTIES EXPRESSLY OR IMPLIED SUCH AS BY WAY OF EXAMPLE BUT NOT 
OF LIMITATION REGARDING MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR THAT LICENSED 
SOFTWARE IS ERROR FREE, OR THAT THE USE OF THE LICENSED SOFTWARE OR ANY COPIES THEREOF WILL NOT 
INFRINGE ANY PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK OR OTHER RIGHT OF THIRD PARTIES. 

4. Updated 
This license does not grant you the right to any upgrades or updates of the Licensed Software. However, Philips will be entitled to 
offer updates and/or modifications to the Licensed Software at its discretion. 

5. Changes of the agreement 
No changes of this Agreement are valid unless with Philips’ and your written approval. Any terms and conditions provided by you 
are inapplicable, whether or not contained in order forms or otherwise, unless specifically accepted by Philips in writing by means 
of a duly signed addition to this Agreement. 

6. Limitations of liability 
PHILIPS ACCEPTS NO LIABILITY FOR ANY DAMAGES, INCLUDING ANY LOSS OF PROFIT, LOSS SAVINGS, LOSS OF 
DATA, BUSINESS INTERRUPTIONS, OR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE 
DAMAGES ARISING OUT OF YOUR USE OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, EVEN IF PHILIPS OR ITS 
REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY 
OTHER PARTY. SINCE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THIS LIMITATION OF LIABILITY, THIS LIMITATION OF 
LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. 

7. Validity and Termination 
The license granted hereunder shall terminate automatically and without notice if you do not comply with all the terms and 
conditions of this End User License Agreement. In the event of termination, you shall immediately stop any use of the Licensed 
Software and destroy all copies thereof. In addition, in the event of termination because of your failure to comply with your 
obligations, Philips reserves the right to invoke any and all other remedies available to it in law or contract including the right to 
claim damages. 

8. Applicable Law 
This contract shall exclusively be governed by the laws of the Kingdom of The Netherlands without regard to its conflict of law 
provisions. 

9. Competent Court 
The competent court for any dispute between you and Philips pursuant to this End User License Agreement is the court of ‘s-
Hertogenbosch, the Netherlands. 

© Philips Consumer Electronics B.V., 1999-2002, Eindhoven, The Netherlands 

V-1 991214 

 



Philips Sound Solutions 

PSC805 Aurilium™-audioprocessor Gebruikershandleiding iii

Inhoud van het pakket 
Het pakket bevat de volgende onderdelen: 

• De Aurilium-audioprocessor 
• Voetstuk voor verticale of horizontale montage 
• Bevestigingsschroef 
• Standaard USB-kabel 
• De installatie-CD van Aurilium 
• De gebruikershandleiding van Aurilium (op de installatie-CD) 
• De handleiding Snel aan de slag 
• Audiosoftwaretoepassingen (op de installatie-CD) 
• Garantiekaart 

 
 
 
 
 
 
 

 
Philips Aurilium™  
5.1-kanaals externe USB-audioprocessor 
© Copyright 2002 

Aurilium™ is een handelsmerk van Philips Sound Solutions. 

Philips Sound Agent 2™ en PSA2™ zijn handelsmerken van Philips Sound Solutions. 

QSound™, QEM™, QSound Environment Modeling, QSound Multi-Speaker Systems, QMSS™, 
Q3D™, QSurround™, QXpander™, QInteractive3D™, Audio Pix™ en het Q-logo zijn handelsmerken 
van QSound Labs, Inc. 

EAX™ en Environmental Audio Extensions zijn handelsmerken van Creative Technology Ltd. in de 
Verenigde Staten en in andere landen. 

Microsoft™ en Windows™ zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. 

DirectX™ en DirectSound™ zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. 

Alle andere handelsmerken behoren toe aan de respectieve eigenaren. 
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1.  Inleiding 
Gefeliciteerd met uw aankoop van de PSC 805, Aurilium 5.1 USB-audioprocessor!  
Dit apparaat biedt u beste kwaliteit en flexibiliteit op het gebied van PC-geluid.  
Dankzij uw nieuwe externe audioprocessor hebt u alle geavanceerde mogelijkheden van 
een interne geluidskaart binnen handbereik, zonder dat u de behuizing van uw pc hoeft te 
verwijderen.  
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1.1.  BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
Gaming- en muziekgeoriënteerde audiovoorzieningen maken van uw laptop- of 
desktopcomputer een geavanceerde digitale audioprocessor. 

• Eenvoudige USB-aansluiting. De behuizing van de PC hoeft niet meer te worden 
geopend (ideaal voor laptops). 

• Stroomvoorziening via USB-bus. Geen externe stroom vereist. 
• 24-bits  hoogdefinitie gegevensconvertors voor een optimale geluidskwaliteit. 
• Sound Agent 2 - interactieve en visuele audiocontrolecentrale. 
• Alle hoofdaudiofuncties kunnen intern worden bediend via Sound Agent 2 of met 

de externe regelknoppen aan de voorzijde. 
• Detecteert automatisch het aantal aangesloten luidsprekers en optimaliseert de 

uitvoer om het beste geluid te verkrijgen. 
• Detecteert de aanwezigheid van een hoofdtelefoon en schakelt automatisch de 

luidsprekers uit wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, en schakelt het geluid 
van de luidsprekers weer in wanneer de hoofdtelefoon wordt losgekoppeld. 

• Detecteert de aanwezigheid van een microfoon en schakelt de invoer 
automatisch over van Lijn in naar Mic in wanneer een microfoon is aangesloten, 
en schakelt de invoer weer over naar Lijn in wanneer de microfoon wordt 
losgekoppeld.  

• Coole blauwe indicatielampjes geven duidelijk de geselecteerde functies en 
niveaus aan. 

• Eenvoudige desktopaansluiting voor microfoon, hoofdtelefoon en luidsprekers. 
• De QInteractive3D-technologie biedt nauwkeurige 3D-geluidsplaatsing voor alle  

hoofdtelefoon- en luidsprekerconfiguraties en is compatibel met DirectSound3D, 
EAX 1.0, EAX 2.0/I3D Level 2 en A3D voor games. 

• Met QXpander converteert u ELKE gewone stereo-invoer naar virtuele 3D-
surround-sound met alle mogelijke hoofdtelefoons of configuraties met twee 
luidsprekers. 

• 15 unieke weergalmomgevingen verzorgd door de exclusieve QSound 
Environmental Modeling (QEM)-algoritmen voor een meeslepende 
gamingervaring en spectaculaire muziekprestaties 

• De actieve dynamische filtering van de nieuwe voorzieningen QSizzle en 
QRumble biedt verrijkte algoritmen voor lage-, hoge- en middenfrequenties 
waarmee u de geluidsgetrouwheid van gecomprimeerde digitale audiobestanden 
zoals MP3’s en WMA’s kunt herstellen. Kortom, de ultieme MP3-geluidservaring. 

• De exclusieve QMSS5.1-technologie maakt in de 5.1-kanaals luidsprekermodus 
zes afzonderlijke kanalen audio van ALLE stereobronnen. 

• QSurround verrijkt 6-kanaals Dolby Digital-bronnen door de geluidsleegte tussen 
de luidsprekers op te vullen, zodat u een aangrijpend, onderdompelend geluid 
ervaart. Daarnaast genereert het ook een virtuele 3D-surround-sound bij 
configuraties met twee luidsprekers. 

• Normalisering egaliseert automatisch de volumeverschillen in audiobestanden 
en beperkt de volumeschommelingen in alle audiobronnen. 

• Professionele 10-bands equalizer voor nauwkeurige geluidsaanpassing van alle 
digitale audiomedia. 

• Met de standaard digitale uitgang (S/PDIF uit) kunt u digitale luidsprekers of 
externe decoders aansluiten. 

• Twee aansluitmogelijkheden voor de digitale uitgang (S/PDIF uit): optische of 
coaxiale connectoren. 

• Standaard- en door de gebruiker gedefinieerde voorkeuzen voor de meeste 
instellingen om games, muziek en films te beleven zoals u dat wenst. 
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1.2.  Minimale systeemvereisten 
350 MHz CPU 
64 MB RAM 
Eén CD-ROM-station 
Eén beschikbare USB-poort 
Resolutie van 800 x 600 (1024 x 768 aanbevolen) 
Hoofdtelefoon of versterkte luidsprekers 
20 MB beschikbare schijfruimte 
Het besturingssysteem Windows® 2000 of Windows® XP. 

Opmerking: elk besturingssysteem heeft eigen minimumvereisten waaraan moet 
worden voldaan. Daarnaast vereisen bepaalde games en DVD-toepassingen 
mogelijk hogere limieten dan diegene die hier zijn vermeld. 
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2.  De Philips Aurilium-hardware 
 

2.1.  Aan de slag 
Als u optimaal wilt profiteren van alle voorzieningen van de Aurilium-audioprocessor, 
is het raadzaam om deze handleiding volledig door te nemen. De illustraties op de 
volgende twee pagina’s geven alle beschikbare voorzieningen aan. 
 
De installatievideo op de installatie-CD biedt een beknopt overzicht van de installatie van 
uw nieuwe audioprocessor. Aanvullende informatie over de installatie vindt u in deze 
handleiding. 
 
Opmerking: als u PSA2 niet installeert, biedt de Aurilium-audioprocessor niet meer 
dan stereo-uitvoer. 
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2.1.1.  Voorzieningen en regelknoppen aan de voorzijde 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 Voorzieningen - Vooraanzicht  

De volgende pagina bevat een beknopte beschrijving van de voorzieningen. 

