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Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet
nettet så lenge apparatet er tilsluttet
nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio FW-D5 Philips
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del
D.M. 28 Agosto 1995
n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Important notes for users in the U.K.

Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this
type of plug proceed as follows:
1 Remove fuse cover and fuse.
2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
3 Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an
appropriate plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug
without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater
than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard
should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral
(N), brown = live (L).
As these colours may not correspond with the colour markings identifying the
terminals in your plug, proceed as follows:
• Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
• Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
• Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or

coloured green (or green and yellow).
Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over
the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956
and The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
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CAUTION
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO BEAM (WARNING LOCATION:
INSIDE ON LASER COVERSHIELD)

CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM

ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED
ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING

ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR
DEKSEL ÅPNES UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN

VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR
DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN

VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO
SÄTEESEEN

VORSICHT SICHTBARE UND UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT
DEM STRAHL AUSSETSEN

DANGER VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM

ATTENTION RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN
CAS D’OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU
FAISCEAU

CLASS 1

LASER PRODUCT
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LASER SAFETY
This unit employs a laser. Only a qualified service person
should remove the cover or attempt to service this device,
due to possible eye injury.

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN
THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

The region code for this set is 2.

Since it is usual for DVD movies to be released at
different times in different regions of the world, all
players have region codes and discs can have an
optional region code. If you load a disc of a different
region code to your player, you will see the region code
notice on the screen. The disc will not play, and should
be unloaded.

2

For Customer Use:

Read carefully the information located at the bottom of
your DVD-VIDEO player and enter below the Serial No.
Retain this information for future reference.

Model No. __________________________

Serial No. __________________________

Dolby Surround and the double-D symbol d are
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Manufactured under license from Dolby Laboratories
Licensing Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
“Dolby”, “AC-3” and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories. Confidential
Unpublished Works. ©1992-1997 Dolby Laboratories,
Inc. All rights reserved.

TruSurround and the SRS symbol are trademarks of SRS
Labs., Inc. TruSurround technology is manufactured
under license from SRS Labs., Inc.

This product incorporates copyright protection
technology that is protected by method claims of
certain U.S. patents and other intellectual property
rights owned by Macrovision Corporation and other
rights owners. Use of this copyright protection
technology must be authorised by Macrovision
Corporation, and is intented for home and other limited
viewing uses only unless otherwise authorised by
Macrovision Corporation. Reverse engineering or
disassembly is prohibited.

LASER
Type Semiconductor laser GaAlAs
Wave length 650 nm (DVD)

785 nm (VCD/CD)
Output Power 7 mW (DVD)

10 mW (VCD/CD)
Beam divergence 60 degree.

The DVD-VIDEO player is in conformity
with the EMC directive and low-voltage
directive.

NEVER MAKE OR CHANGE CONNECTIONS
WITH THE POWER SWITCHED ON.
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ALLMÄN INFORMATION SÄKERHETSINFORMATION

Allmän information
– Märkskylten (som innehåller

serienumret) sitter på baksidan av
systemet.

– Inspelning är tillåten om copyright
och andra tredjepartsrättigheter
inte överträds.

– Denna produkt uppfyller EU:s krav
gällande  radiostörningar.

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har
slopats. Vi har försökt att göra det enkelt
att dela upp förpackningen i tre olika
material: kartong (lådan), polystyrenskum
(stötdämpande), och polyeten (påsar,
skyddsfolie).

Ditt system består av material som kan
återanvändas om det demonteras av ett
företag specialiserat på detta. Ge akt på de
lokala reglerna vad gäller deponering av
förpackningsmaterial, förbrukade batterier
och gammal utrustning.

Säkerhetsinformation
• Innan du börjar använda systemet,

kontrollera att spänningsangivelsen på
märkskylten (eller spänningsangivelsen
bredvid spänningsväljaren) på ditt
system överensstämmer med
spänningen i ditt vägguttag. Om inte,
kontakta din återförsäljare. Märkskylten
hittar du på baksidan av ditt system.

• Flytta inte runt systemet när spänningen
är inkopplad.

• Placera systemet på ett stabilt underlag
(t ex ett skåp).

• Placera systemet på en plats med
tillräcklig ventilation för att undvika
invändig uppvärmning i systemet.
Lämna minst 10 cm fritt utrymme bakom
och ovanför enheten, och 5 cm vid
vardera sidan.

• Systemet innehåller en inbyggd
mekanism som förhindrar överhettning.

• Placera inte systemet på en mjuk matta
som täcker för ventilationshålet i
bottnen.

• Utsätt inte systemet för överdriven
fuktighet, regn, sand eller värme.

• Under inga omständigheter ska du själv
reparera systemet, eftersom garantin då
inte kommer att gälla!

• Om systemet flyttas direkt från en kall
till en varm lokal, eller placeras i ett
mycket fuktigt rum, så kan fukt
kondensera på CD-linsen i systemet. Om
så är fallet kommer förmodligen CD-
spelaren inte att fungera normalt.
Lämna i så fall spänningen påslagen
under omkring en timme, utan någon
skiva ilagd, till dess att normal
uppspelning är möjlig.

• Elektrostatiska urladdningar kan orsaka
oväntade problem. Kontrollera om
problemen försvinner när du drar ut
nätsladden och sedan sätter tillbaka den
efter några sekunder.

• Observera!  Strömbrytaren är
sekundärt kopplad och inte bryter
strömmen från nätet.  Den inbyggda
nätdelen är därför ansluten till elnätet
så länge stickproppen siter i
vägguttaget.

• Klass 1 laserapparat
Varning:  Om apparaten används på
annat sätt än i denna bruksanvisning
specificerats, kan användaren utsättas
för osynlig laserstrålning, som
överskrider gränsen för laserklass 1.

Energy Star

Som ENERGY STARR Partner; Philips har
fastställt att denna produkt uppfyller
ENERGY STARR riktlinjerna beträffande
energieffektivitet

Tillbehör (ingår)
– Fjärrkontroll
– Batterier (två st. av typen AA) för

fjärrkontrollen
– Ramantenn för AM
– Trådantenn för FM
– Nätsladd
– Högtalarpaketet CS-05 (inkluderar ett

par surround-högtalare och en
mitthögtalare)

– SCART-kabel
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FÖRBEREDELSER

Anslutningar på baksidan
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A Anslutning av ramantenn
för AM

Anslut den medföljande ramantennen till
kontakten AM ANTENNA. Placera
ramantennen så långt bort ifrån systemet
som möjligt och justera dess placering för
bästa mottagning.

B Anslutning av trådantenn
för FM

Anslut den medföljande trådantennen för
FM till 75 Ω-kontakten FM ANTENNA.
Justera dess placering för bästa
mottagning.

Utomhusantenn
För att förbättra mottagningen av FM-
stereo, så kan en FM-utomhusantenn
anslutas till   75 Ω-kontakten FM
ANTENNA med hjälp av en 75 Ω
koaxialkabel.

C Högtalaranslutning
• Anslut den högra högtalaren till

kontakten R på framsidan, med den
färgade kabeln till + och den svarta
kabeln till -.

• Anslut den vänstra högtalaren till
kontakten L på framsidan, med den
färgade kabeln till + och den svarta
kabeln till -.

• Kläm fast den skalade biten av
högtalarsladden enligt figuren.

12 mm

stängöppna

OBSERVERA:
– För optimal ljudprestanda

rekommenderar vi att de medföljande
högtalarna används.

– Anslut inte mer än en högtalare till varje
högtalarutgång (+,-).

– Anslut inte högtalare med lägre
impedans än de medföljande
högtalarna. För impedansvärde,
kontrollera i avsnitt TEKNISKA DATA i
denna bruksanvisning.

D Inkoppling av Mitthögtalaren
Anslut de svarta (omärkta) kablarna till den
svarta CENTER-kontakten, och de blå
(märkta) kablarna till den blå CENTER-
kontakten.

E Inkoppling av de Bakre
Högtalarna

Anslut de svarta (omärkta) sladdarna till de
svarta REAR SURROUND-kontakterna, och
de vita (märkta) sladdarna till de grå REAR
SURROUND-kontakterna.

F Anslutningen Subwoofer
Out

Anslut den aktiva subwoofern (tillval) till
kontakten SUBWOOFER OUT. Subwoofern
återger bara de låga bastonerna
(explosioner, dånet från rymdraketer, etc.).
Följ noga anvisningarna som medföljer
subwoofern.

G Inkoppling av den trådlösa
Surround Out

Du kan ansluta sändarenheten för de
trådlösa bakre högtalarna (ingår inte) till
SURROUND OUT-kontakten, i stället för till
de kabelanslutna bakre högtalarna. Var
noga med att följa anvisningarna som
medföljer de trådlösa högtalarna.

Observera:
– Tillstånd att använda trådlösa sändare

med tillhörande utrustning regleras av
lokala myndigheter. Kontrollera med din
lokala myndighet vad som gäller på din
ort.

H Anslutningen Line Out
(förberedd för trådlös överföring)

Du kan ansluta LINE OUT-kontakterna L
(vänster) och R (höger) till ANALOGUE IN-
kontakterna på en yttre CD-inspelare. Detta
gör att du kan spela in i analogt format.

Du kan även installera extra främre aktiva
högtalare på avstånd från systemet (t ex i
ett annat rum) för att slippa att dra långa
högtalarsladdar genom olika rum. Du kan
placera ut så många högtalare du önskar
på avstånd, förutsatt att de fungerar vid
samma radiofrekvens. Anslut den trådlösa
radiosändaren till LINE OUT-kontakterna.
\Placera de aktiva högtalarna där du önskar.
Var noga med att följa anvisningarna som
levereras med högtalarna.

I Anslutning av annan
utrustning till ditt system

Du kan ansluta AUDIO OUT-kontakterna,
vänster (L) och höger (R), på en TV, VCR,
Laser Disc-spelare, DVD-spelare eller CD-
spelare, till AUX/CDR IN-kontakterna på
baksidan av ditt system.

FÖRBEREDELSER
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J AV Out anslutning
Anslut AV OUT-uttaget på systemets
baksida till TV:ns eller Videons IN-uttag
med hjälp av den medföljande scart-kabeln
för att titta eller spela in.

Observera:
– Du kan även välja att ansluta S-VIDEO

OUT (Y/C) uttaget vid VIDEO-OUT (CVBS)
baktill på systemet till S-VIDEO IN på
TV:n med hjälp av en S-VIDEO kabel
eller CVBS-kabelband (tillval)

K Anslutningen Digital Out
Via denna utsignal kan du spela in det
digitala ljudet från din CD/DVD på alla
ljudutrustningar med digital insignal (t ex
CD-inspelare, Digital Audio Tape (DAT)-
däck, digital-analog-omvandlare och
digitala signalprocessorer).

Anslut den ena änden av koaxialkabeln
(medföljer inte) till uttaget DIGITAL OUT,
och den andra änden till utrustningen med
digital insignal. När du ansluter
koaxialkabeln, var noga med att skjuta in
den ordentligt.

L Nätanslutning
När du är klar med alla de andra
anslutningarna, anslut då nätsladden till
systemet och till vägguttaget.

Insättning av batterier i
fjärrkontrollen
• Sätt in batterierna (typ R06 eller AA) i

fjärrkontrollen enligt anvisningen i
batterifacket.

• För att undvika skador från läckande
batterier, tag bort förbrukade batterier
eller batterier som inte kommer att
användas under lång tid. Byt till
batterier av typen R06 eller AA.
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KONTROLLER

Kontroller på systemet och på
fjärrkontrollen
1 STANDBY ON
– för att slå på systemet eller för skifte

till standby-läget.
– används tillsammans med EASY SET

(snabbinställning).
2 POWER SAVE
– för att lägga systemet i

energisparläge.
3 IR SENSOR
– sensor för den infraröda

fjärrkontrollen.
4 SOURCE – för val av följande:

DVD (VCD•CD)
– val av DVD-funktion. I DVD-funktionen

kan du spela upp DVD, VCD eller CD.
CD / (CD 1•2•3)

– för val av CD-läge. När uppspelningen
av CD: n har avbrutits, tryck för val av
skivfack 1, 2 eller 3.
TUNER / (BAND)

– för val av Tuner-läge. I läget Tuner,
tryck för val av våglängdsband: FM,
MW eller LW.
AUX / (CDR)

– för val av ljud från en extern källa (t ex
TV, VCR, Laser Disc-, DVD- eller CD-
spelare). I läget Aux, tryck för val av
AUX eller CDR.
TV/AV (endast på fjärrkontrollen)

– Påslagning eller avstängning av TV-
och Videosystem.

5 DISPLAY
– för visning av den aktuella

systeminställningen.
6 KARUSELLSKIVFACK FÖR CD
7 DISC CHANGE
– för byte av CD (en eller flera).
8 OPEN•CLOSE
– för öppning eller stängning av CD-

karusellen.
9 CD 1 / CD 2 / CD 3

(DIREKTSPELNING AV CD)
– för val av CD-fack för uppspelning.
0 SURROUND SOUND DISPLAY

PANEL
– granska den valda

Surroundinställningen.
! SURROUND CONTROL (SURR)
– val av läge Multichannel Sound,

Stereo, Surround eller 3D Sound
(enbart för DVD-funktion).

@ NEWS/TA
– för automatisk avlyssning av nyheter

eller trafikinformation.
# RDS/CD TEXT

för TUNER ..... för val av RDS-data i
följande ordning:
stationsnamn,
programtyp och
radiotext.

för CD ............ för att titta på den
kodade informationen
på CD:n.

$ MODE SELECTION
SEARCH•TUNING à   á (1  2)
för DVD/VCD/CD
– söka bakåt/framåt (utom CD-

uppspelning i DVD-VIDEO-fack).
för TUNER
– inställning av en lägre eller högre

radiofrekvens.
för CLOCK (bara på systemet)
– inställning av timvisningen.
för TV VOL
– för justering av TV-volymen om

fjärrkontrollen styr din TV.
STOP•CLEAR 9
för DVD/VCD/CD
– stoppa DVD-uppspelning (endast i

DVD-läge).
för CD
– avbryter CD-spelning eller raderar

ett program (endast i CD-läge).
för TUNER
– avbryter programmering.
DEMO (bara på systemet)
– start eller stopp av

demonstrationsläget.
PLAY PAUSE  2;

för DVD/VCD/CD
– start eller stopp av spelning.
för DVD/VCD
– titta på en stillbild.

