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     Hovedsikring (kun Storbritannien) 
  Denne Digital Receiver er udstyret med 
et godkendt støbt stik. Hvis det bliver 
nødvendigt at udskifte sikringen, skal den 
udskiftes med en sikring af samme type som 
angivet på stikket (f.eks. 10A).
    1 Fjern sikringshætten og sikringen. 
    2 Den nye sikring skal overholde BS 

1362 og være udstyret med ASTA-
godkendelsesmærket. Hvis du har mistet 
sikringen, skal du kontakte forhandleren 
for at bekræfte typen. 

    3 Sæt sikringshætten på igen.
    For at overholde EMC-direktivet på netstikket 
må dette produkt ikke frakobles netledningen.
     

         1 Vigtigt

    Vigtige sikkerhedsoplysninger

 Advarsel

 Fare for overophedning! Anbring aldrig den  •
digitale receiver i indelukkede omgivelser. Sørg 
altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen 
rundt om den digitale receiver til ventilation. 
Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke 
dækker ventilationshullerne på den digitale 
receiver.
  Placer aldrig den digitale receiver,  •
fjernbetjening eller batterier i nærheden af 
åben ild eller andre varmekilder, herunder 
direkte sollys.
  Benyt kun den digitale receiver indendørs.  •
Hold den digitale receiver på forsvarlig afstand 
af vand, fugt og genstande, der indeholder 
vand.
  Den digitale receiver bør aldrig anbringes oven  •
på andet elektrisk udstyr.
  Hold forsvarlig afstand til den digitale receiver  •
i tordenvejr.
  Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at  •
afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.
  Apparatet afgiver både synlig og usynlig  •
laserstråling, når det er tændt. Undgå at blive 
udsat for stråling.

     
  Dette produkt overholder EU’s krav om 
radiointerferens.
  Produktet overholder følgende direktiver og 
anvisninger: 2004/108/EC, 2006/95/EC
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      Varemærker
     
  HDMI, HDMI-logoet og High-Defi nition 
Multimedia Interface er varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende HDMI 
licensing LLC.

     
  Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. 
Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er 
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

     
  Fremstillet på licens efter US patent 
nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 
5,978,762; 6,487,535 og andre US og 
verdensomspændende patenter, der enten 
er udstedt eller anmeldt. DTS og DTS Digital 
Surround er registrerede varemærker og 
DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, 
Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Alle rettigheder 
forbeholdes.

     
  ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er 
registrerede US- mærker.

Genbrug

   
  Dit produkt er udviklet og fremstillet i 
materialer og komponenter af høj kvalitet, 
som kan genbruges.
  Når et produkt er forsynet med symbolet 
med en overkrydset affaldsspand på hjul, 
betyder det, at produktet er omfattet af EU-
direktiv 2002/96/EC:

   
  Bortskaf aldrig dit produkt sammen med 
andet husholdningsaffald. Undersøg venligst 
de lokale regler for indsamlingsregler for 
elektriske og elektroniske produkter. Den 
korrekte bortskaffelse af dit gamle produkt 
er med til at forhindre potentielt negativ 
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

  Dit produkt indeholder batterier, som falder 
ind under EU-direktiv 2006/66/EC. De må 
ikke bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.
  Du bør undersøge de lokale indsamlingsregler 
for batterier. Den korrekte bortskaffelse af 
batterier er med til at forhindre potentielt 
negativ påvirkning af miljø og menneskers 
helbred.
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      Produktoversigt

    Hovedenhed

   
    a    ( Standby-tændt )

    Tænder og slukker for Digital • 
Receiver eller skifter til standby.

      b  SURR  ( Surroundlyd )
    Skifter lydudgangen til en af disse • 
tilstande: multikanal 7.1 surround, 
7-kanalers stereo, multikanal 5.1 
surround, 5-kanalers stereo eller 
stereo.

      c  SOUND 
    Vælger en foruddefi neret lydeffekt.• 

      d  PROG  ( Programmering )
    I radiotilstand nulstilles listen over • 
forudindstillede stationer: Tryk for at 
nulstille manuelt; tryk, og hold nede 
for at nulstille automatisk.
    Åbner eller lukker • 
Iydindstillingstilstanden for 
højtalerindstillinger i andre 
kildetilstande.

      e    /    TUNING 
    Vælger den forrige eller næste • 
forudindstillede radiostation.
    Tryk og hold nede for at aktivere • 
automatisk søgning.

a bcde f gh

i

       2 Produktet
  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, 
som Philips tilbyder, kan du registrere dit 
produkt på www.philips.com/welcome.

    Apparatet i hovedtræk
   Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der 
anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer 
Electronics Control). EasyLink-kompatible 
enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan 
betjenes via én enkelt fjernbetjening. 

 Bemærk

 Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet  •
med alle HDMI CEC-enheder.