2 - (De knop Stil)  

4 – (Het indicatielampje 
QSurround) 

6 – (Het indicatielampje 
QXpander) 

7 – (De regelknop 
3D-effecten) 

8 – (Het indicatielampje 
3D-effecten) 

9 – (Niveau-
indicatielampjes) 

10 – (De knop Functie) 
11 – (Het indicatielampje 

Subwooferniveau) 
13 – (Het indicatielampje 

Invoerversterking) 

14 – (Multifunctionele 
draaiknop) 

15 – (Connector voor 
hoofdtelefoon) 

16 – (Connector voor 
microfoon) 

1 - (Het indicatie-
lampje Stil) 

3 – (Het indicatielampje 
digitale uitgang) 

5 – (Het indicatie-
lampje 

12 – (Het indicatielampje 
Versluieraar) 

PHILIPS 



Philips Sound Solutions 

PSC805 Aurilium™-audioprocessor Gebruikershandleiding 6 

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van alle regelknoppen en indicatoren aan de 
voorzijde van de Aurilium-audioprocessor. Een uitgebreide uitleg over alle regelknoppen 
en indicatoren vindt u in de sectie De voorzieningen van de hardware gebruiken van 
dit document. 
 
1. Het indicatielampje Stil: geeft aan wanneer de functie Stil actief is. 
2. De knop Stil: hiermee kunt u alle geluidsuitvoer in- of uitschakelen. 
3. Het indicatielampje Digitale uitgang: geeft aan of S/PDIF uit is in- of uitgeschakeld. 
4. Het indicatielampje QSurround: geeft aan of QSurround actief is. 
5. Het indicatielampje QMSS: geeft aan of QMSS actief is. 
6. Het indicatielampje QXpander: geeft aan of QXpander actief is. 
7. De regelknop 3D-effecten: hiermee kunt u 3D-effecten in- of uitschakelen. 
8. Het indicatielampje 3D-effecten: geeft aan dat de modus 3D-effecten actief is. 
9. Niveau-indicatielampjes: deze reeks van zeven indicatielampjes geven het 

volumeniveau of het niveau van de versluieraar, subwoofer of invoerversterking aan 
afhankelijk van de functie die met de knop Functie is geselecteerd (Nr. 10). Wanneer 
de drie functie-indicatielampjes uit zijn, geven de niveau-indicatielampjes het 
volumeniveau aan. 

10. De knop Functie: door op deze knop te drukken, kunt u selecteren welke functie door 
de draaiknop (Nr. 14) wordt geregeld, zoals door de functie-indicatielampjes (Nr. 11, 
12 en 13) wordt aangegeven. Het niveau van elke functie wordt aangegeven met de 
niveau-indicatielampjes (Nr. 9). 

11. Het indicatielampje Subwooferniveau: wanneer dit lampje brandt, kunt u met de 
draaiknop het niveau van de subwoofer instellen zoals door de niveau-
indicatielampjes (Nr. 9) wordt aangegeven. 

12. Het indicatielampje Versluieraar: wanneer dit lampje brandt, kunt u met de draaiknop 
het niveau van de versluieraar instellen zoals door de niveau-indicatielampjes (Nr. 9) 
wordt aangegeven. 

13. Het indicatielampje Invoerversterking: wanneer dit lampje brandt, kunt u met de 
draaiknop het niveau van de invoerversterking instellen zoals door de niveau-
indicatielampjes (Nr. 9) wordt aangegeven. 

14. Multifunctionele draaiknop: met deze draaiknop regelt u het niveau van het volume, 
de versluieraar, de subwoofer of de invoerversterking, zoals door de functie-
indicatielampjes (Nr. 11, 12 en 13) wordt aangegeven. 

15. Connector voor hoofdtelefoon: Sluit hier uw hoofdtelefoon aan.  
16. Connector voor microfoon: Sluit hier uw microfoon aan. 
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2.1.2.  Connectoren aan de achterzijde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2 Achterzijde 
De volgende pagina bevat een beknopte beschrijving van de voorzieningen. 

 
Dit is een beknopte beschrijving van alle audioconnectoren aan de achterzijde van de 
Aurilium-audioprocessor. Een uitgebreide uitleg over alle audioconnectoren vindt u in de 
sectie De voorzieningen van de hardware gebruiken van dit document. 

A - Optisch S/PDIF uit 

B - Coaxiaal S/PDIF uit 

C - Lijn in 

D - Luidsprekers vooraan 

E - Luidsprekers achteraan 

F - Midden / LFE-
luidsprekers

G - USB-connector 
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A. Optische uitgangconnector voor digitaal signaal uit (S/PDIF) 
B. Coaxiale (RCA) uitgangconnector voor digitaal signaal uit (S/PDIF) 
C. Lijn in, standaard tweelijns stereoconnector (blauw) 
D. Luidsprekers vooraan, standaard stereoconnector (groen) 
E. Luidsprekers achteraan, standaard stereoconnector (zwart) 
F. Midden/LFE, standaard stereoconnector (oranje) 
G. Standaard USB-connector type B 
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Bevestigingsschroef 

2.2.  Beknopte installatie-instructies 
De installatie van de Aurilium is gebruiksvriendelijk en kan in drie eenvoudige stappen 
worden uitgevoerd. Als u echter meer informatie nodig hebt, leest u de sectie Uitgebreide 
installatie-instructies die na deze sectie volgt.  
Stap 1:  
Monteer het voetstuk aan de gewenste zijde, afhankelijk van de manier waarop u de 
processor wilt plaatsen, zoals in Figuur 3 is weergegeven. Monteer het voetstuk op de 
Aurilium-behuizing met de meegeleverde schroef. Draai de schroef echter niet te vast aan. 
Anders kunt u de behuizing beschadigen. 

 

                
 
 

Figuur 3 

Stap 2: 
Sluit de (meegeleverde) USB-kabel aan op de USB-connector aan de achterzijde van de 
Aurilium en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op de USB-poort van de PC. Bij nieuwe 
computers kunnen de USB-poorten zich voor- of achteraan bevinden. De USB-poort kan 
zich dan ook aan de voor- of achterzijde van uw PC bevinden. Raadpleeg de documentatie 
bij uw computer voor de juiste locatie van de USB-poort. Sluit versterkte luidsprekers aan op 
de audioconnectoren aan de achterzijde van de Aurilium-processor. Wanneer u meer dan 
twee luidsprekers hebt, moet u erop letten dat u de juiste luidsprekers op de juiste 
connectoren aansluit.  
Als alle USB-poorten van uw PC in gebruik zijn, dient u mogelijk een USB-hub te gebruiken. 
Als u niet vertrouwd bent met USB-hubs, raadpleegt u Bijlage B, Aandachtspunten bij 
USB-hubs van deze gebruikershandleiding.  

Stap 3:  
Installeer de Philips Sound Agent 2 met de (meegeleverde) installatie-CD. Plaats de CD in 
het CD-ROM-station. De Windows-functie voor automatisch uitvoeren start automatisch het 
PSA2-installatievenster. Klik op de knop “Install Philips Sound Agent 2” en volg de 
aanwijzingen op het scherm. 

Verticale positie 

Horizontale positie 
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Als de Windows-functie voor automatisch uitvoeren is uitgeschakeld, opent u het menu Start 
onder aan het scherm en klikt u op Uitvoeren. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren de 
volgende tekst en klik daarna op de knop OK: 
D:\autolauncher.exe (waarbij u D:\ vervangt door de aanduiding van uw CD-ROM-station). 
Opmerking: als u PSA2 niet installeert, biedt de Aurilium-audioprocessor niet meer 
dan stereo-uitvoer en werken de geavanceerde voorzieningen niet. 
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2.3.  Uitgebreide installatie-instructies 
Uw nieuwe Aurilium-audioprocessor is een standaard USB-audioapparaat. Wanneer  
u er echter voor kiest om PSA2 niet te installeren, kunt u nog steeds al uw PC-
audiogegevensstromen afspelen door gewoon de Aurilium-audioprocessor op de USB-poort 
van uw PC aan te sluiten. In dat geval beschikt u echter niet over de volledige functionaliteit. 
Als u alle voorzieningen van uw geavanceerd PC-audioapparaat wilt kunnen gebruiken, 
moet u echter de Philips Sound Agent 2-stuurprogramma’s installeren. Installeer eerst de 
hardware zoals hieronder is aangegeven. 

2.3.1.  De hardware installeren 
Voordat u de hardware kunt installeren, moet u eerst het voetstuk op de behuizing 
monteren. U kunt de Aurilium-behuizing horizontaal of verticaal op uw bureau plaatsen. 
Monteer het voetstuk op het smalle of brede gedeelte van de behuizing, zoals in Figuur 3 is 
weergegeven. Gebruik de meegeleverde schroef om het voetstuk op de Aurilium-behuizing 
te monteren. Draai de schroef echter niet te vast aan. Anders kunt u de behuizing 
beschadigen.  

2.3.2.  Luidsprekers aansluiten 
U moet over een set versterkte luidsprekers beschikken. Versterkt betekent hier dat ze over 
een eigen voeding beschikken die op een stopcontact kan worden aangesloten of dat ze  
met batterijen werken. Het verdient aanbeveling de documentatie die bij de luidsprekers is 
meegeleverd, te raadplegen voor specificaties over het type en de aansluiting van uw 
luidsprekers. Als u een algemeen gebruikte set PC-stereoluidsprekers hebt, sluit u ze aan  
op de groene connector “Luidsprekers vooraan” op de achterzijde van de Aurilium (zie 
Figuur 2).  

Belangrijk: als u de luidsprekers achteraan of de subwoofer aansluit voordat de 
luidsprekers vooraan zijn aangesloten, verschijnt onder aan op het scherm het bericht 
“Ongeldige luidsprekerconfiguratie”, zoals in Figuur 4 is weergegeven. Wanneer u slechts 
twee luidsprekers hebt, moet u ze op de connector “Luidsprekers vooraan” aansluiten, zelfs 
als die luidsprekers zich fysiek achter u bevinden. Lees de sectie Ongeldige 
luidsprekerconfiguratie onder de sectie Het tabblad Setup in dit document. 