í PREV / NEXT ë (PRESET)
för DVD/VCD/CD
– hoppa till början av nuvarande,

föregående, eller nästa titel eller
spår.

Enbart för VCD
– val av nästa eller föregående

MENU (för VCD med PBC på).
– val av nästa eller föregående VCD-

spår under uppspelning (för VCD
med PBC av).

för TUNER
– val av förinställd station i minnet.
för CLOCK (bara på systemet)
– inställning av minutvisningen.

% CLOCK/TIMER
– för visning av klockan, inställning av

klockan, eller inställning av timern.
^ SOUND CONTROL – för val av

önskad ljudfunktion: VEC, PERSONAL,
DSC eller DBB.

& SOUND JOG
– för val att önskad ljudeffekt i

inställning VEC/PERSONAL/DSC/DBB.
Du måste först välja respektive
ljudfunktion.
VEC

– för val av önskad Virtual Environment
control effekt : HALL, CLUB, DISCO,
CINEMA, CONCERT eller ARCADE.
PERSONAL

– för val av upp till 6 personligen
föredragna inställningar av Spectrum
Analyzer: PERSONAL 1-6.
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KONTROLLER

DSC
– för val av önskad Digital Sound

Control effekt : OPTIMAL, CLASSIC,
TECHNO, VOCAL, ROCK eller JAZZ.
DBB

– val av Dynamisk Basförstärkningsnivå:
BEAT, PUNCH eller BLAST.

* ;

– kontakt för hörlurar.
( VOLUME
– för ökning eller minskning av volymen.
) DIM
– för inställning av ljusstyrkan för

displayen: DIM 1, DIM 2, DIM 3 eller
DIM OFF.

¡ PROGram (FTS - Favourite Track
Selection)
för DVD/VCD/CD
– programmering av CD-spår.
för TUNER
– programmering av förinställda

radiostationer.
för CLOCK
– val av 12- eller 24-timmarsvisning i

läget för klockinställning (bara på
systemet).

™ DVD-VIDEO SKIVFACK
£ OPEN/CLOSE 0
– öppna eller stänga DVD-VIDEO-

skivfacket.
≤ PLAYBACK MODE
– granska det valda uppspelningsläget:

DVD, VCD eller CD.

∞ DVD MENU
– åtkomst till DVD skivmenyn.
§ OK
– bekräfta valet.
≥ AXIS ( 1 2 3 4 )
– val av riktning på markörförflyttningen:

upp/ned eller vänster/höger.
– (enbart på fjärrkontrollen)

val av markörförflyttning vänster,
höger, upp och ned.

• DVD JOG
– förflytta markören upp/ned eller

vänster/höger. Du måste först välja
AXEL-förflyttningsriktning.

ª SCAN
för DVD

– spela upp de första 10 sekunderna av
varje avsnitt i en titel.
för VCD/CD

– spela upp de första 10 sekunderna av
varje spår.

º A – B (endast i DVD-läge)
– upprepat spela upp en viss scen eller

passage på en skiva.
⁄ PBC (PLAYBACK CONTROL)
– sätta på eller stänga av PBC-

funktionen (endast för VCD-version
2.0).

¤ RETURN
– gå tillbaka till den föregående MENU-

nivån vid uppspelning.

‹ REPEAT
– för upprepning av ett CD-spår, en skiva

eller samtliga tillgängliga skivor
(endast i CD-läge).

– upprepat spela upp ett Kapitel/Index,
Titel/Spår eller Skiva (endast i DVD-
läge).

› OSD (= visning på skärmen) MENU
– sätta på eller stänga av visningen på

TV-skärmen.
fi SUBTITLE
– val av olika textningsspråk tillgängliga

på DVD-skivan.
fl ANGLE
– val av en kameravinkel tillgänglig på

DVD-skivan.
‡ MUTE
– för tillfällig avstängning av ljudet.
° SLEEP
– för omkoppling av systemet till läge

standby vid en vald tidpunkt.
· TIMER
– till- eller frånslagning av timern.
‚ AUDIO
– val av olika audiospråk tillgängliga på

DVD-skivan.
ZOOM

– förstora en stillbild på TV-skärmen.
+ SHUFFLE
– för spelning av samtliga spår på

samtliga tillgängliga skivor i
slumpmässig ordning.

, SIFFRA 0 – 9
(nummer bestående av mer än två
siffror måste knappas in inom två
sekunder.)
för DVD/VCD/CD
– knappa in en skivtitel eller spår för

uppspelning eller programmering.
för VCD med bara PCB på
– val av ett spår.
för TUNER
– knappa in en förinställd

radiostation.
< 2

– för omkoppling av systemet till läget
standby.

Påpekanden för fjärrkontrollen:
– Välj först den ljudkälla du vill styra

genom att på fjärrkontrollen trycka
på någon av knapparna för val av
källa (DVD, TUNER, etc.).

– Välj sedan önskad funktion ( 2, ¡,
™, etc.).
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Viktigt:
Innan du börjar använda systemet
måste du ha slutfört alla förberedelser.

Demonstrationsläget
Systemet har ett demonstrationsläge som
visar vilka funktioner som finns tillgängliga.
När du första gången slår på systemet
hamnar du automatiskt i
demonstrationsläget.

Observera:
– Om du under demonstrationen trycker

på någon av knapparna för val av
ljudkälla (eller standby-on), så kommer
systemet att kopplas om till
motsvarande läge (eller standby).

– När systemet sätts i läge standby eller
power save, återkommer demonstration
5 sekunder därefter.

Att avbryta demonstrationen
• Håll in knappen  9 (bara på systemet)

under 5 sekunder när systemet är i
demonstrationsläget.
™ Demonstrationen avbryts.
™ Texten "DEMO OFF" visas på

displayen.
™ Systemet kopplar om till standby.

Observera:
– När systemet sätts på från

nätströmsutgången kan CD-karusellens
fack komma att öppnas och därefter
stängas för att initiera apparaten.

– Även om nätsladden tas ut ur
vägguttaget och sedan stoppas in igen,
så kommer demonstrationen att förbli
stoppad tills den startas igen.

ANVÄNDNING AV SYSTEMET

Start av demonstrationsläget
• Håll in  9 (bara på systemet) under 5

sekunder när systemet är i läget
standby.
™ Demonstrationen startar.

Easy Set (snabbinställning)
Med funktionen EASY SET kan du lagra alla
tillgängliga radio- och RDS-stationer
automatiskt.

1 Håll in STANDBY ON (bara på
systemet) under 5 sekunder när
systemet är i läget standby eller
demonstration.
™ Texten "EASY SET" visas, följd av

"TUNER" och sedan "AUTO".
™ EASY SET (snabbinställning) börjar

med att söka efter alla RDS-
radiostationer med tillräcklig
signalstyrka, och fortsätter därefter
med radiostationer på FM-, MW-
respektive LW-banden. Svaga RDS-
stationer kan komma att lagras som
senare förinställningar.

™ Alla tillgängliga RDS- och
radiostationer med tillräcklig
signalstyrka kommer att lagras.
Maximalt 40 förinställningar totalt.

2 Systemet kommer att fortsätta att ställa
in RDS-tiden automatiskt med hjälp av
den lagrade, förinställda RDS-stationen.

• Om inte någon RDS-station är tillgänglig
på den första förinställda stationen
kommer programmet att avslutas
automatiskt.
™ När en radiostation hittats visas

texten "EASY SET" åtföljd av
"TIME".

• Vid sökning av RDS-tid:
™ Texten "SEARCH RDS TIME"

visas.
™ När RDS-tiden lästs av visas texten

"RDS TIME". Den aktuella tiden
visas under 2 sekunder och lagras
sedan automatiskt.

Observera:
– EASY SET startar med RDS-stationerna.

Om det sedan finns plats för ytterligare
förinställningar så fortsätter den med
att lagra FM, MW och LW i nämnd
ordning.

– När EASY SET aktiveras kommer alla
tidigare lagrade radiostationer att
raderas.

– Den sist lagrade radiostationen, eller
den först funna RDS-stationen kommer
att visas på displayen när EASY SET är
klar med sökningen.

– Om RDS-stationen inte sänder ut någon
RDS-tid inom 90 sekunder, så kommer
programmet att avbrytas automatiskt,
och displayen kommer att visa texten
“NO RDS TIME”.
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ANVÄNDNING AV SYSTEMET

Start av systemet
• Tryck på DVD, CD, TUNER eller AUX.

Du kan också slå på systemet genom att
trycka på någon av knapparna CD DIRECT
PLAY.

Omkoppling till standby-läget
• Tryck en gång till på STANDBY ON,

eller 2 på fjärrkontrollen.
™ Systemet kopplar om till standby-

läget.

Omkoppling av systemet till
energisparläge (när läge
Demonstration är stoppad)
• Tryck på POWER SAVE för att koppla

om till energisparläge ( < 2 watt).
™ "LOW POWER STANDBY ON"

visas varefter displayskärmen blir
tom.

™ Lysdioden för låg strömförbrukning
STANDBY ON tänds.

Observera:
– om demonstrationsläget inte har

avaktiverats återkommer det efter fem
sekunder.

Val av ljudkälla
• Tryck på önskad knapp för val av

ljudkälla: DVD, CD, TUNER eller AUX.
™ Displayen visar vald ljudkälla.

Observera:
– Om du har valt en extern ljudkälla,

kontrollera då att du har anslutit vänstra
och högra utgångarna (audio left/right
OUT) på den externa ljudkällan (TV, VCR,
Laser Disc-, DVD-, eller CD-spelare) till
systemets AUX/CDR IN-kontakter.

DIM-läge
Du kan ställa in önskad ljusstyrka för
displayen.

• Tryck på DIM och välj displayläget
DIM 1, DIM 2, DIM 3 eller DIM OFF.
™ DIM-displayen lyser upp.
™ "DIM 1", "DIM 2", "DIM 3" eller

"DIM OFF" visas, beroende vilket
läge du valt.

DIM OFF - normal ljusstyrka med
spektrumanalysatorn (Spectrum
Analyzer) På (On)

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

DIM 1 - normal ljusstyrka med
spektrumanalysatorn Av (Off)

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

DIM 2 - halverad ljusstyrka med
spektrumanalysatorn På

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

DIM 3 - halverad ljusstyrka med
spektrumanalysatorn Av, och alla
systemets LED:er (ljusdioder) släckta.

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

Ljudkontroller
Minska eller öka volymen med
volymkontrollen VOLUME.

Enskilt lyssnande
Anslut hörlurens kontakt till uttaget märkt
med ; på systemets framsida.
Högtalarna kommer då att tystna.

MUTE (endast på fjärrkontrollen)
Med MUTE kan man temporärt stänga av
ljudet utan att behöva stänga hela
musiksystemet exempelvis om telefonen
ringer.

1 Tryck på MUTE på fjärrkontrollen så
tystnar ljudet.
™ "MUTE" visas.

2 Tryck på MUTE igen på fjärrkontrollen
eller öka ljudstyrkan med VOLUME.
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ANVÄNDNING AV SYSTEMET

Sound Control
För optimalt utljud kan du bara välja
en av följande ljudkontroller per gång:
VEC, PERSONAL eller DSC.

VIRTUAL ENVIRONMENT CONTROL
(VEC)
VEC-funktionen ger dig möjlighet att ställa
in systemet för val av omgivning.

1 Tryck för val av VEC-funktionen.
2 Ställ in JOG för val av önskad

inställning av Virtual Environment
Control: HALL, CLUB, DISCO, CINEMA,
CONCERT eller ARCADE.
™ Den valda omgivningen är inringad.
™ "HALL, CLUB, DISCO,

CINEMA, CONCERT eller
ARCADE" visas.

PERSONAL SOUND
Du kan spara upp till 6 personliga
inställningar.

1 Tryck för val av funktionen PERSONAL.
2 Ställ in JOG på val av önskad personlig

inställning.
™ Det valda personliga

inställningsnumret visas på
displayen.

™ Om inget namn har sparats tidigare
visas "PERSONAL X". "X" är
inställningsnumret.

Personal Setting
Du kan ställa in den personliga
inställningen på den önskade nivå med
JOG-kontrollen.

1 Tryck på PERSONAL och håll den
intryckt i ca 5 sekunder för att koppla
om till den personliga
inställningsfunktionen.
™ "SELECT PRESET NUMBER"

visas.
2 Ställ in JOG för val av önskat

förinställningsnummer för personlig
inställning och tryck på á för att
bekräfta valet.
™ "ADAPT LOW FREQ LEVEL"

visas.
3 Ställ in JOG för val av önskad Spectrum

Analyzer -bandnivå för låg frekvens.
™ Nivån ökar eller minskar mellan +3

och -3.
4 Tryck på á för att bekräfta valet.

™ "ADAPT MID FREQ LEVEL"
visas och följs därefter av "ADAPT
HIGH FREQ LEVEL".

• Upprepa steg 3 – 4 för val av önskade
mellan- och högfrekvens Spectrum
Analyser -bandnivåer.

5 Du kan välja att editera namnet på den
personliga inställningen.
™ Det första tecknet i namnet blinkar.

6 Ställ in JOG för val av önskad bokstav,
siffra eller symbol.
™ "A till Z", "0 till 9" eller "*, -, +, \, /,

_".

7 Tryck på á för att bekräfta valet.
™ Nästa tecken som ska editeras

blinkar.
• Upprepa steg 6 – 7 för att spara upp till

10 tecken.
8 Tryck igen på PERSONAL för att spara

inställningen.

• Innan du startar inställningen kan
du trycka på à för att på nytt gå
igenom stegen i omvänd
ordningsföljd.

• Tryck på Ç för att avsluta utan att
spara.