     Lyt til fyldig, ukomprimeret surroundlyd med 
fl ere kanaler 
  Dette produkt giver mulighed for 7.1-kanalers 
ukomprimeret lyd, der giver en levende 
lydoplevelse og en fornemmelse af selv at 
være til stede.
    

     MP3-link 
  Du kan bare sætte din bærbare medieafspiller 
i MP3 LINK-stikket og nyde musikken i 
uovertruffen lydkvalitet.
    

     Synkronisér lyd med videoafspilning 
  Synkroniser lyd fra denne digitale modtager 
med video, der afspilles fra andre enheder, ved 
at forsinke lydudgangen fra højttalerne, så den 
stemmer overens med videoen på TV’et. 
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         Fjernbetjening

   
    a    ( Standby-tændt )

    Tænder og slukker for Digital • 
Receiver eller skifter til standby.

      b  AUDIO SOURCE 
    Vælger lydindgangskilde.• 

      c  HDMI SOURCE 
    Vælger en HDMI-indgangskilde.• 

      d  RADIO 
    Skifter til FM-bånd.• 

      e  SOUND 
    Vælger en foruddefi neret lydeffekt.• 
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      f  Display 

    g  SOURCE 
    Vælger en tilsluttet enhed for at høre • 
lyden gennem højttalerne.

      h  VOLUME 
    Skruer op eller ned for lydstyrken.• 

      i  MP3 LINK 
    Tilslutter en bærbar lydafspiller.• Pr
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q  AUDIO SETUP  /  PROGRAM 
    Åbner eller lukker muligheder for • 
lydindstillinger.
    I radiotilstand nulstilles listen over • 
forudindstillede stationer: Tryk for at 
nulstille manuelt; tryk, og hold nede 
for at nulstille automatisk.

f    /   
    Vælger den forrige eller næste • 
forudindstillede radiostation.

      g    ( Lydløs funktion )
    Slår lyden fra eller til.• 

      h  Taltaster 
    Til indtastning af en forudindstillet • 
radiostation.

      i  DOUBLE BASS 
    Slår den dynamiske basforstærkning • 
til eller fra.

      j  SLEEP 
    Angiver en forsinkelse, hvorefter • 
Digital Receiver skifter til standby.

      k  OK 
    Bekræfter en indtastning eller et valg.• 

      l        ( Navigationsknapper )
    Navigerer gennem menuerne.• 
    I radiotilstand skal du trykke på op og • 
ned for at indstille radiofrekvensen.
    I radiotilstand skal du trykke på højre • 
eller venstre for at starte automatisk 
søgning.

      m  SURROUND 
    Skifter lydudgangen til en af disse • 
tilstande: multikanal 7.1 surround, 
7-kanalers stereo, multikanal 5.1 
surround, 5-kanalers stereo eller 
stereo.

      n  VOL +/- 
    Skruer op eller ned for lydstyrken.• 

      o  DELETE 
    Tryk og hold nede for at slette den • 
aktuelle forudindstillede radiostation.

      p  BACK 
    Går tilbage til det forrige trin.• 
    Sletter den valgte station med et • 
langt tryk.
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      Placering af produktet
    Anbring produktet, hvor det ikke kan • 
skubbes, trækkes eller blive revet ned. Må 
ikke placeres i et lukket kabinet.
    Sørg for, at der er fuld adgang til • 
netledningen, så du nemt kan frakoble 
produktet fra strømforsyningen.

      
      1 Placer den digitale receiver tæt på TV’et.
    2 Placér højttalersystemet i den normale 

lyttehøjde og helt parallelt med 
lytteområdet.

    3 Sæt subwooferen i et hjørne af lokalet 
eller mindst 1 meter fra TV’et.

 Tip

 Du kan undgå interferens og unødig  •
radiostøj ved ikke at placere denne digitale 
receiver for tæt på enheder, der udsender 
elektromagnetiske bølger.

SUBWOOFER

FRONTRIGHT

FRONTLEFT CENTER
LEFT
BACK

RIGHTBACK

SURR

LEFT

SURR

RIGHT

           3 Tilslutning
  Opret de følgende tilslutninger for at bruge den 
digitale receiver.
    

   Tilslut den digitale receiver: 
    Højttalere og subwoofer• 
    Radioantenne• 
    Strøm • 

      

    Tilslutning af andre enheder: 
    HDMI-understøttede enheder• 
    Lyd fra TV• 
    Tilslutning af lyd fra kabelboks/optager/• 
spilkonsol/diskafspiller
    Bærbar medieafspiller• 

 Bemærk

 På identifi kationspladen bag på eller i bunden  •
af produktet kan du se oplysninger om type og 
strømtype.
  Sørg for, at strømmen til det pågældende  •
udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller 
tilslutninger byttes om.