 

 
Figuur 4 Het foutbericht Ongeldige luidsprekerconfiguratie 
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Als u over digitale luidsprekers beschikt, of een willekeurig type digitale decoderbox die een 
digitaal audiosignaal (S/PDIF) gebruikt, controleert u welk type kabel bij de set luidsprekers 
is meegeleverd. De Aurilium-audioprocessor beschikt over twee typen uitgangconnectoren 
voor een digitaal signaal: de RCA-connector en de optische connector. Sluit de kabel op  
de juiste connector aan de achterzijde van de Aurilium aan. Mogelijk dient u eerst een 
afdekkapje van de optische connector te verwijderen voordat u de kabel kunt aansluiten.  
Als u de digitale uitvoer wilt inschakelen, gaat u naar het tabblad Setup van het PSA2-
venster (zie de beschrijving van het tabblad Setup onder de sectie Hoofdcontrolepaneel 
van dit document).  
Bezoek de website www.philips.com/sound (Europa) of www.philips.com/ce (VS) voor 
informatie over de volledige reeks van versterkte luidsprekers van Philips. 

2.3.3.  USB-aansluiting 
De meegeleverde USB-kabel heeft aan elk uiteinde een verschillende connector. Sluit het 
juiste uiteinde aan op de daarvoor bestemde poort. USB-poorten kunnen zich voor- en/of 
achteraan op een PC bevinden. Bij laptops kunnen ze zich achter op het toestel bevinden, 
naast andere poorten en connectoren, of links of rechts op het toestel. PC’s hebben normaal 
minimaal twee USB-poorten. De meeste nieuwe PC’s hebben vooraan en achteraan twee 
USB-poorten. De USB-poorten vooraan zijn mogelijk verborgen achter een afdekplaatje. 
Raadpleeg de documentatie bij uw PC voor de juiste locatie van de USB-poort. Figuur 4 
geeft voorbeelden aan van USB-poorten op laptops en PC’s. 
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a. Diagram van USB-poorten op de achterzijde van een PC 

 
 

    
 

b. Foto’s van USB-poorten aan de voorzijde van een PC 
 

Figuur 5 Typische locaties voor USB-poorten 

 
De Aurilium is compatibel met USB 1.1 en USB 2.0. Als uw PC met beide typen poorten  
is uitgerust, kunt u elk van de poorten gebruiken. Windows 2000 en Windows XP  
herkennen de Aurilium-audioprocessor als een audioapparaat en wijzen de vereiste 
basisstuurprogramma’s aan de hardware toe. Nadat de Aurilium is herkend en geïnstalleerd, 
kunt u normaal MP3- en andere audiogegevensstromen afspelen, alsook uw muziek-CD’s. 
Als u echter alle unieke voorzieningen van uw nieuwe audioprocessor wilt gebruiken, dient u 
PSA2 te installeren. Als u PSA2 niet installeert, hebt u alleen maar stereo-uitvoer. 
Zowel Windows 2000 als Windows XP detecteren Aurilium automatisch zonder enige 
tussenkomst van de gebruiker. Als u vertrouwd bent met het Windows-installatieproces voor 
USB-apparaten, leest u de sectie De software installeren in dit document.  
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Windows XP: 
Wanneer u de Aurilium (of een ander USB-apparaat) voor het eerst aansluit, detecteert 
Windows het aangesloten apparaat en verschijnt het bericht “Nieuwe hardware gevonden” 
rechtsonder op het scherm (zie Figuur 5). Mogelijk wordt dat bericht gevolgd door een 
tweede bericht “USB-audioapparaat” of “PSC805-audioapparaat”. Het detectieproces kan 
enkele minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw computer. Wanneer het proces is 
voltooid, verschijnt het bericht “De nieuwe hardware is geïnstalleerd en kan worden 
gebruikt”. Zie Figuur 5. U bent nu klaar om de PSA2-software te installeren die op de 
installatie-CD is meegeleverd.  
 

     
Figuur 6 

 
Windows 2000 
Wanneer u de Aurilium installeert op een systeem met Windows 2000, verschijnt het venster 
“Nieuwe hardware gevonden”. Dat venster blijft open tot aan het einde van het hardware-
installatieproces. De tekst in het venster verandert echter regelmatig (zie Figuur 6). Het 
venster wordt gesloten nadat de Aurilium is geïnstalleerd.  
 

  
Figuur 7 

2.3.4.  De software installeren 
Plaats de installatie-CD in het CD-ROM-station. De PC detecteert de CD en opent 
automatisch het Aurilium-keuzevenster van de installatie-CD (zie Figuur 7). Klik op de knop 
“Install Philips Sound Agent 2” en volg de aanwijzingen op het scherm. 
Als het Aurilium-keuzevenster van de installatie-CD niet automatisch verschijnt, opent u het 
Windows-menu Start en kiest u Uitvoeren. In het venster dat verschijnt, typt u het volgende: 
D:\autolauncher.exe 
waarbij u D:\ vervangt door de stationsaanduiding van uw CD-ROM-station. 
Klik vervolgens op OK. 
Nadat de installatie is voltooid, wordt u gevraagd om de computer opnieuw op te starten. 
Nadat de PC opnieuw is opgestart, verschijnt het pictogram Philips Sound Agent 2 in het 
systeemvak van Windows (doorgaans rechtsonder op uw scherm), zoals in Figuur 9 is 
weergegeven. 
Als u een of meer van de meegeleverde gratis toepassingen wilt installeren, plaatst u de CD 
opnieuw in het CD-ROM-station of volgt u de aanwijzingen hierboven om het Aurilium-
keuzevenster van de installatie-CD opnieuw weer te geven. 



Philips Sound Solutions 

PSC805 Aurilium™-audioprocessor Gebruikershandleiding 15 

Nadat de installatie is voltooid, is het raadzaam het hulpprogramma Luidsprekers testen uit 
te voeren (vanaf het tabblad Setup in het PSA2-hoofdcontrolepaneel) om te controleren of 
de luidsprekers correct zijn aangesloten. 
 

 
Figuur 8 

 
 

           Het pictogram van Sound Agent 2 

 
Figuur 9 Systeemvak 
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3.  De voorzieningen van de hardware gebruiken 
Op de voorzijde van de Aurilium-audioprocessor bevinden zich een aantal voorzieningen 
waarmee u verschillende audiofuncties kunt inschakelen. De Aurilium detecteert 
automatisch hoeveel luidsprekers er zijn aangesloten. Daarnaast detecteert de 
audioprocessor ook een hoofdtelefoon die op de connector voor de hoofdtelefoon wordt 
aangesloten en schakelt hij automatisch het geluid van alle luidsprekers uit. Aansluitingen  
op de Microfoon- en Lijn in-connectoren worden eveneens automatisch gedetecteerd. 
Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van de regelknoppen en indicatielampjes op de 
Aurilium-audioprocessor.  

 
De knop en indicatielampjes Stil 
Als u op deze knop drukt, wordt het geluid van alle luidsprekers 
uitgeschakeld, maar wordt de toepassing van de speler die audio naar  
de Aurilium stuurt, niet gestopt. Druk opnieuw op de knop om de 
audiouitvoer opnieuw in te schakelen. Deze knop werkt net als de knop 
Stil op het PSA2-paneel. Wanneer het indicatielampje brandt, is het 
geluid uitgeschakeld (is Stil actief). 

Bovenste vier indicatielampjes 
Het eerste van de bovenste vier indicatielampjes is het indicatielampje 
Digitale uitgang. Wanneer dat lampje brandt, is de S/PDIF-uitvoer 
ingeschakeld voor zowel de optische als RCA-uitgangen. 
Als het tweede indicatielampje brandt, is de functie QSurround actief. 
Deze functie wordt automatisch geactiveerd wanneer een bronsignaal 
(meestal DVD) als 6-kanaals uitvoer is geconfigureerd en er slechts twee 
luidsprekers op de Aurilium zijn aangesloten. Deze functie biedt u een 
virtuele 3D-surround-sound. Als meer dan twee luidsprekers op de 
Aurilium zijn aangesloten, breidt deze functie de surround-sound uit tot 
een virtuele full surround-sound. 
Als het derde indicatielampje brandt, is de functie QMSS actief. Wanneer 
u een stereobron hebt en er zijn vier of meer luidsprekers op de Aurilium 
aangesloten, wordt deze functie automatisch ingeschakeld en wordt de 
stereobron geconverteerd naar meerkanalige surround-sound. 
Als het vierde indicatielampje brandt, is de functie QXpander actief.  
Deze functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer u een stereo 
bron (MP3- of CD-audio) hebt en er twee luidsprekers of een  
hoofdtelefoon op de Aurilium zijn aangesloten. 

De regelknop 3D-effecten 

Met deze knop schakelt u 3D-effecten in. De tekst “3D” onder de knop 
brandt wanneer een van de 3D-effecten actief is. Zie 3D-effecten in de 
sectie Philips Sound Agent 2 (PSA2) van deze gebruikershandleiding 
voor meer informatie. 
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Niveau-indicatielampjes 

Met deze zeven indicatielampjes wordt het niveau van het volume 
aangegeven als een staafgrafiek. Ze geven ook het niveau van de 
versluieraar, subwoofer en microfooninvoerversterking aan, afhankelijk 
van de functie die met de knop Functie is geselecteerd. U kunt het niveau 
van de geselecteerde functie wijzigen met de multifunctionele draaiknop. 

De knop en indicatielampjes Functie 
Als u op de knop Functie drukt, wijzigt u de functie van de draaiknop  
en geven de niveau-indicatielampjes het niveau van de geselecteerde 
functie aan.  
Standaard zijn de drie indicatielampjes Functie uit, regelt u met de 
multifunctionele draaiknop het volumeniveau en geven de zeven niveau-
indicatielampjes het volumeniveau aan. Met de knop Functie kunt u deze 
instellingen echter wijzigen. 
Als u eenmaal op de knop Functie drukt, gaat het eerste van de drie 
indicatielampjes Functie branden. U kunt nu met de draaiknop het 
subwooferniveau regelen en de niveau-indicatielampjes geven het  
niveau van het subwoofervolume aan.  
Als u tweemaal op de knop Functie drukt, gaat het tweede indicatielampje 
Functie branden. U kunt nu met de draaiknop het niveau van de 
versluieraar regelen en de niveau-indicatielampjes geven het niveau van 
de versluieraar aan.  
Als u driemaal op de knop Functie drukt, gaat het derde indicatielampje 
Functie branden. U kunt nu met de draaiknop het niveau van de 
invoerversterking regelen en de niveau-indicatielampjes geven het niveau 
van de invoerversterking aan. 
Na vijf seconden worden de draaiknop en de niveau-indicatielampjes  
weer ingesteld op hun standaardfunctie (volumeniveau). 

