
De televisie aansluiten op het systeem
De onderstaande insiructies tonen de basisaansluitingen tussen het nrediacenter en de tv.

Deze simpele instructies helpen u om uw systeem snel te gebruiken. Later in de handleiding
vindt u andere opties voor het aanstuiten van extra apparatuur op uw systeem.

De audioaansluiting
Sluit met de meegeleverde stereo-audiokabel de linker (L)en rechter (R) audio-uitgangen op
de achterkant vaÀ de televisie aan op de ingangen Audio lN TV L en R W op de achterkant
van het mediacenter (Figuur 12).

. Als de televisie zowel vaste (FlX) als variabele (VAH) uitgangen heeft, gebruik dan de FIX-

uitgangen. Als het setup-menu van uw televisie dit toestaat, selecteer dan de FIX-

uitgangen in dat menu.

. Als u een digiiale televisie hebt, kunt u tevens een digitale audiokabel aansluiten. Dit kan

een enkele Coaxiale kabel zijn met RCA-stekkers aan elk uiteinde of een optische kabel mei
een unieke stekker aan elk uiteinde.

! Opmer*ing: Het is betangrijk om de analoge aanstuiting samen met de digitale te

verschaffen, om getuidsverlies te voorkomen dat wordt veroorzaakt door tiideliike
verslechtering van het digitale signaal.

I Opmerking: Kilk op de televisie wetke Video tN-aansluiting wordt gebruikL ln-het volgende
voorbeetd ís Video OLIT op het mediacenter aanEeslaten op de ingang VTDEO 1 van de tv. ln
dit gevat gebruikt u de afsiandsbediening van uw-televisie om VIDEO 1 te selecteren om dvd's #t-ï-
te bekiiken en de menu's van het LIFESWLP systeem te zien. ít Ë
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