
Spela upp DVD-skivor
1	Tryck på OPEN CLOSE            på DVD-

systemet så att skivfacket öppnas.

2	Lägg i DVD-skivan i facket med etiketten uppåt.

3	Tryck på OPEN/CLOSE            igen.

4	Förflytta dig mellan alternativen på DVD-menyn 
genom att trycka på UP        , DOWN       , 
RIGHT        respektive LEFT       . 

5	Tryck på PLAY        för det alternativ du vill välja.

6	Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på 
STOP      .

Tips: Du kan fortsätta spela upp där du 
stoppade genom att trycka på PLAY      eller 
starta uppspelningen från början genom att 
trycka på STOP     och sedan på PLAY      .

7 Om du vill gå tillbaka till DVD-menyn trycker du 
på DISC MENU       .
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Felsökning
Mer felsökningstips hittar du i användarhandboken.

Problem	 Tips

Ingen ström	 •	Kontrollera att du har anslutit strömkabeln.
	 •	Sätt på DVD-systemet genom att trycka på STANDBY-ON på framsidan av DVD-systemet.

Ingen bild	 •	Tryck på DISC på fjärrkontrollen.
	 •	Kontrollera anslutningen till TV:n och att du har satt i alla anslutningar.

Inget ljud eller 	 •	Justera volymen.
förvrängt ljud	 •	Kontrollera högtalaranslutningarna och -inställningarna.
	 •	Kontrollera ljudanslutningarna och välj rätt ljudkälla genom att trycka på SOURCE.

Fjärrkontrollen 	 •	Kontrollera att du har satt i batterierna på rätt sätt eller sätt i nya batterier.
fungerar inte	 •	Välj källa (till exempel DISC eller TUNER) innan du trycker på funktionsknappen.
	 •	Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och systemet.
	 •	Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn.

DVD-system
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Lyssna på radio
1	Tryck på TUNER     .

2	Tryck på och håll ned PLAY        tills "START" 
visas.

Tips: Den här funktionen är endast till-
gänglig när du konfigurerar för första 
gången. Om du vill ha information om 
hur du programmerar radiostationer 
igen eller om hur du programmerar 
manuellt läser du i användarhandboken.

3	När du är klar kan du använda NEXT     
respektive PREVIOUS       till att välja 
radiostationer.
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Lyssna på surroundljud
1	Om du vill växla mellan stereo och flerkanalsljud 

trycker du på SURR      .

2 Om du vill använda någon av de förinställda 
digitala ljudeffekterna, Concert, Drama, Action 
eller Sci-fi, trycker du på SOUND     .
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Sök efter rätt visningskanal

1	Tryck på STANDBY-ON      på fjärrkontrollen 
till DVD-systemet.

2	Tryck på DISC      på 
fjärrkontrollen tills "DISC" 
visas på frontpanelen.

3	Tryck på SETUP     .

4	Sätt på TV-apparaten.

5	Tryck på ”0” på TV-apparatens 
fjärrkontroll, tryck sedan 
upprepade gånger på knappen 
för kanalval nedåt tills sidan för 
allmän konfiguration visas. Det 
här är rätt visningskanal för 
hemmabiosystemet.

Tips: På vissa TV-apparater 
måste du trycka flera gånger på 
AV eller SELECT för att hitta rätt 
kanal. Om du fortfarande inte 
kan hitta rätt kanal kontrollerar 
du anslutningarna och läser i 
användarhandboken för TV:n.

6	Slutför genom att trycka på 
SETUP     .

   Tips: Om du vill ha information 
om hur du ändrar alternativen på 
konfigurationsmenyerna läser du 
i användarhandboken.

Anslut högtalarna och 
subwoofern till DVD-systemet

   Anslut kontakterna på kablarna från högtalarna 
och subwoofern till anslutningarna med samma 
färg på baksidan av DVD-systemet.

Korrigera antennerna	

1 Anslut FM-antennen till FM-uttaget, dra ut 
antennen och fäst den på väggen.
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2	Vik upp AM-/MW-ramantennen och fäst haken i 
uttaget.

3 Tryck in fliken och sätt in trådarna i uttaget.

Placera högtalarna och 
subwoofern

1	Placera centerhögtalarna på eller nära TV:n.

2	Placera subwoofern på golvet.

3	Placera de främre högtalarna på samma avstånd 
från TV:n och vinkla dem med 45 graders vinkel 
mot dig.

4 Placera de bakre högtalarna mot dig, med samma 
avstånd till den vänstra som till den högra.

Sätt i batterierna i 
fjärrkontrollen   

1	Ta bort locket till batterifacket. 

2	Sätt i de medföljande batterierna i 
fjärrkontrollen. Tänk på att placera plus- och 
minuspolerna på rätt sätt.

3	Sätt tillbaka locket till batterifacket.
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Anslut DVD-systemet till TV:n

1	Använd den gula videokabeln till att ansluta den 
gula CVBS-anslutningen på baksidan av DVD-
systemet till den gula VIDEO IN-anslutningen på 
baksidan av TV:n.

2	Anslut strömkabeln för DVD-systemet till ett 
vägguttag.

    Tips: Om du vill ha information 
om hur du ansluter andra enheter 
till DVD-systemet läser du i 
användarhandboken.
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Anslut ljud från TV:n till DVD-
systemet (valfritt)

    Använd de röda och vita ljudkablarna till att 
ansluta TV-IN-anslutningarna på baksidan av 
DVD-systemet till AUDIO OUT-anslutningarna 
på TV:n.

Tips: På vissa TV-apparater 
finns det inga AUDIO OUT-
anslutningar.
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