Multifunctionele draaiknop 
U kunt het niveau van het volume, de subwoofer, de versluieraar en de 
invoerversterking (lijn of microfoon) regelen met behulp van de draaiknop. 
Zie De knop en indicatielampjes Functie hierboven als u wilt weten hoe u 
die functies kunt bedienen.  

Connector voor hoofdtelefoon 
Deze connector is gemakkelijk bereikbaar. Wanneer u hier een 
hoofdtelefoon aansluit, detecteert Aurilium deze automatisch en wordt het 
geluid van alle luidsprekers uitgeschakeld. Wanneer u de hoofdtelefoon 
loskoppelt, wordt het geluid van alle luidsprekers opnieuw ingeschakeld.  

 
 
 

Connector voor microfoon 
Deze connector is gemakkelijk bereikbaar. Wanneer u hier een microfoon aansluit, 
detecteert Aurilium deze automatisch en wordt de Lijn in-connector aan de achterzijde van 
de audioprocessor uitgeschakeld. Alle signalen die naar de Lijn in-connector worden 
gestuurd, worden geblokkeerd tot u de microfoon loskoppelt. U kunt de selectie echter 
opheffen door op het tabblad Mixer van het Hoofdcontrolepaneel van PSA2 de optie Lijn in 
of een andere beschikbare invoerbron te kiezen. 
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4.  Philips Sound Agent 2 (PSA2) 
Philips Sound Agent 2 is een grafische gebruikersinterface waarin u toegang hebt tot alle 
unieke en krachtige voorzieningen van de Aurilium-audioprocessor. PSA2 en de Aurilium 
detecteren automatisch het aantal aangesloten luidsprekers en het type bron van de 
audiogegevensstroom. Op basis van deze factoren bepaalt het systeem het type 
audioverwerking en ruimtelijke algoritmen die de beste geluidskwaliteit genereren. 
Geluidskwaliteit is echter persoonlijk en subjectief. Daarom biedt PSA2 u de mogelijkheid 
om het geluid aan te passen en af te stemmen op uw persoonlijke smaak.  
De volgende secties bieden een uitgebreide beschrijving van de PSA2-functies.  
 

4.1.  De interface gebruiken 
Als u het controlepaneel van Philips Sound Agent 2 wilt starten en instellen, dubbelklikt u op 
het PSA2-pictogram in het Systeemvak van Windows (normaal rechtsonder op het scherm). 
Zie Figuur 10.  
 

Het pictogram van Sound Agent 2 

 
Figuur 10  

 
Als het PSA2-pictogram een rode cirkel bevat, zoals in Figuur 11 is weergegeven, is de 
hardware niet aangesloten of heeft het besturingssysteem de Aurilium niet herkend.  

 

 
Figuur 11 

 
Als de Aurilium met een USB-kabel op de PC is aangesloten en de rode cirkel is nog steeds 
zichtbaar, raadpleegt u de sectie Problemen oplossen van dit document voor een 
oplossing van het probleem. 
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Wanneer u PSA2 voor het eerst start, wordt de uitgebreide versie van het programma 
weergegeven (zie Figuur 12). Het paneel bevat drie verschillende secties: het 
Basiscontrolepaneel, Hoofdcontrolepaneel en Weergavenvenster. Met behulp van de knop 
Vergroten/verkleinen kunt u de uitgebreide versie veranderen in een compacte versie.  
Het Basiscontrolepaneel neem weinig ruimte in op het scherm en bevat de functies van het 
bovenste niveau. Als u een of meer instellingen wilt instellen of wijzigen, moet u echter het 
Hoofdcontrolepaneel weergeven. Met de knop Vergroten/verkleinen kunt u het 
Hoofdcontrolepaneel weer zichtbaar maken. 
 

 De knop Vergroten/verkleinen 

       

 Pijlknop om Weergavenvenster weer te geven of te verbergen 
Figuur 12 

 
Het Weergavenvenster is een grafische voorstelling van de geavanceerde voorzieningen 
voor audioverwerking van de Aurilium. Bovendien bevat het paneel regelaars waarmee u 
omgevingseffecten kunt inschakelen. Het Weergavenvenster verschijnt alleen in de 
uitgebreide modus als een schuifvenster dat over het Hoofdcontrolepaneel heen is 
geplaatst, maar kan worden weggeschoven. 
Figuur 12 toont vier luidsprekers die op de Aurilium zijn aangesloten. De centrale subwoofer 
en de hoofdtelefoon zijn niet op de Aurilium aangesloten en zijn daarom grijs weergegeven. 
De volgende secties bevatten uitgebreide beschrijvingen van de functies van het 
Basiscontrolepaneel, Hoofdcontrolepaneel en Weergavenvenster. 

Basiscontrolepaneel 

Hoofdcontrolepaneel 

Weergavenvenster 
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4.2.  Basiscontrolepaneel 
Op het Basiscontrolepaneel vindt u de volgende regelaars: 
 

 
Figuur 13 

Hoofdvolume 
Met Hoofdvolume regelt u het algemene uitvoerniveau van het geluidssysteem. Deze 
volumeregelaar is gesynchroniseerd met de draaiknop aan de voorzijde van de Aurilium. 

Stil 
Met deze knop schakelt u het geluid van de aangesloten luidsprekers of hoofdtelefoon in of 
uit. Deze knop is gesynchroniseerd met de knop Stil aan de voorzijde van de Aurilium. 

Vergroten/verkleinen 
Met de knop Vergroten/verkleinen kunt u schakelen tussen de compacte modus 
(basisregelaars) en de uitgebreide modus (voor meer geavanceerde opties). 

Sluiten 
Sluit het PSA2-controlepaneel zonder de werking van de audio te verstoren. 

Standaard 
Als u op de knop Standaard klikt, worden alle regelaars opnieuw ingesteld op een vooraf 
geïnstalleerde configuratie. Alle effecten met uitzondering van de 3D-effecten zijn 
uitgeschakeld. Voor alle afspeelregelaars voor de mixer, met uitzondering van de microfoon, 
wordt het geluid opnieuw ingeschakeld. De opnameregelaars behouden de door de 
gebruiker gedefinieerde instelling. De regelaars Versluieraar en Volume worden opnieuw 
ingesteld op de standaardwaarden en de voorkeuzen worden ingesteld op Neutraal.  

Help 
Met deze knop start u de on line Help. Hier vindt u gedetailleerde beschrijvingen van alle 
voorzieningen van de PSA2-interface en de werking ervan. 

Weergalm 
Met deze knop schakelt u QSound Environmental Modeling (QEM) in of uit. Bepaalde 
games passen hun eigen omgevingseffecten toe, die niet met deze knop worden geregeld. 
Environmental Modeling gebruikt weergalm (weerkaatst geluid) en vertraging om de 
gebruiker de indruk te geven dat deze zich in een bepaalde omgeving bevindt.  
QEM biedt een uitgebreid gamma omgevingseffecten van hoge kwaliteit die u in het 
Weergavenvenster kunt selecteren. Als u een standaardomgeving selecteert, past u de 
effecten van die omgeving toe op muziek, films of games die de EAX-voorziening niet 
gebruiken. 
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PSA2 reageert automatisch op games die de EAX- en EAX 2.0-opdrachten gebruiken. Deze 
games regelen automatisch de selectie van omgevingen (onafhankelijk van de selectie in 
het Weergavenvenster) om aan verschillende scènes en locaties te voldoen en wijzigen 
deze selecties als de omgeving verandert. U kunt de toegepaste weergalmintensiteit regelen 
met een schuifregelaar in het Weergavenvenster. Als de weergalm niet het verwachte 
niveau heeft, controleert u de schuifregelaar in het Weergavenvenster en past u deze 
eventueel aan. 

QSizzle 
Schakelt het QSizzle-effect in of uit. Wanneer dit effect is ingeschakeld, wordt het hoge- en 
middenfrequentiebereik van digitaal gecomprimeerde audiogegevensstromen uitgebreid. De 
knoptekst wordt in een lichte kleur weergegeven wanneer QSizzle is ingeschakeld. 

QRumble 
Schakelt het QRumble-effect in of uit. Wanneer dit effect is ingeschakeld, wordt het lage-
frequentiebereik van audiogegevensstromen uitgebreid. De knoptekst wordt in een lichte 
kleur weergegeven wanneer QRumble is ingeschakeld. 

Normalisering 
U kunt Normalisering (automatische volumenivellering) in- of uitschakelen. De knoptekst 
wordt in een lichte kleur weergegeven wanneer Normalisering is ingeschakeld. 

3D-effecten 
U kunt 3D-effecten in- of uitschakelen. Deze instelling heeft geen invloed op 3D-
audiogames, maar wel op niet-3D-audiogames waarvoor remixing van 2D-games naar 3D 
wordt gebruikt. De tekst op de knop wordt in een lichte kleur weergegeven wanneer 3D-
effecten zijn ingeschakeld. Als u automatische audiofuncties zoals QSurround, QMSS en 
QXpander wilt inschakelen, moet u deze functie inschakelen. 

EQ 
U kunt de 10-bands equalizer in- en uitschakelen. De knoptekst wordt in een lichte kleur 
weergegeven wanneer de equalizer is ingeschakeld. Wanneer de knop niet is ingeschakeld, 
werkt de equalizer niet. 
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4.3.  Hoofdcontrolepaneel 
Het Hoofdcontrolepaneel is het middelste venster in de uitgebreide modus en biedt u 
toegang tot geavanceerde instellingen voor de meeste PSA2-functies, die over vijf 
verschillende tabbladen zijn verdeeld. Zie Figuur 14. 
Als alleen het Basis controlepaneel zichtbaar is, moet u de interface uitbreiden door 
rechtsboven op de knop Vergroten/verkleinen (naast de knop Sluiten) te klikken.  
Als het Hoofdcontrolepaneel onder het Weergavenvenster is verborgen, klikt u op de 
pijlknop onderaan in het Weergavenvenster zodat het Weergavenvenster wordt 
weggeschoven en het Hoofdcontrolepaneel zichtbaar wordt.  
 

