U kan genieten van het volle en melodieuse geluid van uw televisie wanneer u uw televisie heeft verbonden met dit
audiosysteem.
Verbinding middels HDMI kabel
Om volledig te kunnen genieten van het geluid van uw televisie op dit audiosysteem dient uw televisie over de laatste HDMI functies (1)HDMI CEC / ARC (Audio
Return Channel)) te beschikken. Indien uw televisie niet over deze functie beschikt, kan u uw televisie middels een optische kabel verbinding met dit audiosysteem.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control )
Consumer Electronics Control (CEC) is een HDMI functie, ontwikkeld zodat u met 1 afstandsbediening alle aangelosten en met CEC uitgerustte modellen kan
bedienen
※Voorbeelden van CEC zijn Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), Bravia Sync (Sony), Easylink (Philips) en VieraConnect (Panasonic)

Stap 01
Koppel de apparaten middels een HDMI kabel
TV: HDMI IN (ARC) poort
Audio: HDMI OUT poort

Stap 02
Activeer ARC modus
TV : Setup : Audio of Geluid : ARC Modus (moet
ingeschakeld zijn)

GELUID

Geluid uit

Slimme geluidsmodus
Geluidsmodus

TV Speaker
Externe luidspreker (optisch/HDMI ARC)

Virtual Surround Plus

ARC-modus

Aan

Heldere stem II

Uitgang digitaal geluid

PCM

Geluid uit

LG-Synchronisatie geluid (optisch)

AV-sync. aanp.

LG-Synchronisatie geluid (draadloos)

Stap 03
Selecteer de speakers
TV : Druk op de 'Input' knop op de afstandsbediening
van je televisie : HDMI CEC (moet ingeschakeld zijn) :
Selecteer de speaker die je wilt gebruiken.
※ LG TV : Druk op de 'Input' of 'Simplink' knop van je
afstandsbediening of ga met de cursor van de Magic
Motion naar linksonder om 'Invoer' of 'Simplink' te
kiezen. : Simplink moet ingeschakeld zijn bij de
Simplink instellingen : Wijzig de speakers van 'TV
Speakers' naar 'HT(S) Speakers' of selecteer 'Externe
Speaker (Optical/HDMI ARC)

Externe luidspreker (optisch/

Apparaatnaam wijzigen

SIMPLINK-instelling

Univers. afst.bed. inst.

Programmeer Modus

OPMERKING
Alle hierboven vermelde stappen om HDMI (ARC) te activeren, kunnen verschillen met modellen van andere fabrikanten. Raadpleeg uw handleiding van uw
televisie voor meer informatie indien die afwijkt.
U kan ook genieten van extra functies zoals het afspelen vanaf USB of via Bluetooth met de 'Function' knop op de afstandsbediening van uw audiosysteem. Om
opnieuw het geluid van uw televisie te horen, nadat u gebruik heeft gemaakt van de extra functies (USB playback of Bluetooth) van dit systeem, kan u opnieuw de
speaker selecteren in uw televisie (zoals beschreven in stap 3).
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