Observera:
– Vid normal inställning avslutar systemet

automatiskt den personliga
inställningsfunktionen om ingen knapp
trycks ned inom 90 sekunder.

– Det går inte att ställa in DBB-nivån vid
personlig inställning. ”USE JOG” visas
då.

DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)
DSC-funktionen ger dig möjlighet att ställa
in systemet efter din typ av musik.

1 Tryck för val av funktionen DSC.
2 Ställ in JOG för val av önskad

inställning av Digital Sound Control:
OPTIMAL, CLASSIC, TECHNO, VOCAL,
ROCK eller JAZZ.
™ Det valda digitala ljudet är inringat.
™ "OPTIMAL, CLASSIC, TECHNO,

VOCAL, ROCK eller JAZZ" visas.

Observera:
– Välj CLASSIC för neutral inställning.

DYNAMIC BASS BOOST (DBB)
Du kan välja mellan tre olika DBB-
inställningar för förstärkning av basljudet.

1 Tryck för val av funktionen DBB.
2 Ställ in JOG för val av önskad

inställning av DBB: BEAT, PUNCH eller
BLAST.
™ Lysdioden för DBB lyser.
™ Texten "BEAT, PUNCH eller

BLAST" visas.

Avstängning av DBB
1 Tryck snabbt på DBB.
2 Ställ in JOG tills texten "DBB OFF"

visas.

Observera:
– En del CD-skivor kan vara inspelade med

hög modulation, vilket förorsakar
distorsion på hög volym. Stäng av DBB
eller sänk volymen om detta skulle
inträffa.

Automatiskt val av DSC-DBB / VEC-
DBB
Den bästa DBB-inställningen åstadkoms
automatiskt för varje DSC- eller VEC-val.
Manuellt kan du välja den DBB-inställning
som passar bäst till din lyssnarmiljö.
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Allmän information
• Digital video ger perfekta digitala bilder i

studiokvalitet; tredimensionellt digital;
flerkanals audio; filmsekvenser filmade
från din önskade kameravinkel; ljudspår
på inte mindre än 8 språk; och upp till 32
textade språk om skivan är så försedd.

• DVD-Video utnyttjar den allra nyaste
teknologin med MPEG2
datakomprimering för att registrera en
hel film på en enda 5 tums skiva.
DVD:ns variabla kompression av bit-
hastigheten, med upp till 9,8 Mbits/
sekund, fångar in även de mest
komplexa bilder med dess
ursprungskvalitet.

• De kristallklara digitala bilderna har en
horisontell upplösning på över 500 rader,
med 720 pixel (bildelement) till varje
rad. Denna upplösning är mer än dubbelt
så hög som den hos VHS, överlägsen
den hos en Laser-skiva, och helt
jämförbar med digitala master-original
gjorda i inspelningsstudior.

• Förutom DVD Video-skivor, kan du spela
upp alla Video-CD och Audio-CD
(inklusive slutbehandlade CD Recordable
(CDR) och CD Rewritable (CDRW)).

DVD-Video
Man känner igen
DVD Video-skivor
på logen som syns
till höger.
Beroende på materialet på skivan (en film,
musikvideo, dramaserier, etc) kan skivan ha
ett eller flera kapitel. För att göra
uppspelningen enkel och bekväm låter
spelaren dig välja Titlar och Kapitel.

TITLE 1 TITLE 2

CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3

DVD-VIDEO DISC

Video-CD
Man känner igen Video
CD-skivor på logon som
syns till höger. Beroende
på materialet (en film,
musikvideo, dramaserier,
etc) kan skivan ha ett eller flera spår. Spår
kan ha ett eller flera register, vilket anges
på skivfodralet. För att göra uppspelningen
enkel och bekväm låter spelaren dig välja
spår och register.

INDEX 1 INDEX 2 INDEX 1 INDEX 2 INDEX 3

VIDEO CD

TRACK 1 TRACK 2

Audio CD
Audio CD-skivor
innehåller bara
musikspår. CD-skivor
känns igen på sin logo
som syns till höger. Du kan spela dem på
konventionellt sätt på ett stereosystem
med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen
och/eller frontpanelen, eller via TV:n med
hjälp av vad som visas på TV-skärmen - On-
Screen Display (OSD).

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ...41

TRACKS

AUDIO CD

DVD-VIDEO
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(enbart för DVD)

Flerkanals ljud
FLERKANALSLJUD ger dig en helt ny
lyssnarkänsla. Du får känslan av att vara
mitt i handlingen eftersom ljudet kommer
från överallt runt dig. Kolla efter skivor med
märket  vilket anger
att materialet är kodat för flerkanalsljud.

Observera att DVD-skivor inte alltid har full
flerkanals surround. Fråga din
återförsäljare för att vara säker på att en
skiva är kodad som flerkanals.

De flesta vanliga stereoband och -skivor
kan spelas med inställningar för
surroundljud med bra resultat. Skifta om till
normalt stereoljud om återgivningen är
förvrängd vid spelning med surround.

Tillgängligheten till funktionerna med olika
surroundljud beror på antalet använda
högtalare och den ingående
ljudinformationen.

Installation av
flerkanalssystemet
Systemet måste installeras rätt för att du
ska kunna njuta av FLERKANALSSYSTEMET
fullt ut. Anslut först högtalarna.

Installation med 5 högtalare
• Främre högtalare: Anslut de främre

högtalarna till utgångarna FRONT.
• Mitthögtalare: Anslut mitthögtalaren

till utgångarna CENTER.
• Bakre (surround) högtalare: Anslut

antingen de ledningsmatade bakre
surroundhögtalarna eller ett par
ledningslösa bakre högtalare (ingår inte)
till utgångarna SURROUND OUT.

SURROUND FRONT

CENTER
12 OHM

MITTEN

HÖGER
BARKE

VÄNSTER
FRAMRE

HÖGER
FRAMRE

VÄNSTER
BARKE

REAR

RETURN
PERSONAL

V
EC DSC

D
B

B

STANDBY 
ON

DVD MINI HIFI SYSTEM

DIMPROG

POWER SAVE

IR SENSOR

RDS / CD TEXT

NEWS / T.A.

CLOCK/
TIMER

VOLUME

AXIS OK
DVD

MENU

SOUND JOGDVD JOG

PLAYBACK
MODE

DVD

VCD

CD

OPEN / CLOSE

MIC LEVEL

MIC

DVD / VCD / CD PLAYBACK

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

TUNERDVD CD AUX

A
-

B

PBC

BANDVCD • CD CD 1 • 2 • 3 CDR

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURR

STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE
PRESET �

�

S
C

A
N

CHANNEL

DVD

SURROUND CONTROL

5.1CH / STEREO / SURR / 3D

DVD-VIDEO
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Placering av högtalarna
Placera högtalarna på följande sätt för att
få bästa surround ljudeffekt.

TV

MITTHÖGTALAREN

HÖGER 

SURROUND

VÄNSTER 

SURROUND

FRÄMRE

VÄNSTER
FRÄMRE 

HÖGER

MINI HIFI

SYSTEM

SUB-

WOOFER

Främre vänster och höger Högtalare
Placera för bästa ljud den vänstra och
högra högtalaren i en vinkel på ca 45
grader till lyssnaren. Öka avståndet mellan
TV:n och högtalarna om högtalarnas
magnetfält påverkar TV-bilden.

Mitthögtalare
Placera för bästa ljud mitthögtalaren på
samma höjd som vänster och höger
högtalare. Sätt mitthögtalaren alldeles
ovanför eller under TV:n.

Bakre (surround) högtalare
Surroundhögtalarna ska placeras på normal
nivå för det lyssnande örat eller monteras
på väggen på andra sidan av rummet.
Mycket viktigt är att du provar olika
alternativ när du placerar ut högtalarna, så
att du kommer fram till det bästa ljudet.

Omkoppling av Surround
Kontollens ljudfunktioner
Du kan ställa omkopplaren på de olika
surround-funktionerna. Observera att
antalet möjligheter hänger samman med
den gjorda högtalarinstallationen.

• Tryck på SURROUND KONTROLLEN
(eller SURR på fjärrkontrollen) för val av
funktion: MULTICHANNEL, STEREO,
SURROUND eller 3D SURROUND.
™ Meddelandet "DOLBY DIGITAL

AC3 5.1 CHANNEL, STEREO,
SURROUND eller 3D
SURROUND" visas.

Multichannel (flerkanals) (5.1)
Utöver SURROUND visas
den surroundfunktion som
används. AC3 måste vara
tillgänglig på källmaterialet.

Stereo
Allt ljud återges och spelas
upp genom de främre
högtalarna vänster och
höger. Detta ger standard
stereoåtergivning.

Surround
Surround-funktionen ger
möjlighet till normal
surround-återgivning med
två högtalare. Beroende på
källmaterialet återges Dolby Pro Logic eller
MPEG (för anslutning till annan Dolby Pro
Logic-dekoder).

3D Surround
Ljudet i den bakre kanalen
simuleras av de främre
högtalare vänster och
höger.

Observera:
– Se alltid efter på OSD vid val av

surround kontroll ljud. I stoppat läge
visar spelaren inte det rätta
surroundvalet.

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

DVD-VIDEO
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Informationsvisning på
skärmen

Information som visas
1

– AC-3 aktiv
2 SCAN
– SCAN aktiv
3

– Upprepning A-B aktiv
4

– Fjärrkontroll aktiv (blinkar)
5 FTS
– Val av Favoritspår aktivt
6

TITLE

– DVD titelnummer
7

CHAP.

– DVD kapitelnummber

8

– SPÅR/TOTAL TID i timmar, minuter och
sekunder

9 REPEAT
– UPPREPNING aktiv
0 SHUFFLE
– SHUFFLE aktiv
! DVD
– DVD-skiva insatt
@ VCD
– (Video) CD-skiva insatt
# DVD MENU
– DVD MENU aktiv
$ 3D SURROUND
– 3D SURROUND aktiv

Menyfält/Statusfönster
Statusfönstret visar den aktuella
spelarstatusen och visas med den första
delen av menyfältet. (Du måste först
aktivera denna i Funktionsmenyn, se
Personliga Preferenser för mer
information).

Allmänt
Disc type

Tray status

Temporära feedback-fält ikoner

Söka igenom med uppspelning

Upprepa Allt

Upprepa Titel

Upprepa Spår

Upprepa Kapitel

Blanda

Upprepa blandning

Upprepa A till slutet

Upprepa A-B

Vinkel

Barnspärr På

Barnsäker

Fortsätta

Aktion förbjuden

Standardskärm
Standardskärmen visas när spelaren är i
STOP-läge. Den kan innehålla ett
’Statusfönster’ och ett ’Temporärt
feedback-fält’. Denna skärm informerar om
förbjudna aktioner, uppspelningsfunktioner,
tillgängliga vinklar, etc.

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEP DIM TIMERLWFM A M W

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11121314

7

Skivtyp

Fackstatus
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Förberedelser

Inställning NTSC/PAL
Kontrollera innan du börjar titta på DVD:n
eller VCD:n att PAL- eller NTSC-
inställningen på systemet stämmer överens
med din TV.

1 Tryck och håll DVD och à intryckta
(bara på systemet) innan du ansluter
systemet till strömkällan. Anslut
elkontakten med DVD och à intryckta.

2 Släpp DVD och à samtidigt när PAL
eller NTSC börjat visats på displayen.
™ Visningen av PAL eller NTSC på

displayen anger aktuell inställning.
• För att ändra inställningen – tryck på

DVD inom 3 sekunder.
™ Efter detta val kopplar apparaten

automatiskt till den senaste NTSC-
eller PAL-inställningen varje gång
DVD- eller VCD-källan väljs.

Påslagningen av strömmen
1 Sätt på TV:n och välj den video in-kanal

som du vill ansluta din DVD-
Videospelare till.

2 Tryck på DVD.
™ Spelarens display tänds och

skärmen "Initital Setup" visas.

"Initital Setup" visas bara den allra första
gången du sätter på spelaren. I ’Initital
Setup’ kan du behöva ställa in dina
personliga preferenser för några av
spelarens mest väsentliga punkter. Se
"Initial Setup".

Initital Setup (Grundläget)
Manuell inställning
När spelaren har satts på för allra första
gången visas skärmen "Initital Setup"
(gäller inte alla modeller).

Menyn för den första punkten som ska
ställas in visas och det första
valalternativet är upplyst.

1 Gå genom valalternativen i menyn med
hjälp av knapparna 3 eller 4.
™ Ikonen för det valda alternativet

tänds.
2 Tryck på OK för att bekräfta ditt val och

gå till nästa meny.

Automatisk inställning
När inställningar ska tas från ditt TV- eller
Hemmabio-system, visas meddelandet
’auto configuring in process’. Menyer för
vilka det inte finns några inställningar
visas. De måste ställas in manuellt.

Observera:
– Preferenser måste ställas in i den

ordningsföljd som punktmenyerna visas
på skärmen.

– Skärmen ’Initital Setup’ försvinner först
när inställningarna för den sista punkten
har bekräftats.

– Om någon knapp utom 3 eller 4 eller
OK trycks ned, visas Ä på skärmen.

– Om spelaren stängs av under inställning
av personliga preferenser måste alla
preferenser ställas in på nytt när
spelaren sätts på igen.

Följande punkter måste ställas in i INITIAL
SETUP:

Menyspråk
Menyerna på skärmen visas på språket du
väljer. Du kan välja mellan olika språk.

Audiospråk
Ljudet  blir i det språk du
väljer om det finns på
skivan som spelas. Om
språket du väljer inte är
tillgängligt, går talet
tillbaka till det först talade
språket på skivan. Du kan
välja mellan olika språk.

Filmtextningsspråk
Språket på textade filmer
blir det som du väljer om
det finns på skivan som
spelas. Om det språk du
väljer inte är tillgängligt,
går textningen tillbaka till
det första textningsspråket
på skivan. Du kan välja
mellan olika språk.