 Tip

 Der kan bruges forskellige typer stik, når  •
en enhed skal sluttes til dit TV - afhængigt 
af tilgængelighed og dine behov. Der fi ndes 
en omfattende interaktiv guide til at hjælpe 
med at tilslutte dit produkt på www.
connectivityguide.philips.com.
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     Tilslut radioantennen

     
      1 Slut FM-antennen til  FM75   -stikket på 

den digitale receiver (på nogle modeller 
er dette kabel tilsluttet på forhånd).

    2 Træk FM-antennen ud, og fastgør dens 
ender til væggen.

 Tip

 Du kan få en bedre FM-stereomodtagelse, hvis  •
du tilslutter en ekstern FM-antenne.

FM 
(75 Ω) 

ANTENNA

      Tilslut højttalere og 
subwoofer

     
      1 Slut højttalere og subwoofer til de 

matchende stik på den digitale receiver.

 Bemærk

 Kontroller, at farverne på stikkene passer  •
sammen.

BACK  BACK  

BACK  BACK  
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     Tilslutning til HDMI-enheder
  Slut de HDMI- eller DVI-kompatible enheder 
(f.eks. en DVD-/Blu-ray-afspiller, HDD-/DVD-
optager) til den digitale receiver for at få glæde 
af ukomprimeret digital lyd.

   
    1 Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til 

 HDMI IN1/HDMI IN2  på den digitale 
receiver og HDMI OUT-stikket på 
enheden.

 Bemærk

 Hvis du vil anvende lyden fra denne  •
forbindelse, skal du trykke på  HDMI SOURCE  
gentagne gange for at vælge “HDMI IN1” eller 
“HDMI IN2”.

HDMI OUT HDMI INHDMI IN

HDMI OUT

1 2

      Tilslut HDMI-understøttede 
enheder

    Tilslutning til HDTV
  Slut den digitale receiver til dit High Defi nition 
TV (HDTV) for at få glæde af Philips EasyLinks 
betjeningsfunktioner. Du kan synkronisere 
betjeningen med andre HDMI-kompatible 
enheder, se afsnittet “Kom i gang” > “Brug 
Philips EasyLink” for at få fl ere oplysninger.

    
    1 Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til 

 HDMI OUT på den digitale receiver og 
HDMI IN-stikket på HDTV’et.

    2 Slut et lydkabel (analogt eller digitalt) 
til  AUDIO IN  -AUX1/AUX2 -stikkene, 
eller  DIGITAL IN -stikket, på den digitale 
receiver og de tilsvarende lydindgangsstik 
på HDTV’et. 

    Se afsnittet “Tilslutning af andet • 
udstyr” > “Tilslutning af lyd fra TV” 
for at få fl ere oplysninger.

 Bemærk

 Det er kun muligt at bruge Philips EasyLink- •
betjeningen, hvis det tilsluttede HDTV og 
de HDMI-kompatible enheder understøtter 
HDMI-CEC.

HDMI OUT
HDMI IN
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     Tilslutning af lyd fra kabelboks/
optager/spilkonsol/diskafspiller
  Du kan tilslutte via analog- eller digitalstik, alt 
efter den pågældende enhedstype.
    

   Tilslut via analoge stik 

   
    1 Tilslut lydkablerne (medfølger ikke) til 

 AUDIO IN-AUX1 -stikkene på den 
digitale receiver og lydudgangsstikkene på 
enheden. 

 Bemærk

 Du skal trykke på   • AUDIO SOURCE  gentagne 
gange, indtil “AUX1” vises på displayet, for at 
høre lyd fra denne forbindelse.

AUDIO OUT

AUX1

      Tilslutning af andet udstyr
  Før lyden fra andre enheder til den digitale 
receiver for at få glæde af surroundlyd med 
fl ere kanaler.

    Tilslutning af lyd fra TV
  (anvendes også til EasyLink-styrefunktion)

   
    1 Slut lydkablet (medfølger ikke) til  AUDIO 

IN-AUX2  -stikkene på den digitale 
receiver og AUDIO OUT-stikket på dit 
TV.

 Bemærk

 Du skal trykke på   • AUDIO SOURCE  gentagne 
gange, indtil “AUX2” vises på displayet, for at 
høre lyd fra denne forbindelse.

 Tip

 Hvis TV’et har et digitalt lydudgangsstik  •
(koaksialt eller optisk), kan du slutte det til den 
tilsvarende lydindgang på den digitale receiver 
for at opnå bedre lydkvalitet.

AUDIO OUT

AUDIO IN

AUX 2
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   Tilslut via optisk stik 

    
    1 Slut det optiske kabel til  OPTICAL 

DIGITAL-IN -stikket på den digitale 
receiver og OPTICAL/SPDIF-
udgangsstikket på enheden.

