DVD VIDEO DIGITAL SURROUND SYSTEM

LX3750W

DVD HOME
CINEMA
SYSTEM

Important Note
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 whih 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 off to avoid a possible
shock hazaed 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 = neuteal (N)
Brown = live (L)
As these colours may not corresppond 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 hte
plug, marked E (or ) or coloured green (or green and
yellow).

CAUTION
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE
TO BEAM
Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby”, “Prologic” and the double-D symbol are trademarks of dolby Laboratories.
Confidential Unplublished Works. © 1992-1999 Dolby Laboratories,
Inc. All rights reserved.
MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762
AND OTHER WORLDWIDE PATENTS ISSUED AND PENDING. “DTS”
AND “DTS DIGITAL SURROUND” ARE RESISTERED TRADEMARKS
OF DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. COPYRIGHT 1996, 2000 DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
This product incorpporates 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 authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other
limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision
Corporation. Reserve engineering or disassembly is prohibited.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
'
AVIS : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
PAS OUVRIR.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord
grip is clampled over the sheath of the lead - not simply over
the two wires.

This symbol is intended to alert the user of the
presence of uninsulated “dangerous voltage”
within the product’s encasement that may be of
sufficient magnitude to constitute a risk of
electric shock to persons.

Copyright in the U.K.
Recirding and playback of material may require consent. See
Copyright Act 1956 and the Performer’s Protection Act 1958
to 1972.

CAUTION

CE0682

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
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This symbol is intended to alert the user of the
presence of important operating and
maintenance (servicing) instructions in the
literature accompanying the appliance.

NOTE

FCC ID: BOU AD905W
INCLUDES R&TTE NOTIFIED SYSTEM AD905W
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English

Important Note
VAROITUS

Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio MX-3800D 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

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.

DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå
utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og
ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede
netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe
netstikket sidder i stikkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i
denna bruksanvisning specificerats, kan användaren
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider
gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och
bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda
nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge
stickproppen sitter i vägguttaget.
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla
alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Huom.Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle,
eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä
sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on
pistorasiassa.
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NOTE

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai
asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle
tai muille vaarallisille toiminnoille.

CAUTION
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM
ADVARSEL
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING
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
ATTENTION
RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS
D’OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU
FAISCEAU
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Introduktion och allmän information
Ditt kompletta 7-delars DVD Digital Home Cinema System
på 300 watt skapar samma dynamiska ljudkvalitet som du
hittar i välutrustade biografer och innefattar några av de
bästa funktionerna som finns inom hemmabiotekniken.
Bland funktionerna kan nämnas:
Inbyggd DTS- och Dolby® Digital dekoder, som
stödjer Dolby Pro Logic II och ”virtual surround”
Låter dig använda ditt Home Cinema Audio System för att
uppleva känslan av en biografsalongs surroundljud.
Anslutning av extra enheter
Låter dig ansluta andra ljud- och ljud/bild-enheter till DVDsystemet, så att du kan använda anläggningens
surroundljudshögtalare.
Nattläge
Låter dig komprimera det dynamiska omfånget, vilket
minskar skillnaden i ljudvolym mellan olika ljud i läget Dolby
Digital.
Föräldrakontroll (klassificeringsnivå)
Låter dig ställa in en klassificeringsnivå, så att dina barn inte
kan titta på DVD-skivor som har högre nivå än den du
ställer in.
Insomningstimer
Låter anläggningen gå över i standby-läge automatiskt efter
en förhandsinställd tid.
Trådlös (Endast för LX3750W)
Låter dig njuta av Hem Bio Audio System med trådlös
anslutning mellan systemet & bakre högtalare.

Skivor som går att spela
Din DVD-spelare klarar av att spela:
– Digital Video Discs (DVDs)
– Video CDs (VCDs)
– Super Video CDs (SVCDs)
– Digital Video Discs + Rewritable (DVD + RW)
– Compact Discs (CDs)
– Foto (Kodak, JPEG) filer på CDR (W) eller DVD + RW
– Stöder MP3-CD format
ISO 9660 format
Max 12 karaktärer visas.
Max kapslad förteckning är 8 nivåer
Maximalt album antal är 32
Maximalt titel antal är 999
Samlingsfrekvenser: 32 kHz. 44.1kHz, 48kHz
Supported Bit-hastighet: 32~256 (kbps). Varierande Bithastighet

Regionkoder
DVD-skivor måste vara märkta för ALL regioner eller för
Region 2 för att kunna spelas på detta DVD system. Du
kan inte spela skivor som är märkta
för andra regioner.
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ALL

Observera:
– Om du har problem med att spela en viss skiva, ta då ur
skivan och prova en annan skiva. Oriktigt formaterade skivor
kan inte spelas på detta DVD system.