Initial Setup

Audio language

English

Español

Français

Português

Russian

Polish

Initial Setup

Subtitle language

English

Español

Français

Português

Russian

Polish

DVD-VIDEO
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Om du har en bredskärm (16:9) TV, välj
16:9.
Om du har en normal (4:3) TV, välj 4:3.
Om du har en 4:3 TV, kan du även välja
mellan:
Letterbox för en "bredskärms"-bild med
svarta band upptill och nertill, eller Pan
Scan, för fullhöjdsbild med sidorna
avskalade. Om en skiva har Pan Scan,
förflyttar sig (sveper över) då bilden
horisontellt för att hålla kvar
huvudskeendet på skärmen.

LETTERBOX PAN SCAN

Land
Välj ditt land. Detta används också som
inprogrammering för funktionen
"Föräldrakontroll". (Se "Åtkomstkontroll")

Observera:
– Samtliga dessa punkter måste ställas in

under den första inställningen i ’Initital
Setup’. Därefter kan de alltid ändras i
menyn Personliga Preferenser.

OSD-meny

Ett antal funktioner kan utföras via
menyfältet på skärmen. Nedanstående
funktioner är tillgängliga via menyfältet:

V Persolig inställningar
W Titel/Spår
X Kapitel/Index
Y Ljudspråk
Z Textningsspråk
} Kameravinkel
a Zoom
c Videoprogram
d Ljud
e Bild för bild
f low motion (låg hastighet)
g Fast motion (hög hastighet)
h Tidssökning

• Menyfältet blir tillgänglig vid tryckning
på en av följande knappar på
fjärrkontrollen: OSD MENU, AUDIO
och ZOOM.

• De olika punkterna väljs genom att man
trycker på knappen OSD MENU, sedan
på 3 eller 4 eller genom att trycka på
dithörande knappar på fjärrkontrollen.

• Om du trycker på OSD MENU när
menyfältet visas, raderas menyfältet
från skärmen.

• Vid val av en punkt på menyfältet, tänds
den valda punkten och dithörande
markörtangenter för inställning av
denna punkt visas under ikonen.

• < eller > anger att det finns fler punkter
till vänster/höger om menyfältet. Tryck
på 1 eller 2 för att välja dessa punkter.

Personliga preferenser
Du kan ställa in dina personliga preferenser
för några av spelarens funktioner: PICTURE,
SOUND, LANGUAGE och FEATURE.

Allmän funktionsinställning:
1 Tryck på OSD MENU på fjärrkontrollen.
2 Välj V på menyfältet.

™ Menyn för Personliga Preferenser
visas.

• Använd knapparna 1 eller 2 / 3 eller
4(eller DVD JOG) för att knappa dig
igenom menyerna, undermenyerna och
undermenyn valalternativ.
™ När en menypunkt väljs, visas

markörtangenterna (på
fjärrkontrollen) med vilka punkten
ställs in bredvid punkten.

3 Tryck på OK för att bekräfta och återgå
till huvudmenyn.

Observera:
– DVD JOG kan bara flyttas åt ett håll per

gång, antingen upp/ned eller vänster/
höger. Tryck på AXIS på systemet för val
av flyttriktning innan du använder DVD
JOG.

DVD-VIDEO
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Följande punkter kan ändras:

Picture
– TV shape

Se "Initital Setup".

– Black level shift (endast NTSC)
Anpassar färgdynamiken för att få en
rikare kontrast. Välj ON eller OFF.

– Video shift
På fabriken ställs videon in centrerad på
din skärm. Använd denna inställning för
ställa in din egen bildposition på din TV
genom att rulla den åt vänster eller höger.

Sound
– Digital output

Fabriksinställning: ALL. Detta betyder
att både koax utsignaler är påslagna.
Ändra inställningen till OFF om du inte

ansluter utrustning med en digital
insignal. Ställ in den digitala utsignalen
på PCM (Pulse Code Modulation) om din
utrustning inte innefattar en digital
flerkanals decoder. Både koax- och
optiska utsignaler är påslagna.

– Analogue output
Välj Stereo, Surround, 3D Sound eller
Multichannel.

Observera:
– Efter val av önskad analog utsignal,

tryck på SURROUND CONTROL (eller
SURR på fjärrkontrollen) tills den valda
inställningen erhålls, om meddelandet
som visas på TV-skärmen och
systemdisplayen inte stämmer överens
med inställningen.

– Night Mode
Optimerar ljuddynamiken vid
uppspelning med låg volym.

– Karaoke-sång (Karaoke vocal)
Ställ denna på PÅ (ON) när en flerkanals,
karaoke-DVD spelas. Karaoke-kanalerna
på skivan kommer då att mixas (blandas)
till ett normalt stereoljud.

– Speaker
Ger dig möjlighet att välja
högtalarinställningar, volymbalans och
fördröjningstid samt att prova
högtalarinställningarna.
Högtalarinställningar är bara aktiva på
den Analoga Flerkanals Utsignalen (se
bilaga – sida 29).

Language
Väljer önskad Meny, Audio och
Textningsspråk. Se ’Initital Setup’.
Audiospråk och Textningsspråk kan även
ändras via Menyfältet på skärmen.

Features
– Access Control

Åtkomstkontroll innehåller följande
funktioner:
Child Lock

När barnspärren är satt på ON, är det
nödvändigt att knappa in en 4-siffrig
kod för att kunna spela skivor.

Parental control
Medger en villkorad presentation av
DVD-skivor som innehåller
Föräldrakontrollerad information. (se
"Access Control")

– Status Window
Visar spelarens aktuella status med
menyfältet. Med stoppad
skivuppspelning, visas den med det
"Temporära Feedback-fältet" på

standardskärmen.
Fabriksinställning är ON. Välj OFF för
att stänga av visning av
Statusfönstret.

– Low power Standby (ej tillämpbart för
denna modell)

– PBC (Playback Control)
PBC kan sättas på ON eller OFF
(fungerar bara vid uppspelning av Video-
CD).

– Ljudsignal (ej tillämpbart för denna
modell)
Ljudsignalen kan sättas PÅ eller AV.

Åtkomstkontroll; barnspärr
(DVD och VCD)

Aktivering/avaktivering av
barnspärren
1 Välj med uppspelningen stoppad

ACCESS CONTROL i funktionsmenyn
med hjälp av knapparna 3 eller 4.

2 Knappa in en 4-siffrig kod efter eget val.
3 Knappa in koden en andra gång.
4 Gå till Child Lock med knapparna 3 eller

4.

DVD-VIDEO
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hjälp av 2-knappen.
6 Välj ikon LOCK med knapparna 3 eller

4.
7 Tryck på OK eller 1 för att bekräfta,

tryck sedan på nytt på 1 för att avsluta
menyn.
™ Icke godkända skivor går nu inte att

spela upp om inte den 4-siffriga
koden knappas in.

8 Välj ikon UNLOCK för avaktivering av
barnspärren.

Observera:
– Den 4-siffriga koden måste bekräftas

den allra första gången den knappas in,
ändras eller annuleras.

Godkänna skivor
• Sätt in skivan. Se "Insättning av skiva".

™ Skärmen "Child protect" visas.

Du ombeds att knappa in din hemliga kod
för "Play Once" eller "Play always", skivan
kan spelas så länge den är i spelaren och
spelaren är PÅ. Om man väljer "Play
Always", blir skivan barnsäker (godkänd)
och kan alltid spelas, även om barnspärren
är satt på ON.

Observera:
– Spelarens minne håller kvar en lista

med 50 godkända (’Barnsäkra’) skivtitlar.
En skiva läggs in i listan när ’Play
Always’ väljs på skärmen ’Child Protect’.
Varje gång en ’barnsäker’ skiva spelas,
läggs den överst i listan. När listan är
full och en ny skiva läggs till, tas den
sista skivan i listan bort från den.

– Dubbelsidiga DVD-skivor kan ha olika ID
för varje sida. För att göra skivan
’barnsäker’ måste varje sida godkännas.

– Flervolyms VCD-skivor kan ha olika ID
för varje volym. För att göra alla skivor
som hör till volymen ’barnsäkra’ måste
varje volym godkännas.

Ta bort godkännande av skivor
• Sätt in skivan. Se "Insättning av skiva".

™ Uppspelning startar automatiskt.
• Tryck på Çnär { är synlig.

™  | visasoch skivan är nu inte längre
godkänd.

Åtkomstkontroll; Föräldrakontroll
(enbart DVD-Video)
Filmer på DVD-skivor kan innehålla scener
som inte lämpar sig för barn. Skivor kan
därför innehålla information som klassats
som "Föräldrakontroll" och som gäller hela
skivan eller vissa scener på den. Dessa
scener klassas från 1 till 8, och som
alternativ, finns mer lämpliga scener på
skivan. Klassningar är länderberoende.
Funktionen "Föräldrakontroll" ger dig
möjlighet att förhindra att skivor spelas av
dina barn eller att låta dem spela vissa
skivor med alternativa scener.

Aktivering/Avaktivering av
Föräldrakontroll
1 Välj med uppspelningen stoppad

ACCESS CONTROL med hjälp av
knapparna 3 eller 4 i menyn Feature.

2 Knappa in din 4-siffriga kod ännu en
gång.

3 Gå till Parental Control med knapparna
3 eller 4.

4 Gå till VALUE ADJUSTMENT (1-8)
med knappen 2.

5 Välj sedan med hjälp av knapparna 3
eller 4 eller siffertangenterna (0-9)
på fjärrkontrollen en klass från 1 till 8
för den insatta skivan.

Klass 0 (visad som ’—’):
Föräldrakontroll är inte aktiverad. Allt på
skivan spelas upp.

Klass 1 till 8:
Skivan innehåller scener som inte är
lämpade för barn. Om du ställer in en
klass för spelaren, spelas alla scener
med samma klassning eller lägre upp.
Högre klassade scener spelas inte
såvida det inte finns ett alternativ på
skivan. Alternativet måste ha samma
eller lägre klassning. Om inget lämpligt
alternativ hittas, stoppar spelaren och
den 4-siffriga koden måste knappas in.

6 Tryck på OK eller på 1 för att bekräfta,
tryck sedan på nytt på 1 för att avsluta
menyn.

DVD-VIDEO
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Land
1 Välj med hjälp av knapparna 3 eller 4

och uppspelningen stoppad ACCESS
CONTROL i Funktionsmenyn.

2 Knappa in den 4-siffriga koden.
3 Gå till CHANGE COUNTRY med hjälp

av knappen 4.
4 Tryck på knappen 2.
5 Välj land med hjälp av 3 eller 4.
6 Tryck på OK eller 1 för att bekräfta,

tryck sedan på nytt på 1 för att avsluta
menyn.

Ändra den 4-siffriga koden
1 Välj med hjälp av knapparna 3 eller 4

och uppspelningen stoppad ACCESS
CONTROL i Funktionsmenyn.

2 Knappa in den gamla koden.
3 Gå till CHANGE CODE med hjälp av

knappen 4.
4 Tryck på knappen 2.
5 Knappa in den nya 4-siffriga koden.
6 Knappa in koden ännu en gång och

bekräfta genom att trycka på OK.
7 Tryck på 1 för att avsluta menyn.

Om du skulle glömma din 4-siffriga
kod
1 Lämna skärmen "Child Protect" genom

at trycka på 9.
2 Välj ACCESS CONTROL i

Funktionsmenyn med hjälp av
tangenterna 3 eller 4.

3 Kan du annulera den genom att fyra
gånger trycka på 9:an i dialogen
’Access Control’ .

4 Du kan sedan knappa in en ny kod (två
gånger!) enligt ovanstående beskrivning
(Ändra den 4-siffriga koden).

Föräldrakontroll med begränsad
funktionalitet
Denna DVD-spelare är utrustad med
system för FÖRÄLDRAKONTROLL, som är
konstruerat att aktiveras vid uppspelning av
DVD-skivor tillverkade med en särskild
mjukvarukodning. Detta är i enlighet med
tekniska normer som antagits av den
apparattillverkande industrin och dess
motsvarighet för innehåll på skivor.

Var vänlig och notera att
FÖRÄLDRAKONTROLLEN inte fungerar om
DVD-skivan inte har den rätta
mjukvarukodningen. Dessutom, att vid
tidpunkten för släppandet av denna DVS-
spelare har vissa aspekter av ovannämnda
tekniska normer inte till fullo
överenskommits av den apparattillverkande
industrin och dess motsvarighet för
innehåll på skivor.

Utifrån denna situation kan Philips inte
garantera funktion hos systemet för
FÖRÄLDRAKONTROLL och frånsäger sig
allt ansvar för oavsiktligt tittande på
skivinnehåll.

Om du är osäker, kontrollera systemet med
skivan innan du ger barn tillgång till den
eller vänd dig till skivutgivaren för mer
information.

Handhavande

Iläggning av skivor
1 Tryck på OPEN/CLOSE 0 på spelarens

front. Skivfacket öppnas.
2 Lägg in din valda skiva i facket,

etikettsidan uppåt (också vid iläggning
av en dubbelsidig DVD). Kontrollera att
det sitter som den ska i rätt fördjupning.

3 Tryck mjukt på facket , eller tryck på
OPEN/CLOSE 0 för att stänga facket.
™ "READ" visas i statusfönstret och på

spelarens display, och uppspelningen
startar automatiskt.

Observera:
– Om ’Barnspärr’ är satt på ON och den

inlagda skivan inte finns i listan med
’barnsäker’ (ej godkända), måste den 4-
siffriga koden knappas in och/eller
måste skivan godkännas. (se ’Access
Control’)

– DVD-facket kan bara öppnas eller
stängas när systemet är i DVD-läge.

Uppspelning av en DVD
Uppspelning av en titel
1 Uppspelningen startar automatiskt efter

att en skiva lagts i och facket stängts.
™ Statusfönstret och displayen visar

typen av insatt skiva, samt
information om skivans innehåll och
speltid.