 
Figuur 14 Het tabblad Effecten 

 
Zodra het Hoofdcontrolepaneel is geopend, kunt u tussen de tabbladen navigeren en de 
gewenste regelaars instellen. Hieronder vindt u een beschrijving van elk tabblad (van links 
naar rechts): 
 

4.3.1.  Het tabblad Effecten 
Het tabblad Effecten is het eerste van de tabbladen in het Hoofdcontrolepaneel. Hieronder 
vindt u een beschrijving van alle voorzieningen op het tabblad Effecten. 

QSizzle 
QSizzle is een versterkingsalgoritme voor aanpassing van hoge en middenfrequenties die 
het verlies compenseert van verloren geluidsgegevens, hetgeen voornamelijk optreedt 
wanneer digitale media, zoals MP3 en WMA, worden gecomprimeerd. 
QSizzle wordt automatisch in real-time ingesteld in overeenkomst met de frequentierespons 
van het invoersignaal. Hierin verschilt QSizzle met de equalizer, die een processor voor een 
vaste frequentie is. De equalizer controleert het invoersignaal niet of is niet zelfregulerend. 
De tekst QSizzle Actief wordt in lichte kleur weergegeven wanneer QSizzle is ingeschakeld. 
De tekst QSizzle uit verschijnt wanneer QSizzle is uitgeschakeld. 
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QRumble 
QRumble is een krachtige verbeteringsalgoritme voor het aanpassen van lage frequenties 
die het verlies compenseert van lage tonen dat kan ontstaan bij gecomprimeerde digitale 
media zoals MP3- of WMA-bestanden. 
QRumble reageert in real-time op de variaties in het invoersignaal, door zich automatisch 
hieraan aan te passen. Hierin verschilt QRumble met de equalizer, die een processor voor 
een vaste frequentie is. De equalizer controleert het invoersignaal niet of is niet 
zelfregulerend. 
De tekst QRumble actief wordt in lichte kleur weergegeven wanneer QRumble is 
ingeschakeld. De tekst QRumble uit verschijnt wanneer QRumble is uitgeschakeld. 

Normalisering 
Volumevariaties in meerdere audiobestanden of -stromen worden automatisch 
gecompenseerd. Zachte signalen worden versterkt tot het niveau van luidere signalen, zodat 
het luistervolume constant blijft. Zo hoeft u nauwelijks meer het luidsprekervolume aan te 
passen wanneer u bestanden met verschillende uitvoerniveaus afspeelt. 
De tekst Normalisering actief wordt in lichte kleur weergegeven wanneer Normalisering is 
ingeschakeld. De tekst Normalisering uit verschijnt wanneer Normalisering is 
uitgeschakeld. 

3D-effecten 
Drie afzonderlijke uitbreidingsalgoritmen voor 3D-audio optimaliseren de ruimtelijke ervaring 
onafhankelijk van de combinatie van het signaaltype en de uitvoerhardware. 
Wanneer 3D-effecten zijn ingeschakeld, kiest de audioprocessor automatisch de meest 
geschikte algoritme (3D-modus) volgens de uitvoerconfiguratie en het type invoersignaal.  
De indicatielampjes 3D-effecten aan de voorzijde en de indicatoren op het tabblad Effecten 
geven op elk moment aan welke algoritme actief is. 
QXpander optimaliseert stereo-invoer die via twee luidsprekers of een hoofdtelefoon wordt 
afgespeeld. Wanneer QXpander actief is, hebt u een breder geluidsveld, dat de fysieke 
positie van de luidsprekers ver overschrijdt. 
QSurround optimaliseert een meerkanalige bron (bijv. een 5.1-kanaals DVD) om “virtuele” 
luidsprekers te genereren en de luisteraar onder te dompelen in surround-sound bij gebruik 
van 5.1-, quadrofonische of stereoluidsprekers. 
QMSS optimaliseert stereo-invoerbronnen om het geluid via een meerkanalige 
luidsprekerset (4 of 5.1 kanalen) af te spelen. De meeste audiobronnen zijn stereobronnen 
(bijv. MP3-bestanden, CD-muziektracks, WAV-bestanden, games, enzovoort). QMSS zet 
deze stereobronnen om in een onderdompelende meerkanalige ervaring met 4 of 5.1 aparte 
kanalen, afhankelijk van de luidsprekerconfiguratie. 
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4.3.2.  Het tabblad Equalizer 
Met de equalizer (EQ) regelt u de frequentierespons van het systeem door de 
frequentierespons van tien onafhankelijke frequentiebanden te versterken of te verzwakken. 
De werking van deze equalizer lijkt sterk op die van equalizers in geluidssystemen van hoge 
kwaliteit. Met elke schuifregelaar bestuurt u het relatieve niveau van een frequentieband (of -
bereik). Het nummer boven aan elke kolom is de middenfrequentie van de band die door die 
schuifregelaar wordt geregeld. Wanneer een schuifregelaar is ingesteld op de positie in het 
midden, blijven de frequenties in deze band vlak en is de aanpassing 0dB. Zie Figuur 15. 
 

 
Figuur 15 

 
Als u het niveau van een bepaalde band wilt verhogen, plaatst u de schuifregelaar boven de 
middenlijn. Als u het niveau van een bepaalde band wilt verlagen, plaatst u de schuifregelaar 
onder de middenlijn. De maximale versterking of verzwakking van elk frequentieniveau is 
±12dB. 
U kunt elke schuifregelaar afzonderlijk in het midden plaatsen door met de rechtermuisknop 
op de schuifregelaar te klikken of alle schuifregelaars tegelijk centreren door in de 
rechterbovenhoek van het paneel op de knop Reset te klikken. Ook als u in het 
Basiscontrolepaneel op de knop Standaard klikt, worden alle schuifregelaars tegelijk in het 
midden geplaatst. De knop Standaard stelt echter ook bepaalde andere voorzieningen 
opnieuw op de beginwaarden in.  
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4.3.3.  Het tabblad Setup 
Op het tabblad Setup bevinden zich een luidsprekerconfiguratiepaneel en andere belangrijke 
audio-instellingen. Het luidsprekerconfiguratiepaneel geeft de aanwezige luidspreker- of 
hoofdtelefoonconfiguratie grafisch weer. De automatische detectie van luidsprekers is een 
dynamische en automatische PSA2-functie. U sluit gewoon de luidsprekers of hoofdtelefoon 
aan en PSA2 zal de configuratie detecteren en de nieuwe configuratie in het paneel 
weergeven. 
Als de configuratie ongeldig is (zie Ongeldige luidsprekerconfiguratie hieronder), verschijnt 
onder aan het scherm een tekstballon. De ballon verdwijnt nadat de luidsprekerconfiguratie 
is gecorrigeerd of na 30 seconden, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet. 
Daarnaast zal op het tabblad Setup als luidsprekerstatus “Ongeldige configuratie” worden 
aangegeven.  
Opmerking: als u de ongeldige luidsprekerconfiguratie niet corrigeert, kan de audio geheel 
of gedeeltelijk verloren gaan. 

4.3.3.1.  Ongeldige luidsprekerconfiguratie 
Als u de Midden/LFE-luidsprekers of Achter-luidsprekers aansluit zonder de Voor-
luidsprekers aan te sluiten, hebt u een ongeldige configuratie. Als u de Midden/LFE-
luidsprekers aansluit zonder de Achter-luidsprekers aan te sluiten, hebt u eveneens een 
ongeldige configuratie, zelfs wanneer de Voor-luidsprekers zijn aangesloten. U kunt de 
luidsprekers op acht verschillende manieren aansluiten. Vier hiervan zijn correct. De andere 
vier leiden tot een ongeldige configuratie. Als u een hoofdtelefoon aansluit, wordt een 
ongeldige configuratie geldig en verdwijnt het waarschuwingsbericht. 
 

Geldige configuraties Ongeldige configuraties 

1. Geen luidsprekers* 
2. Alleen voor 
3. Voor en achter 
4. Voor, Achter en Midden/LFE 

5. Alleen achter 
6. Achter en Midden/LFE 
7. Alleen Midden/LFE 
8. Voor en Midden/LFE (Achter niet) 

* In de veronderstelling dat een hoofdtelefoon als uitvoerapparaat wordt gebruikt. 
 

 
Figuur 16 
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Hulpprogramma Luidsprekers testen 
Met het hulpprogramma Luidsprekers testen kunt u testen of de huidige 
luidsprekerconfiguratie correct op de Aurilium is aangesloten. Door elk luidsprekerkanaal te 
testen, weet u zeker dat elke luidspreker op de juiste plaats is opgesteld en correct is 
aangesloten.  
Het testhulpprogramma geeft alle beschikbare uitvoerkanalen voor de test aan. Klik op een 
actieve luidspreker om het testgeluid naar de gewenste luidspreker te sturen. Figuur 16 
geeft aan dat een hoofdtelefoon is aangesloten en de luidsprekers zijn uitgeschakeld. 
Met de knop Geluidslus maken kunt u het testgeluid herhalen tot u op de knop Stop klikt. 
Als de knop Geluidslus maken is uitgeschakeld, wordt het geluid één keer afgespeeld elke 
keer dat u op een luidspreker klikt.  
Met de knop Test stuurt u het testgeluid één keer naar elke luidspreker en wordt het 
automatisch naar de volgende luidspreker gestuurd. Als de knop Geluidslus maken en Test 
samen worden gebruikt, wordt het testsignaal naar elk van de aangesloten luidsprekers 
gestuurd tot u op de knop Stop klikt. 

Aandachtspunten bij de luidsprekeraansluiting 
Bij de aansluiting van luidsprekers is het van groot belang dat u ze correct aansluit om een 
optimaal resultaat te krijgen. Als u ze op de verkeerde connector aansluit, vermindert de 
kwaliteit van de geluidsuitvoer. 
Als u slechts twee luidsprekers hebt, sluit u ze aan op de Voor-uitgangconnector.  
Hebt u vier luidsprekers, dan sluit u die aan op de Voor- en Achter-uitvoerconnectoren.  