 Bemærk

 Du skal trykke på   • AUDIO SOURCE  gentagne 
gange, indtil “OPTI IN” vises på displayet for at 
høre lyd fra denne forbindelse.

DIGITAL IN

OPTICAL

DIGITAL OUT

OPTICAL/

   Tilslut via koaksialstik  

   
    1 Slut et koaksialkabel (medfølger ikke) til 

 COAXIAL DIGITAL-IN -stikket på den 
digitale receiver og COAXIAL/DIGITAL-
udgangsstikket på enheden.

 Bemærk

 Du skal trykke på   • AUDIO SOURCE  gentagne 
gange, indtil “COAX IN” vises på displayet for 
at høre lyd fra denne forbindelse.

COAXIAL

DIGITAL OUT

DIGITAL IN

/

COAXIAL
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      Tilslut netledningen

 Advarsel

 Risiko for produktskade! Kontroller, at  •
forsyningsspændingen svarer til den spænding, 
der er trykt på undersiden af produktet.

    1 Slut netledningen til stikkontakten, når 
alle de nødvendige stik er sat i.

    Dette produkt er klar til opsætning. »

     Tilslutning af bærbar medieafspiller

   
    1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel 

(medfølger ikke) til  MP3 LINK -
stikket på den digitale receiver og til 
hovedtelefonstikket på den bærbare 
medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller).

 Bemærk

 Du skal trykke på   • AUDIO SOURCE  gentagne 
gange, indtil “MP3 LINK” vises på displayet for 
at høre lyd fra denne forbindelse. 

MP3
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      Betjening af en afspilningskilde
    1 Tryk på  RADIO ,  AUDIO SOURCE  eller 

 HDMI SOURCE  for at vælge den kilde, 
du ønsker at betjene.

    2 Juster lydstyrken, eller skift lyd-/surround-
effekten.

       Skift højttalerindstillinger
  Ideelt bør lytteafstanden være den samme til 
alle højttalerne. Er den ikke det, kan du ændre 
højttalerindstillingerne, så du får bedst mulig 
surroundlyd.

 Bemærk

 Indstil den digitale receiver til surround- •
tilstand, før du ændrer højttalerindstillingerne.

          4 Kom i gang

    Isætning af batterier i 
fjernbetjeningen.

     
      1 Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningens 

bagside.
    2 Isæt 2 medfølgende batterier (AAA). 

Sørg for, at + og - enden af batterierne 
svarer til markeringerne inden i 
kammeret.

    3 Skub dækslet tilbage på plads.

 Bemærk

 Bland ikke batterier (gamle og nye eller  •
brunstens- og alkalinebatterier osv.).
  Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller  •
hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere 
tid.
  Batterier indeholder kemiske stoffer og bør  •
derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
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     Indstilling af højttalernes 
forsinkelsestid
    1 Tryk på  SURROUND  for at skifte til 

multikanals-surround-tilstand.
    2 Tryk på  AUDIO SETUP .
    3 Tryk på    /   for at vælge den højttaler, 

du vil indstille en tidsforsinkelse for, og 
tryk så på  OK .

    “CENTER DELAY” - for centerhøjttaler. »

    “SURROUND DELAY” - for surround- »

højttalere.
    “BACK DELAY” - for baghøjttalerne. »

      4 Tryk på     , eller juster 
lydstyrkereguleringen for at øge eller 
nedsætte tidsforsinkelsen, og tryk 
derefter på  OK .

    Den sidste lydstyrkeindstilling bliver • 
automatisk gemt efter 5 sekunders 
inaktivitet.

      5 Gentag trin 3 - 4 for at indstille andre 
højttalere.

    Tryk på  • BACK  for at gå tilbage til det 
forrige trin.
    Tryk på  • AUDIO SETUP  for at 
forlade opsætningen.

 Bemærk

 Denne indstilling gælder kun for center-, bag-  •
og surround-højttalerne.
  Indstil længere tidsforsinkelser, hvis center-,  •
bag- eller surroundhøjttalerne er tættere på 
lyttepositionen end fronthøjttalerne. 
  Forsinkelsen for bag- og center går fra 0 til 15  •
ms. Standardindstillingen er 0 ms.

     Afprøv og indstil højttalerlydstyrken
    1 Tryk på  SURROUND  for at skifte til 

multikanals-surround-tilstand. 
    2 Tryk på  AUDIO SETUP .
    3 Tryk på    /   , indtil “TEST TONE” 

vises, og tryk derefter på  OK .
    Hver højttaler udsender lyd  »

i 5 sekunder. Du kan høre 
lydstyrkeniveauet i de enkelte 
højttalere. 

      4 Tryk på     , eller juster 
lydstyrkereguleringen  VOL +/-  for at øge 
eller sænke lydniveauet, og tryk derefter 
på  OK .