• Skivan kan erbjuda dig att välja en punkt
i en meny. Tryck på motsvarande
siffertangent om valen är numrerade;
om ej, använd knapparna 1 eller 2 / 3
eller 4 för att lysa upp ditt val, tryck
sedan på OK.
™ Titeln som nu spelas och kapitlet

visas i menyfältet och på displayen.
™ Den avverkade speltiden visas i

statusfönstret och på displayen.
• Om så önskas kan du använda knappen

SURROUND CONTROL (eller SURR på
fjärrkontrollen) för val av Multichannel
Stereo, Surround eller 3D-Surround.
Uppspelningen kan stoppa vid titelns
slut, och spelaren gå tillbaka till DVD-
menyn. Tryck på 2 för att fortsätta till
nästa titel.

2 Tryck på 9 för att när som helst stoppa
en uppspelning.
™ Standardskärmen visas med

information om spelarens aktuella
status.

DVD-VIDEO
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punkt där du stoppad uppspelningen.
Tryck på 2 (PLAY); tryck igen när du ser
ikonen för FORTSÄTTA . på skärmen.
™ Funktionen FORTSÄTTA gäller inte

bara för skivan i spelaren, utan också
för de senaste fyra skivorna du har
spelat. Sätt bara in skivorna igen,
tryck på 2 (PLAY); tryck på 2 (PLAY)
igen, när du ser ikonen för Fortsätta
 . på skärmen.

Observera:
– Eftersom det är brukligt att DVD-skivor

släpps vid olika tidpunkter i olika
regioner i världen, har alla spelare
regionkoder. Skivor kan ha en alternativ
regionkod. Om du sätter in en skiva med
en annan regionkod i din spelare, visas
regionkoden på skärmen. Skivan spelas
inte upp och ska tas ur spelaren.

Uppspelning av en VCD
Uppspelning av en skiva
1 Uppspelningen startar automatiskt efter

att en skiva lagts i och facket stängts.
™ Statusfönstret och displayen visar

typen av insatt skiva, samt
information om skivans innehåll och
speltid.

• Skivan kan erbjuda dig att välja en punkt
i en meny. Om valen är numrerade.
™ Spårnumret som nu spelas visas i

menyfältet och på displayen. Den
avverkade speltiden visas i
statusfönstret och på displayen.

• Om så önskas kan du använda knappen
SURROUND CONTROL (eller SURR på
fjärrkontrollen) för val av Multichannel
Stereo, Surround eller 3D-Surround.

2 Tryck på 9 för att när som helst stoppa
en uppspelning.
™ Standardskärmen visas då.

• Du kan Fortsätta uppspelningen från den
punkt där du stoppad uppspelningen.
Tryck på 2 (PLAY); tryck igen när du ser
ikonen för FORTSÄTTA . på skärmen.
™ Funktionen FORTSÄTTA gäller inte

bara för skivan i spelaren, utan också
för de senaste fyra skivorna du har
spelat. Sätt bara in skivorna igen,
tryck på 2 (PLAY); tryck på 2 (PLAY)
igen, när du ser ikonen för Fortsätta
 . på skärmen.

Observera:
– När PBC-läget är inkopplat kan

uppspelningen inte återstartas
(RESUME).

Allmänna funktioner
Observera:
– Om annat ej anges grundas alla

beskrivna funktioner på hantering på
fjärrkontrollen. Ett antal funktioner kan
dessutom utföras via menyfältet på
skärmen.

Gå till en annan titel/spår
När en skiva har mer än en titel eller spår
(vilket du kan se från både menyfältet och
displayen), kan du gå till en annan titel/
spår på följande sätt:

1 Välj W (TITLE/TRACK) i menyfältet:
2 Tryck kort påë under uppspelning för

val av nästa titel/spår.
• Tryck kort påí under uppspelning för

att gå tillbaka till början av den aktuella
titeln/spåret. Tryck igen kort påí för
att gå tillbaka till den föregående titeln/
spåret.

3 Avsluta genom att trycka på 1 eller 2.

Gå till ett annat kapitel/register
Gå till ett annat kapitel/register när en titel
har mer än ett kapitel eller ett spår har mer
än ett register (vilket du kan se från
displayen och på menyfältet):

1 Välj X (CHAPTER/INDEX) i menyfältet.
2 Tryck kort påë under uppspelning för

val av nästa kapitel/register.
• Tryck kort påí under uppspelning för

att gå tillbaka till början av det aktuella
kapitlet/registret. Tryck kort två gånger
påí för att gå tillbaka till det
föregående kapitlet/registret.

• Gå direkt till ett kapitel eller register –
knappa in numret med hjälp av
siffertangenterna (0-9).

3 Avsluta genom att trycka på 1 eller 2.

Stillbild och uppspelning ruta-för-ruta
1 Välj e (PICTURE BY PICTURE) i

menyfältet.
2 Använd knappen 4 för att kalla upp

menyn bild-för-bild.
™ Spelaren lägger sig i PAUS-läge.

3 Använd markörtangenterna 1 eller 2 för
val av föregående eller nästa bildruta.

4 Tryck på 2(PLAY) eller 3  på
fjärrkontrollen för att avsluta funktionen
Bild-för-bild.
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Söka
1 Välj g (FAST MOTION) i menyfältet.
2 Använd 4-knapparna för att kalla upp

menyn Fast Motion.
3 Använd knapparna 1 eller 2 för val av

önskad hastighet: -32, -8 eller -4
(bakåt), eller +4, +8, +32 (framåt).

4 Välj 1 för att åter spela upp med normal
hastighet.

5 Tryck på 2(PLAY) eller 3  på
fjärrkontrollen för att avsluta Fast
Motion.

För att söka framåt eller bakåt med olika
hastigheter kan man även hålla à  eller
á intryckt.

Upprepa

DVD-videoskivor - Upprepa kapitel/
titel/skiva
• För att upprepa det kapitel som för

tillfället spelas, tryck på REPEAT
(upprepa).
™ Texten REPEAT CHAPTER (upprepa

kapitel) visas på spelardisplayen.
• För att upprepa den titel som för

tillfället spelas, tryck på REPEAT en
gång till.
™ Texten REPEAT TITLE (upprepa titel)

visas på spelardisplayen.
• För att upprepa hela skivan, tryck på

REPEAT en tredje gång.
™ Texten REPEAT (upprepa) visas på

displayen.
• Lämna läget Upprepa genom att trycka

på REPEAT en fjärde gång.

Video-CD:er - upprepa spår/skiva
• För att upprepa det spår som för tillfället

spelas, tryck på REPEAT (upprepa).
™ Texten REPEAT TRACK visas på

spelardisplayen.
• För att upprepa hela skivan, tryck på

REPEAT en gång till.
™ Texten REPEAT visas på displayen och

skärmen.
• Lämna läget Upprepa genom att trycka

på REPEAT en tredje gång.

Upprepa A-B
För att upprepa en sekvens i en titel:
• Tryck på Repeat A-B vid din valda

startpunkt;
™ A- visas kort på skärmen.

• Tryck igen på Repeat A-B vid din valda
punkt;
™ A-B repeat visas kort på displayen, och

sekvensen som ska upprepas börjar.
• Tryck på Repeat A-B för att avsluta

sekvensen.

Scan
Spelar upp de 10 första sekunderna i varje
kapitel/register på skivan.
• Tryck på SCAN.
• Tryck igen på SCAN eller på 2(PLAY) för

att fortsätta spela upp ditt valda kapitel/
register.

Shuffle

DVD-skivor
Detta ändrar om den ordningsföljd som har
mer än ett kapitel.
• Tryck på SHUFFLE under uppspelning.

™ SHUFFLE visas på skärmen i ca två
sekunder.

• Tryck igen på SHUFFLE för att gå
tillbaka till normal uppspelning.

VCD-skivor
Detta ändrar ordningsföljden i
spåruppspelningen om skivan har mer än
ett spår.
• Tryck på SHUFFLE under uppspelning.

™ SHUFFLE visas på skärmen i ca två
sekunder.

• Tryck igen på SHUFFLE för att gå
tillbaka till normal uppspelning.

Tidsökning
Tidsökningsfunktionen ger dig möjlighet att
starta uppspelningen vid en vald tidpunkt
på skivan.

1 Välj h (TIME SEARCH) i menyfältet.
2 Tryck på 4.

™ Spelaren lägger sig i PAUS-läge
™ En tidredigeringsruta visas på

skärmen och visar avverkad
uppspelningstid för den aktuella
skivan.

3 Använd siffertangenterna (0-9) för att
lägga in önskad starttid. Lägg in timmar,
minuter och sekunder från höger till
vänster i rutan.

™ Varje gång en del har lagts in tänds
nästa del.

4 Tryck på OK för att bekräfta starttiden.
™ Tidredigeringsrutan försvinner och

uppspelningen startar från den valda
tidpositionen på skivan.

Zoom
Zoomfunktionen gör det möjligt för dig att
förstora videobilden och att panorera
genom den förstorade bilden.

1 Välj a (ZOOM) i menyfältet eller tryck
på ZOOM på fjärrkontrollen.

2 Tryck på 3 eller 4 för att aktivera
ZOOM-funktionen och välja önskad
zoomfaktor: 1.33 eller 2 eller 4.
™ Spelaren lägger sig i PAUS-läge.
™ Den valda zoomfaktorn visas under

zoom-ikonen i menyfältet och under
menyfältet visas ’Press OK to pan’.

™ Bilden ändras motsvarande.
3 Tryck på OK för att bekräfta valet.

™ Panoreringsikonerna visas på skärmen:
1 eller 2 / 3 eller 4 och OK.

4 Panorera över skärmen med hjälp av
knapparna 1 eller 2 / 3 eller 4.

5 Om OK trycks ned visas bara den
zoomade bilden på skärmen.

6 Tryck på 2(PLAY), STOP eller OSD
MENU för att avsluta Zoom-funktionen.
™ Tryck på 2(PLAY), spelningen

återupptas.

DVD-VIDEO
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– FTS-videofunktionen gör det möjligt för
dig att spara dina favorititlar och kapitel
(DVD) samt favoritspår och register
(VCD) för en särskild skiva i spelarens
minne.

– Varje FTS-program kan innehålla 20
punkter (titlar, kapitel).

– Varje gång ett FTS-program spelas,
läggs det överst i listan. När listan är
full och ett nytt program läggs till, tas
det sista programmet i listan bort från
den.

– Dessa val kan spelas när som helst.
– För VCD, är FTS-program inte

tillgängliga när PBC-läget är inkopplat.

Spara ett FTS-Videoprogram
1 Välj i läge STOP FTS-Video c i

menyfältet.
2 Tryck på 4 för att öppna menyn.

™ Menyn FTS-Video visas.

Spara titel/spår
1 Tryck på 4 för val av TITLES/SPÅR.
2 Välj önskad titel/spår med hjälp av 1

eller 2.
3 Tryck på OK om du vill spara hela titeln/

spår.
™ Titel/spår-numret läggs till listan med

val.

Spara kapitel/register
1 Tryck på 4 på den det valda titel/spår-

numret.
™ Titel/spår-numret markeras och

upplysningen flyttar till det första
tillgängliga kapitel/register-numret
för denna titel/spår.

2 Välj önskat kapitel/register-nummer
med hjälp av 1 eller 2.

3 Tryck på OK för att bekräfta valet.
™ Titel-kapitel/Spår-register läggs till

listan med val.
4 Avsluta menyn FTS-Video genom att

trycka på OSD MENU.

Radera ett FTS-Videoprogram
1 Välj i läge STOP FTS-Video c i

menyfältet.
2 Välj PROGRAM med hjälp av 4.
3 Välj numret som ska väljas med hjälp av

1 eller 2.
4 Tryck på OK för att radera valet.
5 Avsluta genom att trycka på OSD

MENU.

Om du vill radera samtliga val:
1 Välj i läge STOP FTS-Video c i

menyfältet.
2 Välj CLEAR ALL med hjälp av 4.
3 Tryck på OK.

™ Samtliga val kommer nu att raderas.
4 Avsluta genom att trycka på OSD

MENU.

Tryck på  2(PLAY) för att starta
uppspelning, eller på 9 för att gå tillbaka
till Stopp-läge när ditt FTS-program är klart.
I båda fallen kommer FTS-programmet
automatiskt att sparas.

Särskilda DVD-funktioner
Kontroll av innehållen i DVD : Menyer
För titlar och kapitel kan valmenyer tas
med på skivan. DVD-skivornas
menyfunktion gör det möjligt för dig att
göra val från dessa menyer.

• Tryck på motsvarande siffertangenter
(0-9); eller tänd upp ditt val med hjälp
av knapparna 1 eller 2 / 3 eller 4,
tryck sedan på OK.

Titelmenyer
1 Tryck på DVD MENU

™ Om den aktuella titeln har en meny
kommer menyn att visas på skärmen.
Om det inte finns någon meny i titeln,
visas skivmenyn i stället.

2 Menyn kan ta upp kameravinklar, talade
språk- och textningsalternativ samt
kapitel för titeln.

3 Tryck igen på DVD MENU för att ta bort
titelmenyn.

Skivmeny
1 Välj W (TITLE/TRACK) i menyfältet, tryck

sedan på DVD MENU.
™ Skivmenyn visas.

• Ta bort skivmenyn genom att välja W
(TITLE/TRACK) i menyfältet, tryck sedan
på DVD MENU igen.

Kameravinkel
Om skivan innehåller sekvenser som
spelats in från olika kameravinklar, kommer
vinkelikonen fram och visar antalet
tillgängliga vinklar och den vinkel som just
visas. Du kan då ändra kameravinkeln om
du vill.

1 Välj } (ANGLE) i menyfältet eller tryck
på ANGLE på fjärrkontrollen.

2 Välj önskad vinkel i vinkelikonen med
hjälp av 3 eller 4.
™ Efter en kort fördröjning ändras

uppspelningen till den valda vinkeln.
Vinkelikonen fortsätter att visas tills
det inte längre finns några
alternativa vinklar.

  

DVD-VIDEO
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Ändra audiospråket
1 Välj  Y (AUDIO) i

menyfältet eller
tryck på AUDIO
på fjärrkontrollen.

2 Tryck upprepat på AUDIO eller på 3 /
4 för att se de olika språken.

Textade språk
1 Välj  Z

(SUBTITLE) i
menyfältet eller
tryck på
SUBTITLE på fjärrkontrollen.