Hebt u zes luidsprekers (5.1), dan sluit u die aan op de Voor-, Achter- en Midden/LFE-
uitvoerconnectoren. Let erop dat de benaming van de luidsprekers overeenkomt met die van 
de connectoren (Voor-luidsprekers sluit u aan op de Voor-connector, Achter-luidsprekers op 
de Achter-connector, enzovoort).  

De schuifregelaar PreAmp 
Met de schuifregelaar PreAmp kunt u het audio-invoersignaal versterken voordat het door 
PSA2 wordt verwerkt. Dit effect lijkt op dat van het hoofdvolume, maar moet niet als een 
alternatief worden gebruikt.  
OPMERKING: door het PreAmp-niveau te verhogen, kan het geluid bij bepaalde 
invoersignalen op hoog niveau vervormen. In bepaalde gevallen kan een invoersignaal zelfs 
een amplitude hebben waardoor audiovervorming reeds op het standaard PreAmp-niveau 
optreedt. In dat geval stelt u gewoon een lager PreAmp-niveau in om de vervorming 
ongedaan te maken. 

De schuifregelaar Versluieraar 
Met deze schuifregelaar kunt u de balans tussen de Voor- en Achter-luidsprekers instellen. 
U kunt dit ook doen met behulp van de knop Functie en de multifunctionele draaiknop 
aan de voorzijde van de Aurilium. 

De schuifregelaar Midden 
Hiermee regelt u alleen het uitgangniveau op de centrale luidspreker. Gebruik deze 
schuifregelaar om het volume op de centrale luidspreker aan te passen.  
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De schuifregelaar LFE 
Deze schuifregelaar regelt het volumeniveau van de subwoofer. U kunt dit ook doen met 
behulp van de knop Functie en de multifunctionele draaiknop aan de voorzijde van de 
Aurilium. 

De schuifregelaar voor balans 
Met deze schuifregelaar kunt u de balans tussen de linker- en rechterluidsprekers regelen. 
Dit heeft alleen invloed op de luidsprekers vooraan en achteraan. 

AC3/DTS-passthrough 
De digitale S/PDIF-uitgangen (zowel optisch als RCA) leveren normaal het digitale 
equivalent van het signaal van de analoge uitgangen (luidsprekers vooraan of 
hoofdtelefoon). Wanneer u echter deze knop selecteert, wordt Dolby Digital (AC3)- of DTS-
audio van afgespeelde DVD’s doorgegeven aan de optische en RCA S/PDIF-uitgangen om 
extern te worden gedecodeerd en wordt het geluid van alle analoge uitgangen 
uitgeschakeld, inclusief de hoofdtelefoon. Als deze knop is geselecteerd, brandt het 
indicatielampje Digitale uitgang aan de voorzijde van de Aurilium. Zie Figuur 1 en 2. 
OPMERKING: voor een juiste werking van AC3/DTS-passthrough zijn mogelijk extra 
configuratie-instellingen vereist voor de softwarematige DVD-speler die wordt gebruikt. 
Raadpleeg de documentatie bij uw softwarematige DVD-speler voor meer instructies. 
OPMERKING: wanneer de hoofdtelefoon wordt aangesloten, wordt de modus Digitale 
uitgang uitgeschakeld. Als u de modus Digitale uitgang weer wilt inschakelen, koppelt u de 
hoofdtelefoon los. Wanneer de modus Digitale uitvoer wordt ingeschakeld, wordt ook het 
geluid van de hoofdtelefoon uitgeschakeld.  
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4.3.4.  Het tabblad Mixer 
Op het tabblad Mixer kunt u invoerbronnen selecteren en regelen voor het afspelen en 
opnemen. 
 

4.3.4.1.  Regelaars voor afspeelbronnen 
U kunt het geluid van alle afspeelbronnen afzonderlijk in- of uitschakelen. 
Met de volumeregelaars stelt u het afspeelniveau voor elke bron in.  
Met de balansregelaars past u de relatieve linker- en rechteruitgangniveaus voor elke 
stereobron aan. U wordt aanbevolen de balansregelaars in de centrale standaardpositie te 
behouden. Klik met de rechtermuisknop op een balansregelaar om deze te centreren. 
Afhankelijk van het aantal beschikbare afspeelbronnen in uw PC kan het aantal horizontale 
en verticale schuifregelaars verschillen en is de schuifbalk al of niet op een voorkeuze 
ingesteld. In het weergavengebied op het tabblad Mixer kunnen voor maximaal vier 
afspeelbronnen tegelijk regelaars worden weergegeven. Met de schuifbalk voor 
afspeelbronnen (indien aanwezig) kunt u de overige bronregelaars weergeven.  
Zie Figuur 17. 
 
 

 
Figuur 17 

 

Kanaalvolume 
Deze knop is alleen beschikbaar in Windows XP. Gebruik deze knop als u elke luidspreker 
afzonderlijk wilt instellen. Als u op deze knop klikt, wordt een nieuw venster geopend. Dat 
venster bevat afzonderlijke regelaars voor elke luidspreker, zodat u bijvoorbeeld het volume 
van de luidspreker rechtsachter kunt verhogen of verlagen. Zie Figuur 17. Nadat u het 
volume hebt aangepast, moet u op de knop OK klikken om de wijzigingen toe te passen. 
Anders gaan de wijzigingen verloren. 
Wanneer u audio-CD’s afspeelt met het CD-ROM-stuurprogramma van de PC, moet u in het 
Apparaatbeheer van het systeem de extractie van digitale audio inschakelen. Voor meer 
informatie raadpleegt u de sectie Problemen oplossen in Bijlage C van dit document. 
 

De schuifregelaar 
voor volume 

De schuifregelaar 
voor balans 
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4.3.4.2.  Regelaars voor opnamebronnen 
Met de Philips Aurilium kunt u geluid en muziek van meerdere invoerbronnen opnemen.  
Klik op het tabblad Mixer en klik onderaan op het subtabblad Opnemen. Hier kunt u 
opnamebronnen selecteren en regelen. 
 

 
Figuur 18 

Voordat u de opname begint, dient u de opnamebron te configureren. Selecteer een bron 
door op de geschikte knop “Selecteren” te klikken. Elke bron heeft een eigen niveau- en 
balansregelaar. Als u een schuifregelaar op de standaardpositie wilt instellen, klikt u met de 
rechtermuisknop op de schuifregelaar. 
De standaardopnamebron is Lijn in, maar wanneer de Aurilium een aangesloten microfoon 
detecteert, stelt PSA2 automatisch de microfoon als invoerbron voor opnamen in. U kunt die 
selectie echter opheffen en in PSA2 een andere bron toewijzen op het tabblad Opnemen.  

Lijn in controleren 
Deze luisterknop stelt u in staat de audio die wordt opgenomen te beluisteren. Wanneer u  
op de luisterknop klikt, wordt het invoersignaal geselecteerd en naar de Voor-luidsprekers 
gestuurd. Dat betekent dat de Voor-luidsprekers de audiogegevensstroom van een 
audiotoepassing of van het systeem niet weergeven zolang de luisterknop ingedrukt blijft.  
De knop is alleen actief als Lijn in als registratieapparaat is geselecteerd. Als een andere 
bron is geselecteerd, zijn de luisterfunctie en luisterknop uitgeschakeld. 
 De Aurilium biedt een extra versterking voor zwakke microfoonsignalen. U kunt de 
invoerversterking met de draaiknop verhogen of verlagen, maar eerst moet u 
“Invoerversterking” selecteren met de knop Functie, net boven de volumeknop aan de 
voorzijde van de Aurilium. Het indicatielampje “Invoerversterking” gaat branden en de 
niveau-indicatielampjes geven het geselecteerde niveau aan. Bij vervorming stelt u een 
lagere invoerversterking in. 
 

4.3.5.  Het tabblad Voorkeuzen 
Met de voorkeuzefuncties kunt u momentopnamen maken van de instellingen van Philips 
Sound Agent 2-regelaars, zodat u later diezelfde instellingen opnieuw kunt laden. 
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Figuur 19 

 
Dankzij het systeem met voorkeuzen kunt u de toestand van PSA2-regelaars die u aan uw 
eigen voorkeuren hebt aangepast, opslaan. Later kunt u die instellingen weer oproepen voor 
elke bron en elke afspeelomgeving.  
Als u bijvoorbeeld naar muziek met overwegend drums en lage tonen hebt geluisterd en de 
regelaars hebt aangepast zodat ze aan uw wensen voldoen, kunt u die instellingen als een 
voorkeuze met de naam Drums’n’Bass opslaan. Wanneer u opnieuw naar dit type muziek 
luistert, laadt u eenvoudig deze voorkeuze zodat alle regelaars terugkeren naar de 
instellingen die van kracht waren toen u deze voorkeuze hebt opgeslagen. 
De Sound Agent wordt geleverd met zes standaardvoorkeuzen, die op het tabblad 
Voorkeuzen zijn vermeld. Hieronder volgt een beschrijving van elke functie op het tabblad 
Voorkeuzen. 
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Laden 
Als u op deze knop klikt, wordt een bestaande voorkeuze geladen. Als u een andere 
voorkeuze wilt laden, selecteert u de gewenste voorkeuze in de lijst en klikt u op de knop 
Laden.  

Opslaan 
Wanneer u een van de voorkeuzen laadt en deze vervolgens wijzigt, kunt u de wijzigingen 
opslaan door op de knop Opslaan te klikken. Als u een van de standaardvoorkeuzen hebt 
geselecteerd en deze vervolgens wijzigt, moet u die gewijzigde voorkeuze opslaan met een 
andere naam. Sound Agent 2 staat niet toe dat u standaardvoorkeuzen overschrijft, maar u 
kunt wel uw eigen unieke voorkeuzen overschrijven.  

Opslaan als 
U kunt een bestaande (aangepaste of standaard)voorkeuze laden, deze naar wens wijzigen 
en als een nieuwe voorkeuze opslaan.  

Verwijderen 
U kunt de geselecteerde voorkeuze permanent uit de lijst verwijderen. Wanneer u een van 
de aangepaste voorkeuzen selecteert en op deze knop klikt, verschijnt een 
bevestigingsbericht. Wanneer u op de knop OK klikt, wordt de voorkeuze uit de lijst 
verwijderd. Deze knop verwijdert geen standaardvoorkeuzen. 