    Den sidste lydstyrkeindstilling bliver • 
automatisk gemt efter 5 sekunders 
inaktivitet. 

      5 Indstil de andre højttalere på samme 
måde, indtil udgangseffekten på dem alle 
er i balance. 

    Tryk på  • BACK  for at gå tilbage til det 
forrige trin.
    Tryk på  • AUDIO SETUP  for at 
forlade opsætningen.

 Bemærk

 Hvis der ikke trykkes på nogle knapper inden  •
for 2 sekunder, efter at en højttaler er blevet 
testet, bliver den næste højttaler testet 
automatisk.
  Testtone er kun tilgængelig i tilstandene  •
multikanal 7.1 og multikanal 5.1.
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      Brug af Philips EasyLink
   Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der 
anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer 
Electronics Control). EasyLink-kompatible 
enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan 
betjenes via én enkelt fjernbetjening. 

 Bemærk

 Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet  •
med alle HDMI CEC-enheder.

      1 Tryk på  AUDIO SETUP . 
    2 Tryk på    /    gentagne gange for at 

vælge en af Philips EasyLink-funktionerne: 
“EASYLINK” > “ONE-TOUCH 
STANDBY” > “SYSTEM AUDIO 
CONTROL” > “TV AUDIO INPUT”, og 
tryk derefter på  OK .

  EasyLink 
  Slår alle EasyLink-funktioner til eller fra. (Se 
nedenfor).
  Standby med ét tryk 
  Når du trykker på  STANDBY   og holder den 
nede i tre sekunder, skifter alle de tilsluttede 
HDMI CEC-enheder til standby samtidig. Du 
kan også udføre standby med ét tryk med 
fjernbetjeningen til enhver af de tilsluttede 
HDMI-enheder.
  Vælg “ OFF ” for at slå denne funktion fra.
  Systemaudiostyring 
  Når du afspiller den tilsluttede HDMI 
CEC-enhed, skifter den digitale receiver 
automatisk til den tilsvarende lydkilde. 
Du kan bruge fjernbetjeningen fra alle de 
tilsluttede HDMI-enheder til at justere 
lydstyrken.
  Vælg “ ON ” for at bruge denne funktion. Gå 
derefter videre til “ TV AUDIO INPUT ” for 
at kortlægge lydindgangen for den digitale 
receiver til TV’et.

     Synkronisering af lyd med 
videoafspilning
    1 Tryk på  SURROUND  for at skifte til 

multikanals-surround-tilstand.
    2 Tryk på  AUDIO SETUP .
    3 Tryk på    /   , indtil “AUDIO SYNC” 

vises, og tryk derefter på  OK .
    4 Tryk på  VOL +/-  inden for 5 sekunder for 

at indstille lydens forsinkelsestid.
    Tryk på  • BACK  for at gå tilbage til det 
forrige trin.
    Tryk på  • AUDIO SETUP  for at 
forlade opsætningen.

 Tip

 Hvis du ikke stiller på lydstyrken i løbet af 10  •
sekunder, går den automatisk tilbage til normal 
lydstyrkeregulering igen.
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      Vælg en afspilningskilde
   På hovedenheden 

    
    1 Tryk på  SOURCE  -knappen gentagne 

gange for at vælge: COAX IN > OPTI IN 
> AUX1 > AUX2 > MP3 LINK > FM > 
HDMI IN1 > HDMI IN2.
  

     På fjernbetjeningen 

    
    Tryk på  • AUDIO SOURCE  gentagne 
gange for at lytte til lyden fra den 
tilsluttede enhed.

 Display   Enhed sluttet til
  AUX1  AUDIO IN-AUX1-

stik.
  AUX2  AUDIO IN-AUX2-

stik.
  COAX IN  DIGITAL IN-

COAXIAL-stik.
  OPTI IN  DIGITAL IN-

OPTICAL-stik.
  MP3 LINK  MP3 LINK-stik.

    Tryk på  • HDMI SOURCE  for at vælge den 
enhed, der er sluttet til HDMI IN1- eller 
HDMI IN2-stikket. 
    Tryk på  • RADIO  for at skifte til FM-bånd.

  Lydindgang for TV  
  Vælger det lydstik, som du bruger til at slutte 
den digitale receiver til TV’et. Når du vælger 
lydindgangen korrekt, skifter den digitale 
receiver automatisk til lydindgangen fra den 
afspillede enhed.

    3 Tryk på      for at ændre indstillingerne, 
og tryk derefter på  OK .

    Tryk på  • AUDIO SETUP  for at 
forlade opsætningen.