2 Tryck upprepat på SUBTITLE eller på
3 / 4 för att se de olika textade
språken.

Särskilda VCD-funktioner
Uppspelningskontroll (PBC)

PBC ON
1 Lägg in en Video-CD med PBC och tryck

på PBC för att sätta på PBC-funktionen.
2 Tryck på 2(PLAY).

™ PBC-menyn visas på TV-skärmen.
• Gå genom menyn med knapparna som

indikeras på TV-skärmen tills din PCB-
meny består av en lista med titlar, du
kan välja en titel direkt.

3 Knappa in ditt val med
siffertangenterna (0-9).

4 Tryck på RETURN för att gå tillbaka till
den föregående menyn.

PBC OFF
1 Tryck på PBC för att stänga av PBC-

funktionen.
2 Uppspelningen fortsätter vid tryckning

på 2(PLAY).
™ PBC-menyn visas inte på TV-skärmen.

Observera:
– Använd tangenterna í eller ë för att

bläddra genom sidorna, när PBC-menyn
består av mer än en sida.

– När PBC-läget är inkopplat kan
uppspelningen inte återstartas
(RESUME), Repeat A-B, SCAN och
SHUFFLE.

Uppspelning av en audio-CD

1 Uppspelningen startar automatiskt så
snart skivan har lagts i.

• Om TV:n är på, visas skärmen för Audio-
CD.

™ På skärmen och på spelarens display
visas det totala antalet spår och den
totala speltiden.

™ Under spelningen visas det aktuella
spåret och dess avverkade tid på
skärmen och på spelarens display.

2 Uppspelningen stoppar vid skivans slut.
• Tryck på 9 för att stoppa när som helst.

Paus
• Tryck på ; under uppspelning.
• Tryck på 2(PLAY) för att starta

uppspelningen igen.

Gå till ett annat spår
• Tryck kort på ë under uppspelning för

att spela nästa spår.
• Tryck kort på í under uppspelning för

att gå tillbaka till början av det aktuella
spåret.

• Tryck igen kort på í för att gå tillbaka
till det föregående spåret.

• Gå direkt till ett spår: knappa in
spårnumret med hjälp av
siffertangenterna (0-9).

Shuffle
• Tryck på SHUFFLE under uppspelning.

™ Ordningsföljden på spåren ändras.
• Tryck igen på SHUFFLE för att gå

tillbaka till normal uppspelning.

Upprepa spår/skiva
• För att upprepa det spår som för tillfället

spelas, tryck på REPEAT (upprepa).
™ Texten REPEAT TRACK visas på

spelardisplayen.
• För att upprepa hela skivan, tryck på

REPEAT en gång till.
™ Texten REPEAT visas på displayen och

skärmen.
• Lämna läget Upprepa genom att trycka

på REPEAT en tredje gång.

Upprepa A-B
För att upprepa en sekvens:
• Tryck på Repeat A-B vid din valda

startpunkt;
™ A- visas kort på spelarens display.

• Tryck igen på Repeat A-B vid din valda
punkt;
™ A-B visas kort på displayen och

sekvensen börjar spela upprepat.
• Tryck igen på Repeat A-B för att avsluta

sekvensen.

Scan
Spelar de 10 första sekunderna av varje
spår på skivan.
• Tryck på SCAN.
• Tryck igen på SCAN eller på 2(PLAY) för

att fortsätta uppspelning på ditt valda
spår.

DVD-VIDEO
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– FTS-funktionen gör det möjligt för dig
att spara dina favoritspår på en viss
skiva i spelarens minne.

– Varje FTS-program kan innehålla 20
spår.

– Varje gång ett FTS-program spelas läggs
det överst i listan. När listan är full och
ett nytt program läggs till, tas det sista
programmet i listan bort från listan.

– Valen kan spelas upp när som helst.

Spara ett FTS-program
1 Lägg i en skiva och stoppa

uppspelningen.
2 Gå till listan med tillgängliga spår med

hjälp av 4.
3 Välj spår från listan med hjälp av 1 eller

2.
Gå direkt till ett spår: knappa in
spårnumret med hjälp av
siffertangenterna (0-9).

4 Spara varje spår genom att trycka på
OK.
™ Spårnumren läggs till listan med

utvalda spår.
™ Antalet spår och programmets

uppspelningstid visas på skärmen
och på spelarens display.

Tryck på  2(PLAY) för att starta
uppspelning, eller på 9 för att gå tillbaka
till Stopp-läge när ditt FTS-program är klart.
I båda fallen kommer FTS-programmet
automatiskt att sparas.

Sätta FTS ON/OFF
1 Flytta högst upp med hjälp av 3 eller 4.
2 Välj antingen ON eller OFF med hjälp av

1 eller 2.

Radera ett spår från ett FTS-program
1 Gå till listan med utvalda spår i

programmet med hjälp av 4.
2 Välj det spårnummer du vill radera med

hjälp av 1 eller 2.
3 Tryck på OK.

™ Spårnumret raderas från listan med
utvalda spår.

Radera hela programmet
• Välj CLEAR ALL med hjälp av 6 och

tryck på OK.
™ Hela FTS-programmet för skivan

raderas.

Bilaga

6-kanalsinställningar
Fronthögtalare
L (Stora): Om fronthögtalarna kan återge

låga frekvenssignaler under
120 Hz

S (Små): Om fronthögtalarna inte kan
återge låga frekvenssignaler
under 120 Hz

Mitthögtalare*
L (Stora): Om mitthögtalaren kan återge

låga frekvenssignaler under
120 Hz

S (Små): Om mitthögtalaren inte kan
återge låga frekvenssignaler
under 120 Hz

Off: Om mitthögtalaren inte är
ansluten.

Surround-högtalare
L (Stora): Om surround-högtalarna kan

återge låga frekvenssignaler
under 120 Hz

S (Små): Om surround-högtalarna inte kan
återge låga frekvenssignaler
under 120 Hz

Off: Om surroundhögtalarna inte är
anslutna.

Subwoofer
On: När du ansluter en subwoofer
Off: När subwoofern inte är ansluten

* Du kan använda TV:n som mitthögtalare.
När mitthögtalaren är påslagen
innehåller ljudet V/H samt ljudet från
scarten mitthögtalarljudet.

TV Front speaker
right

Front speaker
left

Center
speaker

Rear speaker
(left surround)

Rear speaker
(right surround)

Fördröjningstider
DVD-spelaren är inställd på att återge rätt
synkroniserat Digitalt Surround Ljud i ett
lyssnarområde där surround-högtalarna är
ca 150 cm närmare lyssnarpositionen än
fronthögtalarna, och mitthögtalaren är i
linje med fronthögtalarna. För inställning av
andra arrangemang i lyssnarområdet krävs
vissa fördröjningstider.

DVD-VIDEO
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Varning!
1) Detta system har konstruerats för vanliga, normala CD-skivor. Använd inte

några tillbehör som kan skada CD-mekanismen, t ex stabiliseringsringar, olika
typer av underlägg, etc.

2) Lägg inte in fler än en skiva i varje skivfack.
3) När CD-växlaren har laddats med skivor får systemet inte vändas eller skakas.

Det kan skada mekanismen i CD-växlaren.

Du kan lägga in tre skivor i CD-växlaren och sedan spela upp alla tre utan
avbrott.

CD

CD Texy
En funktion som gör att du kan se vilket
album och vilket spår, på en speciellt kodad
CD, som du väljer eller spelar.

• Tryck på RDS/CD TEXT.
I stoppläget
™ Albumets titel eller använd speltid

visas.
Under spelning
™ Albumets titel, spårets titel eller

använd tid  visas.
• Om titlarna för album och spår inte är

kända.
™ Texten "NO TEXT ON DISC"

visas.

Spelbara CD-skivor
Detta system kan spela alla digitala ljud-
CD:er, avslutade inspelningsbara digitala
ljud-CD:er (CD-R), och avslutade åter-
inspelningsbara digitala ljud-CD:er (CD-
RW).

Laddning av CD-växlaren
1 Tryck på CD för val av CD-läget.
2 Tryck på OPEN•CLOSE.

™ CD-karusellen glider ut.
3 Lägg in en CD med etiketten uppåt i det

högra facket.
• Du kan lägga in en skiva i det vänstra

facket också.
• Tryck på knappen DISC CHANGE om du

vill lägga in en tredje skiva.
™ CD-karusellen roterar tills det tomma

facket kommer i rätt position.
4 Stäng CD-karusellen genom att trycka

på OPEN•CLOSE.
™ Det totala antalet musikstycken, och

speltiden för den senast valda skivan
visas på displayen.

Observera:
– För att vara säker på god funktion bör du

inte gå vidare förrän CD-växlaren är helt
klar med avläsningen av skivorna.

Direktspelning av en CD
• Du kan spela en CD direkt genom att

trycka på någon av knapparna CD 1,
CD 2 eller CD 3. CD-spelaren stannar
när den kommer till slutet på den valda
skivan.
™ En lysande knapp indikerar att en

skiva är inlagd i skivfacket.
™ Den valda skivan inringas.
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Spelning av en CD
1 Starta spelningen genom att trycka på
É (PLAY).
™ Skivfackets nummer, musikstyckets

nummer och använd speltid för
musikstycket visas på displayen.

• Avbryt spelningen tillfälligt genom att
trycka påÅ.
™ Speltiden blinkar.

• Återuppta spelningen genom att trycka
på É (PLAY)  igen.

2 Stoppa spelningen genom att trycka på
9.

Observera:
– Alla de inlagda skivorna spelas en gång,

sedan stopp.
– När CD:n har slutat att spelas kopplar

systemet om till standby-läge efter 30
minuter om ingen knapp trycks ned.

Byte av skivor
Du kan byta ut de två yttre skivorna under
tiden som den tredje, inre skivan är
stoppad eller spelas upp.

1 Tryck på DISC CHANGE.
™ CD-karusellen glider ut.

2 Byt ut skivorna i det vänstra och högra
skivfacket.

• Om du vill byta den inre skivan under
spelning, tryck då en gång till på DISC
CHANGE.
™ Texten "DISC CHANGE" visas på

displayen.

Sökning efter en speciell strof
under spelning
• Håll ner à  eller  á  till dess att du

hittat den önskade strofen.
™  Volymen sänks.

• Spelningen återgår till normal volym när
du släpper upp à  eller  á.

Programmering av spår
Programmering av spår för en inladdad CD
är möjlig om spelningen är stoppad.
Displayen visar det totala antalet spår som
lagrats i programmet. Du kan lagra
maximalt 40 spår i minnet, i godtycklig
ordning. Om du har lagrat 40 spår och
försöker lagra ytterligare ett spår, så
kommer displayen att visa texten
"PROGRAM FULL".

1 Lägg in de önskade skivorna i
skivfacken.

2 Tryck på PROG för start av
programmering.
™ PROG-flaggan börjar blinka.

3 Välj skiva genom att trycka på CD (CD
1•2•3) eller CD 1/2/3-knappen.

4 Tryck på  ¡ eller  ™ (eller Siffra 0-9 på
fjärrkontrollen) för val av önskat spår.

5 Lagra spåret genom att trycka på PROG.
• Lagra andra skivor och spår genom att

upprepa stegen 3 till och med 5.
6 Avbryt programmeringen genom att

trycka på  9.

™ Det totala antalet spår du
programmerat, och den totala
speltiden visas på displayen.

Observera:
– Om den totala speltiden blir längre än

“99:59”, eller om något av de
programmerade spåren har ett nummer
större än 30, så visar displayen
“--:--” i stället för den totala
speltiden.

– Om systemet håller på att läsa skivan är
programmering inte möjlig,
”READING” visas, åtföljt av “DISC
X“. “X“ är numret på den skiva som
håller på att läsas.

– Om du under programmeringen inte
trycker på någon knapp under 20
sekunder, så lämnar systemet
automatiskt programmeringsläget.

Kontroll av programmerade
spår
När spelningen är stoppad kan du
kontrollera vilka spår som har
programmerats.
1 Tryck upprepat på  ¡  eller  ™  för

genomgång av de programmerade
spåren.

2 Lämna granskningsläget genom att
trycka på  9.

™ Spelningen av CD:n avbryts.
™ Facket för CD-karusellen stängs för

hämtning av den inre CD:n, och
öppnas sedan åter med den inre
CD:n åtkomlig.

3 Stäng CD-magasinet genom att trycka
på OPEN•CLOSE.

Val av ett speciellt spår
Val av ett speciellt spår när
spelningen är stoppad
1 Tryck på  ¡  eller  ™ (eller Siffra 0-9 på

fjärrkontrollen) till dess att önskat spår
visas på displayen.

2 Starta spelningen genom att trycka på
É (PLAY).
™ Spårets nummer och använd speltid

visas på displayen.

Val av ett speciellt spår under
pågående spelning
• Tryck på  ¡ eller  ™ (eller Siffra 0-9 på

fjärrkontrollen) till dess att önskat spår
visas på displayen.
™ Spårets nummer och använd speltid

visas på displayen.
• Om du trycker en gång på  ¡, så hoppar

du till början på aktuellt spår och
spelar spåret en gång till.

Observera:
– Med tryck på ¡ under blandningen

(shuffle) går det bara att hoppa till
början på det aktuella spåret.
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Uppspelning av de
inprogrammerade spåren
1 Starta spelningen genom att trycka på
É (PLAY).
™ Texten "PLAY PROGRAM" visas på

displayen.
™ Spårnumret och använd speltid för det

aktuella spåret visas på displayen.
• Om du trycker på REPEAT under

spelningen, så kommer det aktuella
spåret att upprepas.
™ Texten "TRACK" eller "PROGRAM"

visas på displayen.
™ REPEAT- och PROG-flaggorna visas.

2 Stoppa spelningen genom att trycka på
9.

Observera:
– Om du trycker på någon av CD DIRECT

PLAY-knapparna, så kommer den valda
skivan att spelas, och det lagrade
programmet kommer temporärt att
ignoreras. PROG-flaggan kommer också
att tillfälligt försvinna från displayen.
Den kommer tillbaka när den direktvalda
skivan spelats klart.