4.3.6.  Het tabblad Info 
Op dit tabblad vindt u handige informatie over dit product. De informatie bevat het 
versienummer van het stuurprogramma, de naam van de fabrikant en het webadres. 
 

 
Figuur 20 
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4.4.  Weergavenvenster 
Het Weergavenvenster is de grafische weergave van de omgevingen en effecten die door 
Philips Sound Agent 2 zijn gemaakt. U vindt hier twee menu’s en de schuifregelaar 
Weergalmintensiteit. 
Het menu rechts bevat vijftien verschillende weergalmomgevingseffecten waaruit u kunt 
kiezen. Als u een weergalmomgeving wilt selecteren, moet de knop Weergalm op het 
Basiscontrolepaneel zijn ingeschakeld. 
Het menu links bevat alle standaardvoorkeuzen en uw eigen voorkeuzen voor verschillende 
soorten muziek. Met dit menu hebt u snel toegang tot de voorkeuzen vanuit het 
Weergavenvenster.  
Met de horizontale schuifregelaar boven aan in het midden regelt u de intensiteit van het 
weergalmeffect dat wordt toegepast. Pas het niveau aan tot u de juiste weergalmsterkte voor 
de audio-inhoud hebt bereikt. 
U kunt het Weergavenvenster omhoog en omlaag schuiven zodat het Hoofdcontrolepaneel 
wordt verborgen of weergegeven. Hiertoe klikt u op de pijlknop onderaan in het venster. 
 

 
Figuur 21 

 
 

 

Menu 
Voorkeuzen 

De schuifregelaar 
voor 
weergalmintensiteit 

Menu Omgeving 
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5.  PSA2 verwijderen 
Als u, om welke reden dan ook, de stuurprogramma’s van PSA2 moet verwijderen, gebruikt 
u hiervoor een van de twee beschikbare methoden. U kunt naar het configuratiescherm van 
uw systeem gaan en het hulpprogramma “Software” starten, zoals in Figuur 22 en Figuur 
23 is weergegeven. Zoek in de lijst met programma’s het programma PSC805 en klik erop 
om het te markeren. Klik daarna op de knop Toevoegen/verwijderen.  
U kunt ook gewoon het de-installatieprogramma van PSA2 gebruiken. Als u dat programma 
wilt openen, opent u het menu Start van Windows en klikt u achtereenvolgens op 
Programma’s (of “Alle programma’s” in XP), de map Philips en selecteert u het programma 
Philips Uninstall. 
 
 

 
 

Figuur 22 Windows XP 
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Figuur 23 Windows 2000 
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6.  Technische ondersteuning en garantie 
Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt voordat u telefonisch contact opneemt 
met de technische ondersteuning: 

• Modelnummer en aankoopdatum. 
• Type computer, processorsnelheid en beschikbaar geheugen. 
• Besturingssysteem van de computer (IE; Windows® 2000 of XP) 
• De foutberichten die op het scherm zijn verschenen. 
• Andere hardware die op de Aurilium is aangesloten. 

 

6.1.  Internetadres 
Nuttige informatie, zoals de recentste stuurprogramma’s en producten, vindt u op deze 
websites: 
www.pcsound.philips.com 
De Europese website van Philips: 
http://www.philips.com/sound 
De algemene website van Philips: 
http://www.philips.com/ce 
 

6.2.  Informatie over technische ondersteuning 
Gratis telefoonnummers:  
Bereikbaar van 00h00 tot 16h00 CET 
Verenigde Staten: 1-800-835-3506 
 
Andere locaties: Raadpleeg het document met garantievoorwaarden in uw pakket. 
 
 



Philips Sound Solutions 

PSC805 Aurilium™-audioprocessor Gebruikershandleiding 36 

7.  Bijlage A, Handige tips voor de opstelling van 
luidsprekers 

Hieronder vindt u aanwijzingen waarmee u de luidsprekers optimaal kunt opstellen. 
 

7.1.1.  Ideale luisterscenario’s (luidsprekers) 
U zorgt voor de beste weergave, hetzij stereo, surround of 3D, door elk paar luidsprekers zo 
symmetrisch mogelijk te schikken. 
De luidsprekers vooraan moeten op dezelfde hoogte, in dezelfde hoek en op dezelfde 
afstand van de luisterpositie worden geplaatst. U geniet van de beste geluidsweergave als 
de afstand tussen u en de luidsprekers ongeveer gelijk is aan de afstand tussen de 
luidsprekers onderling. 
De typische multimedia-opstelling, waarbij de luidsprekers links en rechts naast de monitor 
van de computer worden geplaatst, is uiterst geschikt voor een stereo- of quadrofonische 
luisterervaring. Als het systeem echter een centrale luidspreker heeft, wordt u aanbevolen 
de luidspreker links- en rechtsvoor verder uit elkaar te plaatsen, maar met behoud van een 
gelijke afstand tot de luisterpositie.  
U plaatst surround-luidsprekers het beste achter de luisteraar, en niet op een grotere afstand 
dan de luidsprekers vóór de luisteraar. U dient deze luidsprekers eveneens op dezelfde 
hoogte en in dezelfde hoek als de luidsprekers vooraan te plaatsen. 

7.1.2.  Ideale luisterscenario’s (hoofdtelefoon) 
Door een hoofdtelefoon te gebruiken, worden de meeste potentiële problemen die bij 
luidsprekers optreden automatisch opgelost. U bevindt zich bijvoorbeeld al automatisch in 
een centrale positie. Zelfs als u zich verplaatst, verandert uw positie ten opzichte van de 
‘luidsprekers’ niet. 

7.1.3.  Weerkaatsende oppervlakken vermijden (luidsprekers) 
Plaats de luidsprekers, indien mogelijk, op ruime afstand van weerkaatsende oppervlakken. 
Als de installatie in een hoek is opgesteld en één luidspreker dicht bij een muur staat, neemt 
de kwaliteit van de weergave af. De geluidsgolven weerkaatsen namelijk tegen de muur en 
komen iets later in de oren dan de golven die rechtstreeks uit de luidspreker komen. 
Deze weerkaatsing treedt, met uitzondering van echovrije kamers, op in alle omgevingen. 
Wanneer de afstand tussen het oppervlak en de luidspreker klein is, wordt de weerkaatste 
geluidsenergie slechts een beetje vertraagd en blijft deze toch vrij krachtig, waardoor de 
helderheid van het ervaren signaal vermindert. 
Hetzelfde verlies treedt op als u de luidsprekers direct op een hard bureaublad plaatst. 
Plaats de luidsprekers, indien mogelijk, op een voet zodat de afstand tot de weerkaatsende 
ondergrond groter is. Dit verbetert de weergave en effecten enigszins. 
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7.1.4.  Balans voor luidsprekers en hoofdtelefoon instellen 
De weergave, inclusief stereo, surround en in het bijzonder 3D-audio, kan verlies oplopen 
door een onevenwichtige uitlijning van de linker- en rechterkanalen. Als de luidsprekers of 
versterker(s) geïntegreerde balansregelaars hebben, wordt u aanbevolen deze te centreren. 
De meeste fysieke balansregelaars hebben een markering die de middenpositie aangeeft. 
Als elke speler een afzonderlijke volumeregelaar heeft, probeert u deze zo gelijk mogelijk in 
te stellen. U kunt met het hulpprogramma Luidsprekers testen van Sound Agent 2 de 
volumeniveaus beoordelen. 
Dit geldt ook voor een hoofdtelefoon. 
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8.  Bijlage B, Aandachtspunten bij USB-hubs 
 

8.1.  Inleiding tot USB-hub 
Een hub is een USB-apparaat dat één USB-poort gebruikt voor de aansluiting op een PC en 
standaard over vier extra poorten beschikt voor de aansluiting van USB-apparaten. De 
functie van een hub is vergelijkbaar met die van een verdeelstekker of een verlengsnoer met 
meerdere stopcontacten.  
Sommige oudere computers hebben slechts twee USB-poorten (meestal aan de achterzijde 
van de computer). In dit geval moeten er meer dan twee USB-apparaten op de PC worden 
aangesloten en is het gebruik van een USB-hub aangewezen. Het gebruik van een hub 
biedt niet alleen meer USB-poorten, maar biedt u ook gemakkelijk toegang tot de poorten 
achteraan op de computer. 
De meeste nieuwe computers hebben achteraan twee USB-poorten en twee extra poorten 
aan de voorzijde. De poorten vooraan zijn meestal verborgen achter een afdekplaatje dat u 
met een scharnierbeweging kunt openen. Raadpleeg de documentatie bij uw PC voor de 
juiste locatie van deze poorten.  
U kunt eventueel een USB-hostcontroller-kaart aan een computer toevoegen als die niet 
over USB-poorten beschikt. Die kaarten moet u in de computer in een PCI-sleuf installeren.  

8.1.1.  Stroombeperking 
Net als elk ander USB-apparaat kunnen ook hubs hun stroom van de bus ontvangen of een 
eigen voeding hebben. Een hub met eigen voeding heeft een externe voeding, die op een 
stopcontact wordt aangesloten en die aan alle USB-poorten van de hub de maximale 
opgegeven voeding kan leveren. Een hub met busvoeding wordt van stroom voorzien door 
de hoofd-USB-poort. Hierdoor is de stroomtoevoer naar de aangesloten USB-apparaten toe 
beperkt. 

8.1.2.  Problemen met beperkingen van bandbreedte 
De maximale bandbreedte van elke USB-poort op de PC is 12 Megabits per seconde 
(Mbps). Bepaalde USB-apparaten vereisen meer of minder bandbreedte dan andere USB-
apparaten. Als u meer dan twee apparaten die veel bandbreedte nodig hebben op een hub 
aansluit, is het mogelijk dat de werking van alle of enkele apparaten die op die hub zijn 
aangesloten, nadelig wordt beïnvloed. Als u bijvoorbeeld een webcamera en een 
audioapparaat op dezelfde hub aansluit, kunnen storingen in weergegeven videobeelden 
ontstaan of stille momenten in de audiogegevensstroom. Het is zelfs mogelijk dat de 
apparaten helemaal niet meer werken. Dit gebeurt doorgaans met het apparaat dat voor het 
laatst is gebruikt wanneer andere USB-apparaten actief zijn. 
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9.  Bijlage C, Problemen oplossen 
 
In deze bijlage vindt u enkele van de basisfouten en valkuilen waarmee u mogelijk te maken 
krijgt. 
 