 Bemærk

 Du skal slå HDMI CEC-betjening til på TV’et/ •
enhederne, før du kan bruge EasyLink-
styrefunktionerne. Du kan fi nde fl ere 
oplysninger i brugervejledningen til TV’et/
enhederne.
Der kan opstå dobbelt lyd fra TV’et og denne  •
digitale receiver, hvis kortlægningen af ”TV 
AUDIO INPUT” ikke udføres korrekt.
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      Afspilning af radio
  Kontrollér, om FM-antennen er blevet sluttet 
til den digitale receiver. Er den ikke det, skal du 
sætte den medfølgende FM-antenne i  FM75     
-stikket og fastgøre antenneenderne på væggen.

     
 Tip

 Du kan få en bedre FM-stereomodtagelse, hvis  •
du tilslutter en ekstern FM-antenne (medfølger 
ikke).
  Placér antennen så langt væk fra dit TV, din  •
video og andre strålingskilder som muligt for at 
undgå interferens.

FM 
(75 Ω) 

ANTENNA

        5 Afspilning

    Afspilning fra bærbar 
medieafspiller
  Du skal blot slutte den bærbare medieafspiller 
(f.eks. en MP3-afspiller) til den digitale receiver 
for at nyde din musiksamling i uovertruffen 
lydkvalitet.

     
      1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel 

(medfølger ikke) fra  MP3 LINK  -
stikket på den digitale receiver til 
hovedtelefonstikket på den bærbare 
medieafspiller.

    2 Tryk på  AUDIO SOURCE  gentagne 
gange, indtil “MP3 LINK” vises på 
displayet.

    3 Start afspilning på den bærbare 
medieafspiller.

    For at stoppe afspilningen skal du • 
trykke på  STOP  på den bærbare 
medieafspiller.

 Bemærk

 Du kan kun styre afspilningen på den bærbare  •
medieafspiller.
  Du skal altid stoppe afspilning på enheden,  •
inden du skifter til en anden lydkilde.

MP3
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     Lyt til radio
    1 Tryk på  RADIO .
    2 Brug fjernbetjeningen til at betjene 

radioen. 

 Knap  Handling
    /   Vælger en forudindstillet 

radiostation
     Justerer radiofrekvensen op eller 

ned.
  DELETE  Tryk og hold nede for at slette 

den aktuelle radiostation fra listen 
over forudindstillede stationer.
  De andre forudindstillede 
stationer forbliver uændrede.

 Bemærk

 Hvis FM-radiostationen udsender RDS-data  •
(Radio Data System), vises radiostationens 
navn på skærmen.

     Geninstaller alle radiostationer
    1 Tryk på  RADIO .
    2 Hold  PROGRAM  nede i mere end 5 

sekunder.
    Alle tidligere gemte radiostationer  »

bliver overskrevet.

 Bemærk

 Kontroller forbindelsen til radioantennen,  •
hvis der ikke kan fi ndes et signal, eller der 
fi ndes mindre end 5 radiostationer under 
installationen.

     Første gang radioen indstilles
  Første gang du har adgang til radiotilstanden, 
skal du følge instruktionerne for at installere 
radiostationerne. 
    1 Tryk på  RADIO .

    “AUTO INSTALL ... PRESS PLAY” vises.  »

      2 Tryk på  OK .
    Alle fundne radiostationer bliver gemt. »

    Når det er gjort, stiller apparatet ind på  »

den første forudindstillede radiostation.
        Stop den automatisk tuning ved at • 
trykke på  BACK .

 Bemærk

 Den digitale receiver kan gemme op til 40  •
radiostationer.
  Hvis automatisk installation ikke aktiveres,  •
eller hvis der gemmes mindre end 5 
radiostationer, vil du blive bedt om at installere 
radiostationerne igen.
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     Individuel søgning efter og lagring af 
radiostationer
    1 Tryk på  RADIO .
    2 Tryk på   .

    Herefter starter søgningen, indtil der  »

bliver fundet en radiostation.
    Tryk på   »     for at fi njustere 
radiofrekvensen.

      3 Tryk på  PROGRAM .
    Nummeret på den forudindstillede  »

station blinker.
    Hvis du ikke stiller på noget i løbet af  »

20 sekunder efter ovenstående trin, 
afsluttes forudindstillingen.

      4 Tryk på    /    (eller  Taltaster ) for at 
vælge et forudindstillet nummer, der skal 
lagres.

    5 Tryk på  PROGRAM  for at bekræfte.

        Brug sleep-timer til slukning
  Brug funktionen sleep timer til automatisk at 
sætte denne Digital Receiver på standby efter 
det angivne tidspunkt.
    1 Tryk på  SLEEP  gentagne gange for at 

vælge nedtællingsperioden, før der 
slukkes.

    “60 > 45 > 30 > 15 > OFF” vises. »

        Du kan annullere sleep-timeren ved • 
at vælge “OFF”.
    Hvis timeren er indstillet, skal du • 
trykke på  SLEEP  for at få vist den 
tilbageværende tid eller trykke 
gentagne gange for at indstille en ny 
tid for slukning.
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     Vælg dobbelt bas

    
    1 Tryk på  DOUBLE BASS  for at slå dobbelt 

bas-tilstanden til eller fra.