– Läget REPEAT DISC kommer att
annuleras när programspelningen börjar.

CD

Radering av programmet (när
spelningen är stoppad)
• Tryck på  9.

™ Texten "PROGRAM CLEARED"
visas på displayen.

Observera:
– Programmet raderas om systemet

kopplas bort från nätet, eller om CD-
karusellen öppnas.

Shuffle (bara på fjärrkontrollen)
I läget shuffle spelar systemet alla de
tillgängliga skivorna och deras spår i
slumpmässig ordning. Du kan använda
shuffle även om du har programmerat spår.

Blandning (shuffle) av alla skivorna
och spåren
1 Tryck på SHUFFLE.

™ Texten "SHUFFLE" visas på
displayen.

™ SHUFFLE-flaggan, skivnumret det
slumpvis valda spåret visas på
displayen.

• Skivorna och spåren spelas i slumpvis
ordning tills du trycker på  9.

• Om du trycker på REPEAT under
blandningen, så kommer det aktuella
spåret, eller alla tillgängliga skivor att
upprepas.
™ Texten "TRACK" eller "ALL DISC"

visas på displayen.
™ REPEAT- och SHUFFLE-flaggorna kommer

att visas på displayen.
2 Tryck på SHUFFLE igen för återgång till

normal spelning.
™ SHUFFLE-flaggan försvinner från

displayen.

Observera:
– Om du väljer shuffle så annuleras valet

av REPEAT DISC.

Repeat (bara på fjärrkontrollen)
Du kan upprepa spelningen av det aktuella
spåret, en skiva eller alla de tillgängliga
skivorna.

1 Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen
under spelning av en CD för val av de
olika repeat-lägena.
™ Texten "TRACK", "DISC", "ALL

DISC" eller "OFF" visas på
displayen.

™ REPEAT-flaggan visas på displayen.
• Det valda spåret, den valda skivan eller

alla tillgängliga skivor kommer nu att
spelas upprepat till dess att du trycker
på  9.

2 Återgå till normal spelning genom att
trycka på REPEAT till dess att "OFF"
visas på displayen.
™ REPEAT-flaggan försvinner från

displayen.

Observera:
– Läget REPEAT DISC är inte tillgängligt

under programspelning eller shuffling.
– Du kan också repetera shuffling av ett

program.
™ Texten “TRACK” eller  “PROGRAM”

visas på displayen.
™ REPEAT-, PROG- och SHUFFLE-flaggorna

visas på displayen.
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Observera:
– För information om “EASY SET”, se

sidan 13.

Inställning av radiostationer
1 Tryck på TUNER (BAND) för val av

radioläget.
™ Texten "TUNER" visas i displayen.

Några sekunder senare visas den
aktuella radiofrekvensen.

2 Tryck en gång till på TUNER (BAND) och
välj önskat band: FM, MW eller LW.

3 Håll ner à  eller  á under mer än en
sekund och släpp sedan upp den.
™ Displayen visar texten "SEARCH"

tills en radiostation med tillräcklig
signalstyrka har hittats.

• Upprepa proceduren ovan tills du hittat
den station du vill lyssna på.

• Om du vill ställa in en svag station, tryck
då upprepat och snabbt på à  eller  á
tills displayen visar den frekvens du
söker, och/eller tills du hittat den bästa
mottagningen.

Lagring av förinställda
stationer
Du kan lagra upp till 40 radiostationer i
minnet. När du valt att lyssna på en
förinställd station, så visas
förinställningens nummer, bredvid
frekvensen, på displayen.

Automatisk programmering
1 Tryck på TUNER (BAND).
2 Håll in PROG under mer än en sekund.

™ PROG-flaggan börjar blinka, och texten
"AUTO" visas på displayen.

™ Systemet börjar leta efter alla
radiostationer med RDS, och
fortsätter sedan med stationerna på
FM-, MW- respektive LW-banden.

™ Alla stationer som hittas kommer att
lagras automatiskt. Frekvensen och
numret på förinställningen kommer
att visas under en kort stund.

™ Systemet kommer att avbryta
sökningen när alla tillgängliga
stationer har lagrats, eller när
samtliga 40 möjliga förinställningar
har använts.

™ När sökningen avslutats, så kommer
radion att vara inställ på den sist
lagrade radiostationen.

Observera:
– Du kan avbryta den automatiska

programmeringen genom att trycka på
PROG eller på  9 (bara på systemet).

– Om du vill reservera en nummerserie,
t ex numren 1 till 9, välj då nummer 10
innan du startar den automatiska
programmeringen. Det medför att bara
numren 10 till 40 kommer att
programmeras automatiskt.

Manuell programmering
1 Tryck på TUNER (BAND).
2 Tryck på TUNER (BAND) en gång till och

välj önskat våglängdsband: FM, MW
eller LW.

3 Tryck på PROG under mindre än en
sekund:
™ PROG-flaggan börjar blinka.
™ Nästa lediga nummer för

förinställning visas för val.
4 Ställ in önskad frekvens genom att

trycka på à  eller  á .
• Om du vill spara stationen på något

annat nummer, tryck på í eller ë
(eller Siffra 0-9 på fjärrkontrollen) och
välj det nummer du önskar.

5 Tryck igen på PROG.
™ PROG-flaggan försvinner och stationen

lagras.

• Upprepa stegen 3 till 5 om du vill lagra
fler stationer.

RADIODELEN
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Observera:
– Om du har lagrat 40 radiostationer och

sedan försöker lagra ytterligare en
station, så kommer displayen att visa
texten “PROGRAM FULL”. Om du vill
ändra någon förinställd station, upprepa
då stegen 3 till 5.

– Du kan avbryta den manuella
programmeringen genom att trycka på
9 (bara på systemet).

– Om du under programmeringen inte
trycker på någon knapp inom 20
sekunder, så kommer systemet
automatiskt att lämna
programmeringsläget.

Avlyssning av förinställda
stationer
• Välj det förinställda nummer du önskar

genom att trycka på í eller ë (eller
Siffra 0-9 på fjärrkontrollen).
™ Det förinställda numret,

radiofrekvensen och
våglängdsbandet visas på displayen.

Mottagning av RDS-stationer
Ç
RDS (Radio Data System) är en typ av
radioutsändning som möjliggör för FM-
stationer att sända ytterligare information
utöver den normala FM-signalen. Denna
ytterligare information kan innehålla:

• STATIONSNAMN: Radiostationens
namn visas på displayen.

• PROGRAMTYP: Följande programtyper
finns och kan tas emot av din

     radiomottagare: Nyheter, Aktuellt,
Information, Sport, Utbildning, Teater,
Kultur, Vetenskap, Blandat, Pop-musik,
Rock, Lättare musik, Lättare klassiskt,
Klassisk musik, Annan musik, utan typ.

• RADIOTEXT (RT): Textmeddelanden
presenteras på displayen.

När du har ställt in en RDS-station, så
visas RDS-stationens logo (Ç) och namn
på displayen.

• Radiostationens namn visas normalt om
det finns tillgängligt. Genom att
upprepat trycka på RDS/CD TEXT-
knappen kan du välja vilken typ av
information som ska visas:
™ Displayen visar i tur och ordning:

STATIONSNAMN ™

PROGRAMTYP ™ RADIOTEXT

™ FREKVENS ™

STATIONSNAMN …

Observera:
– Om du trycker på RDS/CD TEXT-knappen

och displayen visar texten “NO RDS”,
så betyder det att den valda stationen
inte sänder någon RDS-signal, eller att
den inte är en RDS-station.

RDS-klockan
Vissa RDS-stationer sänder ut information
om sann tid en gång i minuten.

Inställning av tiden med hjälp av RDS-
klockan
1 Tryck på knappen CLOCK/TIMER.

™ På displayen visas "--:--" med
aktuell tid.

2 Tryck en gång till på CLOCK/TIMER för
inställning av klockan.
™ "00:00" eller aktuell tid börjar

blinka.
3 Tryck på RDS/CD TEXT.

™ Texten "SEARCH RDS TIME"
visas på displayen.

™ Om stationen inte sänder ut någon
RDS-tid, så visas texten "NO RDS
TIME".

™ När RDS-klockan lästs av visas
texten "RDS TIME". Den aktuella
klocktiden visas under 2 sekunder
och lagras automatiskt.

™ Om ingen RDS-tid tagits emot inom
90 sekunder, så visas texten "NO
RDS TIME" på displayen.

Observera:
– En RDS-station kan sända en tidssignal

(sann tid) en gång i minuten.
Noggrannheten på den utsända
tidssignalen beror på den sändande
RDS-stationen.

News/TA (nyheter/
trafikinformation)
(bara tillgängligt från stationer med
RDS)
Du kan aktivera NEWS- eller TA-funktionen
i läget Standby, Demonstration eller vilket
som helst läge för ljudkälla, förutom Tuner.
Så snart programtypen News (för NEWS-
funktionen), eller data för Trafikinformation
(för TA-funktionen) detekteras av någon av
de valda RDS-stationerna, så sker
automatiskt överkoppling till TUNER-läget.

Knappen NEWS/TA skiftar inställningen i
följande ordning:

NEWS  ™  TA  ™  OFF  ™  NEWS

Start av NEWS- eller TA-funktionen
1 Tryck på NEWS/TA för val av NEWS-

funktion:
™ NEWS-flaggan och texten "NEWS"

visas.
• Om du vill välja TA-funktionen, tryck en

gång till på NEWS/TA.
™ TA-flaggan och texten "TA" visas.
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2 Om du valt NEWS eller TA:
• Funktionen kommer att söka upp de 5

första, tillgängliga, förinställda
     stationerna, och sedan vänta på att

Nyheter (News) eller Trafikinformation
(TA) ska sändas ut av någon av dessa
stationer. Under sökningen gäller
följande:
™ Pågående aktiviteter med aktuella

ljudkällor kommer att fortsätta.
™ Om ingen RDS-station hittas bland

de 5 första av de förinställda
stationerna, så stängs NEWS/TA-
funktionen av. Displayen kommer att
visa texten "NO RDS NEWS" eller
"NO RDS TA", och NEWS- eller TA-
flaggan försvinner från displayen.

• Om en NEWS/TA-utsändning tas emot,
så kopplar systemet automatiskt om till

     Tuner-läget.
™ NEWS- eller TA-flaggan börjar blinka.

Så här avbryter du NEWS- eller TA-
funktionen
• Tryck på NEWS/TA till dess att NEWS-

eller TA-flaggan försvinner, och texten
      "TA OFF" visas.

Observera:
– Om du lyssnar på en icke-RDS-station

och vill lyssna på NEWS eller TA, välj då
först någon annan ljudkälla (CD, TAPE
eller AUX) och tryck därefter på NEWS/
TA.

– Innan du börjar använda NEWS- eller
TA-funktionen, kontrollera att de 5
första förinställningarna är RDS-
stationer.

– NEWS/TA fungerar bara en gång per
aktivering.

– Medan du lyssnar på Nyheter eller
Trafikinformation , så kan du trycka på
någon av knapparna för ljudkälla eller
någon funktionsknapp för Tuner, och på
så sätt avbryta NEWS/TA-funktionen,
och i stället koppla in den valda
ljudkällan.

– Om du kopplar över till Tuner så kommer
NEWS/TA-funktionen att avbrytas.
Texten “NEWS OFF” eller “TA OFF”
kommer att visas direkt efter
meddelandet “TUNER”.
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Val av externa apparater
Om du har kopplat Audio Out-kontakterna
på den externa apparaten (TV, VCR, Laser
Disc-, DVD- eller CD-spelare) till AUX/CDR
IN-kontakterna, så kan du höra det
förstärkta ljudet från systemet.

1 Tryck på AUX (CDR) för val av CDR-
läget.
™ Texten "CDR" visas på displayen.

2 Tryck igen på AUX (CDR) för val av
extern-läget.
™ Texten "AUX" visas på displayen.

Observera:
– Det finns två Auxiliary-lägen:

i. det normala AUX-läget.
ii. CDR-läget, i vilket LINE OUT för detta

minisystem tystas. Du kommer inte
att kunna spela in eller lyssna på
ljudet från LINE OUT.

– Du rekommenderas att inte samtidigt
lyssna på och spela in från samma källa.

– Du kan välja bland alla funktionerna för
ljudkontroll (DSC, DBB, etc).
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KLOCKAN TIMER

Avläsning av klockan
Du kan titta på klockan (om den är inställd)
om systemet är i läget Standby (viloläget),
eller när någon ljudkälla har valts (CD,
TUNER (radio), etc.). Klockan visas i
ungefär 7 sekunder.

• Tryck kortvarigt på CLOCK/TIMER.
™ "PM 10:38 eller 22:38" (aktuell

tid) visas, beroende på om du valt 12-
eller 24-timmarsvisning.

™ " --:-- " visas om klockan inte är
inställd.

Observera:
– När systemet går över till

energisparläget kommer klockan inte att
visas.

Inställning av klockan
Klockan kan ställas in för antingen 12- eller
24-timmarsvisning, t.ex. "AM 12:00" eller
"00:00". För att kunna ställa in klockan
måste du vara i läget View Clock.

1 Välj klockläget genom att trycka på
CLOCK/TIMER.

2 Välj 12- eller 24-timmarsvisning genom
att trycka på PROG (bara på systemet).
™ Om 12-timmarsvisning valts börjar

"AM 12:00" blinka.
™ Om 24-timmarsvisning valts börjar

"00:00" blinka.
3 Ställ in rätt timme med à  eller  á

på systemet.
4 Ställ in minuterna med ¡  eller  ™  på

systemet.

5 Spara inställningen genom att trycka en
gång till på CLOCK/TIMER.
™ Klockan startar.

• Om du vill avsluta utan att spara
inställningen, tryck på 9  på systemet.

Observera:
– Om ingen knapp trycks in under 90

sekunder vid klockinställningen, så
kommer systemet automatiskt att lämna
läget klockinställning.

– Vid strömavbrott kommer
klockinställningen att raderas.

– För information om klockinställning med
hjälp av RDS, se “Mottagning av RDS-
Radiostation”, i avsnittet TUNER.