 U hoort geen geluid 

1. Controleer de luidsprekers.  
a. Controleer dat de luidsprekers op de achterzijde van de Aurilium zijn 

aangesloten. 
b. Controleer dat de voeding van de luidsprekers op het stopcontact is 

aangesloten. Als de luidsprekers met batterijen werken, probeert u het met 
nieuwe batterijen. 

c. Controleer dat het volume van de luidspreker niet op de nulstand is ingesteld. 
2. Controleer dat de knop Stil is uitgeschakeld (dat het indicatielampje van de knop Stil 

op de Aurilium niet brandt). 
3. Controleer de volumeregelaar van de Aurilium en verhoog het volume. 
4. Klik op de knop Standaard op het Basiscontrolepaneel van PSA2. 

 

 Systeemfoutbericht 

Wanneer u een softwarematige audiospeler probeert te starten, is het mogelijk dat een van 
de volgende foutberichten verschijnt, afhankelijk van het besturingssysteem van de PC. Dit 
foutbericht leidt er ook toe dat geen audio wordt afgespeeld. 
 

Windows XP 
 

 Windows 2000 
Figuur 24  
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Dit foutbericht verschijnt wanneer er onvoldoende bandbreedte beschikbaar is  
op de USB-hub waarop de Aurilium is aangesloten. Het verschijnt als u een USB-
beeldverwerkingsapparaat (zoals een webcam of scanner) hebt, een toepassing voor 
beeldverwerking is geopend, en u probeert een softwarematige audiospeler zoals Winamp 
of Windows Media Player te starten.  

Oplossing 
Klik op “Sluiten” of op “Nee”, afhankelijk van het foutbericht dat is verschenen. 
Sluit de softwarematige audiospeler. 
Sluit de toepassing voor beeldverwerking. 
Open de softwarematige audiospeler opnieuw en speel de audiogegevensstroom af. 
 

 Hardware niet geïnstalleerd 

Als het besturingssysteem de Aurilium niet als een USB-apparaat herkent en niet meldt dat 
de hardware correct is geïnstalleerd, is het mogelijk dat het pictogram van PSA2 in het 
systeemvak van Windows met een rode cirkel is gemarkeerd, zoals in Figuur 25 is 
weergegeven. 

 

 
Figuur 25  

Oplossing 
Koppel de USB-kabel van de Aurilium los, wacht twee tot drie seconden en sluit de kabel 
vervolgens weer op de USB-poort aan. Doorgaans duurt het enkele seconden of wat langer 
voordat het besturingssysteem het USB-audioapparaat herkent en registreert. Zodra de 
hardware is geregistreerd, verdwijnt normaal de rode cirkel. 
Als u wilt controleren of het besturingssysteem de USB-audiohardware heeft geregistreerd, 
gaat u als volgt te werk. Het Apparaatbeheer van Windows bevat drie vermeldingen van 
PSC805.  

Windows 2000 
• Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Deze computer. 
• Blader omlaag en klik op Eigenschappen. 
• Klik op het tabblad Hardware. 

• Klik op de knop Apparaatbeheer. 
• Klik op het plusteken naast de vermelding Human Interface Devices. Die 

vermelding ontbreekt mogelijk als de Aurilium niet is geregistreerd en als er geen 
HID’s op de PC zijn aangesloten. Als het besturingssysteem de Aurilium heeft 
herkend, staan hier normaal één of twee HID-vermeldingen.  

• Klik op het plusteken naast Besturing voor geluid, video en spelletjes. Normaal is 
een van de vermeldingen in de lijst “USB-audioapparaat”. 
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• Klik op het plusteken naast USB-controllers. Normaal is een van de vermeldingen in 
de lijst “Samengesteld USB-apparaat”. 

• Als geen van deze vermeldingen aanwezig is, is de Aurilium niet door het 
besturingssysteem herkend en moet u de Aurilium loskoppelen en opnieuw 
aansluiten. Elke keer dat u de Aurilium aansluit, controleert u dat de rode cirkel op 
het pictogram van PSA2 in het Systeemvak is verdwenen voordat u het 
geluidssysteem in gebruik neemt. 

• Als slechts één of twee van de vermeldingen hierboven aanwezig zijn, maar niet alle 
drie, is het inventarisatieproces niet voltooid. In dat geval koppelt u de Aurilium los, 
sluit u alle toepassingen en schakelt u de computer uit vanuit het menu Start. Wacht 
minimaal 10 seconden voordat u de computer opnieuw opstart. Sluit de Aurilium aan 
en let op het pictogram van PSA2. De rode cirkel op het pictogram is nu normaal 
verdwenen. 

Windows XP 
Als u het Apparaatbeheer van Windows XP wilt starten, controleert u eerst of het pictogram 
Deze computer op het bureaublad aanwezig is. Als het pictogram aanwezig is, volgt u alle 
stappen die voor Windows 2000 zijn vermeld. Als het pictogram ontbreekt, opent u het menu 
Start, zoekt u het pictogram Deze computer (normaal boven aan in de rechterkolom) en klikt 
u er met de rechtermuisknop op. Daarna volgt u gewoon alle stappen die voor Windows 
2000 zijn vermeld. 

 Geen geluid wanneer u in het CD-ROM-station een audio-CD afspeelt 

Het CD-ROM-station van het systeem kan worden gebruikt om audio-CD’s af te spelen. Het 
moet echter ook zodanig worden geconfigureerd dat de audio digitaal wordt geëxtraheerd en 
via de gegevenskabels van het systeem naar de Aurilium wordt gestuurd om te worden 
afgespeeld. U schakelt u die functie als volgt in: 
 
Windows 2000 

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram “Deze computer”. In Windows 2000 
bevindt dit pictogram zich op het bureaublad. In Windows XP bevindt het zich 
rechtsboven in het menu Start. 

2. Blader omlaag en klik op “Eigenschappen”. 
3. Klik op het tabblad “Hardware”. 
4. Klik op de knop “Apparaatbeheer” in het midden van het venster. 
5. Klik op het plusteken naast DVD-/cd-rom-stations. 
6. Klik met de rechtermuisknop op het CD-ROM-station dat verschijnt. Als meer dan 

één CD-ROM-station verschijnt, klikt u op het station dat wordt gebruikt om audio-
CD’s af te spelen. 

7. Blader omlaag en klik op “Eigenschappen”. 
8. Een nieuw venster wordt geopend. Zie Figuur 26. 
9. Klik op het tabblad Eigenschappen. 
10. Schakel het selectievakje “Digitale cd-audio voor deze cd-rom-speler  

inschakelen” in. 
11. Klik op de knop OK en sluit alle andere vensters die u hebt geopend. 
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Figuur 26  

 

 De regelaar voor de CD-speler op het tabblad Mixer heeft geen effect op de 
uitvoer bij het afspelen van een audio-CD in het CD-ROM-station 
Aangezien de CD-speler de audiogegevensstromen via de digitale gegevenskabels 
doorstuurt, behandelt Windows deze bron net als alle andere digitale-audiobronnen, zoals 
MP3-bestanden. Als u bijgevolg het volume en de balans wilt regelen, moet u de regelaars 
voor “Wave” gebruiken. 

 Geen PSA2-pictogram in het Systeemvak 

Als, nadat u PSA2 vanaf de installatie-CD hebt geïnstalleerd, het PSA2-pictogram uit het 
Systeemvak verdwijnt, gaat u naar het menu Start en klikt u achtereenvolgens op 
Programma’s (Windows 2000) of op Alle programma’s (Windows XP), Philips, Philips 
PSC805 en daarna op PSC805 PSA2 Controlepaneel.  

 Bij het afspelen van een DVD er is wel achtergrondmuziek, maar hoort u geen 
dialogen of zijn ze nauwelijks hoorbaar 

Controleer de luidsprekeraansluiting. Dit probleem kan optreden als de Voor-luidsprekers 
niet zijn aangesloten, maar de Achter-luidsprekers en de subwoofer wel. Als dit probleem 
optreedt als de luidsprekers wel correct zijn aangesloten, is het mogelijk dat de soundtrack 
van de DVD beschadigd is. U kunt de soundtrack testen door een hoofdtelefoon op de 
Aurilium aan te sluiten en naar het geluid te luisteren. De hoofdtelefoon geeft altijd de 
teruggemixte soundtrack weer. Als de hoofdtelefoon net zo klinkt als de luidsprekers,  
is de soundtrack beschadigd. 
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 Foutbericht verschijnt op het scherm 

Het foutbericht in Figuur 27 verschijnt wanneer de luidsprekerconfiguratie niet correct is. 
Controleer dat de Voor-luidsprekers op de juiste connector aan de achterzijde van de 
Aurilium zijn aangesloten.  

 
Figuur 27  

 
Voor alle duidelijkheid zijn de luidsprekerconnectoren met een kleur gecodeerd. Groen is 
voor de Voor-luidsprekers. Zwart is voor de Achter-luidsprekers, en oranje voor de Midden/ 
LFE-luidspreker of subwoofer. Zie Figuur 2. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie 
Het tabblad Setup in dit document. 
Dit is de juiste configuratie: 

Aantal 
luidsprekers 

Aansluiten op... 

Twee luidsprekers Aansluiten op de VOOR-connector aan de achterzijde van de 
Aurilium. 

Vier luidsprekers Aansluiten op de VOOR- en ACHTER-connectoren.  

Vijf of zes 
luidsprekers  

Aansluiten op de VOOR-, ACHTER- en Midden/LFE-
connectoren. 

Hoofdtelefoon Aansluiten op de connector voor de hoofdtelefoon aan de 
voorzijde van de Aurilium. 

 