 Bemærk

Dobbelt bas bruges til at øge resonansen for  •
baseffekten, ikke kraftniveauet for bassen. Den 
er designet til at forbedre lydeffekter fra fi lm.

        6 Lydindstilling

    Lydstyrkeregulering
    1 Tryk på  VOL +/-  for at øge eller mindske 

lydstyrken.
    Tryk på  •   for at slå lyden fra.
    Tryk på  •   igen, eller tryk på  VOL +  
for at slå lyden til igen.

         Valg af surroundlyd

   
    1 Tryk på  SURROUND  gentagne gange 

for at vælge den bedste tilgængelige 
surroundlyd på disken, eller den, der 
passer bedst til den afspillede musik. 

 Indstilling  Beskrivelse
  MULTI-
CHANNEL 
7.1 / MULTI-
CHANNEL 5.1 
SURROUND

 Multikanal-surround-
output: DTS (Digital 
Theatre Systems), Dolby 
Digital og Dolby Pro 
Logic II.

  5CHANNEL / 
7CHANNEL  
   STEREO

 Forbedrer stereo 
ved at duplikere 
udgangseffekten i center- 
og baghøjttalerne. Ideel til 
festmusik.

  STEREO  Stereolyd.
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       Vælg en forudindstillet 
lydeffekt

    
    1 Tryk på  SOUND  gentagne gange for at 

vælge den lydeffekt, der passer bedst til 
den aktuelle video eller musik 

 Film/musik  Beskrivelse
  CONCERT   
/   CLASSIC

 Flad og ren lydtilstand. Ideel 
til klassisk musik og diske med 
koncertoptagelser.

  DRAMA   / 
  JAZZ

 Moderat lydfunktion, der er 
velegnet til baggrundsmusik og 
drama.

  ACTION   
/  ROCK

 Forbedret lav- og højfrekvens 
for at opnå fi lmeffekter med 
fantastisk lyd og atmosfære. 
Velegnet til actionfi lm og rock-/
popmusik.

  SPORTS  Moderat mellemfrekvens og 
surroundeffekter til at opnå 
klar tale og atmosfære fra 
sportsudsendelser, samt til 
videospil.

  NIGHT  Dynamisk kontrolleret 
lydtilstand, der er velegnet til 
at se fi lm om natten eller til 
baggrundsmusik, der ikke skal 
forstyrre.

 Bemærk

I stereotilstand med komprimeret data  •
(f.eks. MP3) indstilles den automatisk til full 
sound-tilstand. Derfor er der ingen forskel 
på lydeffekten, når du vælger forskellige 
lydtilstande.
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           Subwoofer 
    Impedans: 4 ohm• 
    Højtalerdrivere: 165 mm (6,5”) basenhed• 
    Frekvenskurve: 40 Hz – 150 Hz• 
    Mål (B x H x D): 163 x 363 x 369 (mm)• 
    Vægt: 4,7 kg• 

      

      7 Specifikationer

 Bemærk

 Specifi kationer og design kan ændres uden  •
varsel.

    Forstærker 
    Samlet udgangseffekt: 1000 W RMS• 
    Frekvenskurve: 40 Hz – 20 kHz• 
    Signal-/støjforhold: > 60 dB (A-vægtet)• 
    Indgangsfølsomhed• 

    AUX 1 & 2: 400 mV• 
    MP3 LINK: 250 mV• 

        

     Radio 
    Modtageområde: FM 87,5 – 108 MHz• 
    26 dB dæmpningsfølsomhed: FM 22 dBf• 
    Signal-/støjforhold: FM 55 dB• 
    Harmonisk forvrængning: FM 3 %• 
    Frekvenskurve: FM 180 Hz - 10 kHz / ±6 • 
dB
    Stereogrænse: FM 29 dB• 

      

     Hovedenhed 
    Strømforsyning: 220-240 V; ~50 Hz• 
    Strømforbrug: 120 W• 
    Mål (B x H x D): 435 x 57 x 365 (mm)• 
    Vægt: 3,36 kg• 

      

     Højttalere 
    System: Bredspektret satellithøjttaler• 
    Højttalerimpedans: 4 ohm (center), 8 • 
ohm (front/bag/surround)
    Højttalerdrivere: 3” bredspektret.• 
    Frekvenskurve: 150 Hz – 20 kHz• 
    Mål (B x H x D):• 

    Center: 244 x 103 x 74 (mm)• 
    Front/bag/surround: 103 x 203 x 71 • 
(mm)

      Vægt• 
    Center: 0,79 kg• 
    Front: 0,54 kg• 
    Bag/surround: 0,44 kg• 
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Lyd
  Ingen lyd

    Kontroller om lyd- eller HDMI-kablerne • 
er tilsluttet, og tryk på  AUDIO SOURCE  
eller  HDMI SOURCE  for at vælge den 
korrekte inputkilde.