Timerinställning
• Systemet kan automatiskt koppla över

till läget CD, TUNER eller TAPE 2 vid en
förinställd tid. Detta kan du t ex använda
som väckarklocka.

• Innan du ställer in timern, kontrollera att
klockan är korrekt inställd.

• Timern sätts alltid på så snart den blivit
inställd.

• Timerns volym kommer att öka från
lägsta nivån upp till den nivå den
har innan den ställs om till standby-
läget.

1 Välj timer-läget genom att hålla in
CLOCK/TIMER i mer än 2 sekunder.
™ "AM 12:00" eller "00:00" eller

den senaste timer-inställningen
börjar blinka, beroende på om du valt
12- eller 24-timmarsvisning.

™ TIMER börjar blinka.
™ Den valda källan tänds, medan övriga

tillgängliga källor blinkar.
2 Tryck på CD eller TUNER för val av

önskad källa.
• Kontrollera att en CD är ilagt i CD-facket

innan CD väljs.
3 Tryck på à  eller  á på systemet för

inställning av den timme då timern ska
starta.

4 Tryck på ¡  eller  ™  på systemet för
inställning av den minut då timern ska
starta.
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Sleep Timer (bara på fjärrkontrollen)
Med denna funktion kan du välja ett
tidsintervall, efter vilket systemet
automatiskt kopplar om till standby-läget.

1 Tryck upprepat på SLEEP på
fjärrkontrollen för val av ett tidsintervall.
™ Valen är som följer (tiden i minuter):

60 ™ 45 ™ 30 ™ 15 ™ OFF
™ 60 …

™ Texten "SLEEP XX" eller "OFF"
kommer att visas. "XX" är tiden i
minuter.

2 När du nått det önskade tidsintervallet,
sluta då att trycka på SLEEP-knappen.
™ När den inställda tiden förflutit

kommer systemet att koppla om till
läget standby.

Avstängning av SLEEP TIMER
• Tryck upprepat på SLEEP till dess att

"OFF" visas, eller tryck på knappen
STANDBY ON.

5 Tryck på CLOCK/TIMER för lagring av
starttiden.
™ Timern är nu inställd.
™ TIMER-flaggan visas fortfarande på

displayen.
• Timern kommer att aktiveras vid den

förinställda tiden.
™ Den valda ljudkällan kommer att

börja spela.

Observera:
– Om ingen knapp trycks in under 90

sekunder vid timerinställningen, så
kommer systemet automatiskt att lämna
läget timerinställning.

– Om den valda ljudkällan är TUNER, så
kommer den senast inställda frekvensen
att väljas.

– Om den valda källan är CD, börjar
uppspelningen med det första spåret på
den valda skivan eller programmet. Om
CD-facken är tomma väljs TUNER i
stället.

Avstängning av TIMERN
• Tryck på TIMER på fjärrkontrollen.

™ Timern är nu avslagen.
™ Displayen kommer att visa

"CANCEL" och TIMER-flaggan
försvinner.

Återstart av TIMERN (till samma
förinställda tid och ljudkälla)
• Tryck på TIMER på fjärrkontrollen.

™ Timern är nu påslagen.
™ TIMER-flaggan visas på displayen.
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Tekniska Data
FÖRSTÄRKARE
Uteffekt ........................... 2 x 100 W MPO / 2 x 50 W RMS(1)

Vänster/Höger kanal ................................. 2 x 50 W RMS
Mittkanalen ...................................................... 50 W, 6 Ω
Surround-kanalen ....................................... 2 x 50 W, 6 Ω

Signal-brus-förhållande ................................  ≥ 75 dBA (IEC)
Frekvensomfång ................................. 20 – 20000 Hz ± 3 dB
Insignalkänslighet

AUX In / CDR In .............................................. 500 mV / 1V
Utsignaler
   Högtalare .................................................................. ≥ 6 Ω
   Mitthögtalaren ......................................................... ≥ 6 Ω
   Surround-högtalarna ................................................ ≥ 6 Ω
   Hörlurar ..................................................... 32 Ω – 1000 Ω
   Subwoofer Out ............................. 1,5 V ±2 dB, > 22000 Ω
   Line Out ........................................... 1 V ±2 dB, > 22000 Ω
   Digital Out ........................................................... 1 koaxial

IEC 958 för CDDA / LPCM
IEC1937 for MPEG1, MPEG2 och AC-3

   Surround Out (trådlös) ............. 750 mV, ±2 dB, > 22000 Ω
(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)

DVD-VIDEO SPELARE
Uppspelningssystem ...................... DVD-video / Video CD /

CD (CD-R & CD-RW)
Video

DA konverter .......................................................... 10 bits
Digital komprimering ............................. MPEG 2 för DVD,
................................................................ MPEG 1 för VCD
Videoutsignal ................................................ 1 Vpp (75 Ω)
S-Video utsignal ....................................... Y: 1 Vpp (75 Ω)
............................................................... C: 0.3 Vpp (75 Ω)

CD-SPELARE
Antal programmerbara spår ............................................   40
Frekvensomfång ............................................ 20 – 20000 Hz
Signal-brus-förhållande ......................................... ≥ 76 dBA
Kanalseparation ........................................... ≥ 79 dB (1 kHz)
Total harmonisk distortion ........................... < 0,02% (1 kHz)

TUNER (RADIO)
FM-bandet ................................................... 87,5 – 108 MHz
MW-bandet .................................................. 531 – 1602 kHz
LW-bandet ...................................................... 153 – 279 kHz
Antal förinställningar ........................................................ 40
Antenn

   FM ................................................................. 75 Ω kabel
   AM ................................................................ Ramantenn

HÖGTALARE
System ........................................ 2-vägs; skärmad basreflex
Impedans ........................................................................ 6 Ω
Woofer ...................................................................... 1 x 6,5"
Tweeter ..................................................................... 1 x 2,5"
Mått (b x h x d) ................................... 240 x 310 x 315 (mm)
Vikt ................................................................ 3,85 kg vardera

MITTHÖGTALARE
System ................................................... skärmad basreflex
Impedans ...................................................................... 6 Ω
Bredbandshögtalare .............................. 1 x 3” fullfrekvens
Mått (b x h x d) ................................... 230 x 130 x 155 mm
Vikt ............................................................................. 1,3 kg

SURROUND-HÖGTALARE
System ........................................................ closed satellite
Impedans ...................................................................... 6 Ω
Bredbandshögtalare .............................. 1 x 3” fullfrekvens
Mått (b x h x d) ................................... 230 x 130 x 155 mm
Vikt ................................................................ 1,2 kg vardera

ALLMÄN INFORMATION
Material/finish ......................................... Polystyren/metall
Strömförsörjning ..................................... 220 – 230 V/ 50 Hz
Effektförbrukning

Drift ........................................................................  230 W
Viloläge (standby) ..................................................  < 22 W
Standby (viloläge, energisparande läge) ................. < 2 W

Mått (b x h x d) ................................... 265 x 310 x 390 (mm)
Vikt (utan högtalare) .................................................. 10,8 kg

Med reservation för eventuella ändringar
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Varning! Du bör under inga som helst
omständigheter själv försöka reparera
denna utrustning, eftersom din garanti
i så fall inte kommer att gälla. Öppna
inte utrustningen eftersom det finns
risk för elektriska stötar.

• Om ett fel inträffar, kontrollera då först
punkterna i nedanstående lista innan du
tar utrustningen till en reparatör.

• Om det fortfarande finns några problem
efter att du gjort dessa kontroller,
kontakta då din närmaste återförsäljare
eller serviceverkstad.

DVD-VIDEO-spelarfunktion
Förvrängd bild eller ingen färg med
spelarmeny.
• Skivformatet passar inte ihop med din

TV:s videosignal (PAL/NTSC).
™ Lägg i en rekommenderad skiva (se

efter i instruktionen i denna manual).
• Systeminställningen är inte rätt.
™ Kontrollera att NTSC/PAL inställningen

på spelaren stämmer överens med
videosignalen hos din tv (se NTSC/PAL
inställning).

• Se efter om det är fingeravtryck på
skivan.

™ Rengör den med en mjuk trasa; torka
från centrum och ut mot kanten.

™ Ibland kan en mindre bildförvrängning
förekomma; detta är inte en felfunktion.

Ingen återgång till startskärmen när
skivan tas ur.
• Se efter om programmet kräver att ännu

en skiva läggs i.
™ Sätt i en skiva
™ Återställ genom att stänga av spelaren

och sedan sätta på den igen.

Spelaren reagerar inte på alla
driftskommandon vid uppspelning.
• Skivan tillåter inte driftskommandon.
™ Se efter i skivans instruktioner.

Ingen audio vid digital utsignal.
• De digitala anslutningarna är inte rätt

anslutna eller felkopplade.
™ Kontrollera de digitala anslutningarna.
• Felaktiga digitala utsignalinställningar.
™ Se efter på inställningsmenyn att den

digitala utsignalen är ställd på ALL eller
PCM.

™ Se efter om audioformatet för det valda
audiospråket stämmer överens med
mottagarens specifikationer.

Ingen bild på TV-skärmen.
• Videokabeln är inte ansluten.
™ Anslut kabeln mellan systemet och

TV:n.

Underhåll
Rengöring av höljet
• Använd en mjuk trasa, lätt fuktad med

ett milt rengöringsmedel. Använd inte
en lösning som innehåller alkohol, sprit,
ammoniak eller slipmedel.

Rengöring av skivor
• Om en skiva blir

smutsig, rengör den då
med en rengöringsduk.
Torka av skivan från
mitten och utåt.

• Använd inte
lösningsmedel som
bensin, thinner, kommersiellt tillgängliga
rengörare eller antistatisk spray avsedd
för analoga skivor.

Rengöring av skivlinser
• Efter ett tags användning samlas smuts

eller damm på skivlinserna. Rengör då
skivlinserna med Philips CD Lens
Cleaner eller något annat kommersiellt
tillgängligt rengöringsmedel, så att en
bra uppspelningskvalitet säkerställs. Följ
anvisningarna som medföljer
rengöringsmedlet.
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Användning av CD-spelaren
Texten “NO DISC” visas.
• Skivan ligger upp och ner.
™ Lägg in CD:n med etiketten uppåt.
• Fukt har kondenserar på linsen.
™ Vänta till dess att linsen har uppnått

normal rumstemperatur.
• Det finns ingen skiva i CD-facket.
™ Lägg i en skiva.
• CD:n är smutsig, svårt repad eller skev.
™ Rengör eller byt ut CD:n.
• CD-linsen är smutsig eller dammig.
™ Läs avsnittet under Underhåll (sid 39).

Texten “DISC NOT FINALIZED”
visas.
• CD-RW- eller CD-R-skivan har inte

spelats in på ett korrekt sätt, vilket gör
att den inte kan spelas upp på en
standard CD-spelare.

™ Läs anvisningarna för din CD-
Rewritable eller CD-Recorder om hur en
inspelning ska avslutas.

• CD:n är svårt repad eller smutsig.
™ Byt ut eller rengör CD:n.

Radiomottagning
Dålig radiomottagning.
• Signalen är för svag.
™ Justera antennen.
™ Anslut en yttre antenn för bättre

mottagning
• Din TV eller VCR (video) står för nära

stereon.
™ Flytta stereon längre bort från din TV

eller video.

Texten “NO RDS TEXT” visas.
• RDS-textmeddelande finns inte

tillgängligt (RDS=Radio Data System,
system för överföring av text/data till
radiomottagare).

™ Välj en annan RDS-station.

Allmänt
Systemet reagerar inte, oavsett vilken
knapp som tryck in.
• Elektrostatisk urladdning.
™ Stäng av systemet genom att trycka på

STANDBY ON. Ta bort nätsladden från
vägguttaget, sätt sedan in den igen och
slå på systemet.

Inget eller dåligt ljud.
• Volymen är inte uppvriden.
™ Justera volymen.
• Hörlurarna är ansluta.
™ Avlägsna hörlurarna.
• Högtalarna är inte alls anslutna, eller är

anslutna på ett felaktigt sätt.
™ Kontrollera att högtalarna är korrekt

anslutna.
™ Kontrollera att den avskalade

högtalarkabeln är ordentligt fastklämd.

Omkastat vänster- och högerljud.
• Högtalarna är felaktigt anslutna.
™ Kontrollera högtalarnas anslutningar

och vilka kontakter som används.

För svagt basljud eller svårighet att
fysisk lokalisera musikinstrumenten.
• Högtalarna är felaktigt anslutna.
™ Kontrollera högtalaranslutningarna vad

gäller korrekt fasläge, och anslutningen
av färgade/svarta kablar till färgade/
svarta kontakter.

Fjärrkontrollen har ingen effekt på
systemet.
• Felaktig ljudkälla har valts.
™ Välj ljudkälla (CD, TUNER, etc.) innan du

trycker på någon funktionstangent (2,
¡,  ™, etc.).

• Avståndet till systemet är för stort.
™ Minska avståndet.
• Batterierna är felaktigt isatta.
™ Sätt in batterierna och vänd polerna

(+/-) enligt anvisningen.

• Batterierna är slut.
™ Byt batterier.

Timern fungerar inte.
• Klockan är inte inställd.
™ Ställ in klockan.
• Timern är inte påslagen.
™ Slå på timern genom att trycka på

TIMER.
• Inspelning pågår.
™ Avbryt inspelningen.

Klockinställningen har raderats.
• Det har förekommit ett strömavbrott.
™ Ställ in klockan på nytt.

Systemet visar funktioner automatiskt;
knappar blinkar oavbrutet.
• Demonstrationsläget är påslaget.
™ Håll in 9 (bara på systemet) under 5

sekunder för att slå av demonstrationen.

Det är ett tjutande ljud vid den externa
källan.
• Du hör återkopplingstjut när du lyssnar i

AUX-läge.
™ Tryck på AUX för val av CDR-läge.

Alla upplysta knappar tänds inte.
• Displayen är påslagen i DIM 3-läget.
™ Tryck på DIM tills displayläget DIM OFF

visas.
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