           

   Dårlig radiomodtagelse. 
    Hvis signalet er for svagt, kan du prøve at • 
justere antennen eller tilslutte en ekstern 
antenne for at få en bedre modtagelse.
    Placer antennen længere væk fra udstyr, • 
som kan være årsag til interferens. 

        

   Ingen lydudgang fra Set-top-boksen. 
 Ikke alle Set-top-bokse understøtter • 
udgang gennem HDMI-receiver. Tjek 
hos de respektive leverandører for at få 
support angående HDMI-udgang. 

  Der høres dobbelt lyd fra TV’et og denne 
digitale modtager. 

   Sørg for, at du har udført kortlægningen af • 
”TV AUDIO INPUT” korrekt. Se ”Kom i 
gang” > ”Brug Philips EasyLink”. 
  Deaktiver ”EASYLINK”-funktionen. Se • 
”Kom i gang” > ”Brug Philips EasyLink”.

      8 Fejlfinding

 Advarsel

 Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet  •
på dette produkt. 

  Prøv aldrig selv at reparere produktet, da 
garantien i så fald bortfalder. 
  Hvis der opstår fejl på produktet, bør du 
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller 
reparation. Hvis problemet varer ved, skal du 
registrere produktet og få support på www.
philips.com/welcome. 
    

   Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt 
om modelnummeret og serienummeret 
på dit Digital Receiver. Modelnummeret 
og serienummeret sidder bag på eller på 
undersiden af Digital Receiver. Skriv numrene 
her: 
  Modelnr. __________________________
  Serienr. ___________________________

    Hovedenhed
   Fjernbetjeningen reagerer ikke. 

    Sluk for strømmen til produktet i nogle • 
minutter, og tænd så igen.
    Ret fjernbetjeningen mod produktet. • 
    Isæt batterierne korrekt.• 
    Isæt nye batterier, hvis det er nødvendigt.• 
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  H
   HDMI
  High-Defi nition Multimedia Interface er en 
digital højhastighedsgrænsefl ade, som kan 
transmittere højdefi nitionsvideo og digital lyd 
i fl ere kanaler. Den giver et billede og lyd i høj 
kvalitet, og lyden er fuldstændig støjfri. HDMI 
er komplet bagudkompatibel med DVI.
  Tilslutning til HDMI- eller DVI-produkter 
uden HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection) medfører, at der ikke vises/høres 
billede eller lyd, sådan som HDMI-standard 
foreskriver.

  M
   MP3
  Et fi lformat med et system til komprimering 
af lyddata. MP3 er forkortelsen for Motion 
Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) 
Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan en 
enkelt CD-R eller CD-RW rumme ca. 10 
gange fl ere data end en almindelig CD. 

   Multikanal
  Som regel udgør hvert enkelt lydspor på 
en DVD ét lydfelt. Multikanal angiver en 
lydsporstruktur, hvor lydsporene har tre 
kanaler eller derover.

  S
   Stereo
  Betyder ordret solid. Hentyder normalt til 
stereo i to kanaler, selvom fremskridt inden 
for digital lyd gør det muligt at have fl ere 
kanaler.

   Surround
  Et system, der danner realistiske 3D-lydfelter. 
Dette opnås som regel ved hjælp af fl ere 
højttalere, der er opstillet omkring lytteren.
  

         9 Ordliste

  A
   Analog lyd
  Et elektrisk signal, der repræsenterer lyd 
direkte. På samme måde som digital lyd, 
der kan være et elektrisk signal, men er 
en indirekte repræsentation af lyd. Analog 
lyd varierer, mens digital lyd har specifi kke 
numeriske værdier. 

  D
   Dolby Digital
  Et surroundlydsystem, der er udviklet af Dolby 
Laboratories, og som indeholder op til seks 
kanaler med digital lyd (foran til venstre og 
højre, surround til venstre og højre, center og 
subwoofer).

   Dolby Digital Pro Logic II
  En avanceret matrixdekodningsteknologi, 
som udviser en hvilken som helst tokanalslyd, 
f.eks. CD’er, stereokodede videokassetter, 
computerspil og tv-udsendelser til afspilning 
i fem kanaler med fuld båndbredde (omfang) 
(venstre/center/højre/venstre surround/
højre surround). Dette giver oplevelsen af 
surroundlyd.

   DTS
  Digital Theatre Systems. Et 
surroundlydsystem, som giver 5.1-kanals og 
7.1-kanals diskret digital lyd i elektroniske 
forbrugerprodukter og softwareindhold. Det 
er ikke udviklet af Dolby Digital.