Medföljande tillbehör
–
–
–
–
–
–
–

en SCART kabel för anslutning till din TV
en audio (vit, röd) och en komposit video(gul) kabel
en fjärrkontroll med två batterier av storlek AA
en MV-ramantenn och en FM-trådantenn
fem satellithögtalare, inklusive fem högtalarkablar
Fyra små högtalarhållare för främre och bakre högtalare.
fyra vägghållare med skruvar för främre och bakre
högtalare
– denna instruktionsbok och en Snabb Användar Guide

–
–
–
–

AD905W Trådlös enhet (Endast för LX3750W):
en AD905WT trådlös sändare
en AD905WA trådlös mottagare
en 14V adapter
ett bordshållare för trådlös mottagare

Om någon del är skadad eller saknas, ska du kontakta din
försäljare eller Philips.

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Vi har
försökt göra förpackningen lätt att dela i tre olika material:
kartong (lådan), polystyrenskum (skydd) och etylenplast
(påsar, skyddande cellplast).
Din anläggning består av material som kan återvinnas och
återanvändas om den plockas isär av ett specialiserat
företag. Följ lokala bestämmelser vad gäller deponering av
förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal
utrustning.
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Funktioner

Anslutningar
Information om skötsel och
säkerhet
Undvik höga temperaturer, fukt, vatten och damm
– Utsätt inte anläggningen, batterier eller skivor för fukt,
regn, sand eller överdriven värme (från element eller direkt
solljus). Håll alltid skivfacken stängda för att undvika damm
på linsen.
Undvik problem med kondensation
– Linsen kan imma igen om spelaren snabbt flyttas från
kyla till värme, vilket gör att det inte går att spela skivor. Låt
spelaren stå i den varma omgivningen tills fukten dunstar.
Täck inte för ventilationen
– Använd inte DVD-anläggningen i ett stängt skåp och låt
det vara cirka 10 cm fritt utrymme runt spelaren för att få
tillräcklig ventilation.

Steg 1: Placera högtalare och
subwooferstativ
Subwoofer

Centerhögtalare

Fronthögtalare
(vänster)

Fronthögtalare
(höger)

TITTAROMRÅDE

Bakre högtalare
(vänster surround)

Bakre högtalare
(höger surround)

För att få bästa möjliga surroundljud, bör alla högtalare
placeras lika långt från lyssnarplatsen.

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)

Svenska

Svenska

PHILIPS
DVD Home Cinema System

10 cm
(4 inches)

Skötsel av skivor
– För att rengöra en CD-skiva ska du torka
av den i rät linje från mitten ut mot kanten,
med en mjuk, luddfri trasa. Använd inte
rengöringsmedel, eftersom de kan skada
skivan!
– Skriv bara på etikettsidan på CDR(W)skivor och endast med en mjuk filtpenna.
– Håll skivan i kanten, rör inte ytan.
Skötsel av höljet
– Använd en mjuk trasa, lätt fuktad med en mild
rengöringslösning. Använd inte lösningar som innehåller
alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

1 Placera vänster och höger fronthögtalare med
subwooferstativ på samma avstånd från TV:n och i en vinkel
på cirka 45 grader från lyssnarplatsen.
2 Placera centerhögtalaren ovanför TV:n eller DVD-spelaren
så att centerkanalens ljud hamnar rätt.
3 Placera surroundhögtalarna på normal öronhöjd vid
lyssnande, riktade mot varandra eller monterade på väggen.
4 Placera subwoofern på golvet nära TV:n.

Observera:
– För att undvika magnetisk störning, bör fronthögtalarna inte
placeras för nära din TV.
– Se till att DVD-anläggningen får tillräcklig ventilation runt
om.

Hitta en lämplig placering
– Ställ spelaren på en plan, hård och stabil yta.

156 A NSLUTNINGAR
LX3700/22-Swe new

Anslutningar
Steg 2: Ansluta högtalare och
subwooferstativ

Steg 3: Ansluta Trådlös (Endast
för LX3750W)
AUDIO OUT

DIGITAL
WOOFER
LINE OUT

FR

C

FL

SR

SL

SW

COMPONENT
VIDEO OUT

IN
Pr/Cr

Pb/Cb

MW

OUT

SPEAKERS (8 )
OPTICAL

COAXIAL

2

Rear Speaker
Rear Speaker
(Surround Right)
(Surround Left)

4

AD905WA
WIRELESS RELEIVER

1

AD905WT
WIRELESS TRANSMITTER

Anslut den medföljande högtalaranläggningen med hjälp av
de medföljande högtalarkablarna, genom att matcha färgen
på uttagen med färgen på högtalarkablarna. Sätt i
högtalarkontakterna ordentligt i uttagen på DVD systemet.
Högtalare / subwoofer
Främre vänstra (L)
Främre högra (R)
Mitt
Surround vänster (L)
Surround höger (R)
subwoofer

F

svart
svart
svart
svart
svart
svart



vit
röd
grön
blå
grå
lila

Observera:
– Se till att högtalarkablarna är rätt anslutna. Felaktig
anslutning kan skada anläggningen genom kortslutning.
– Anslut inte mer än en högtalare till något par +/högtalaruttag.
– Anslut inte högtalare med en impedans som är lägre än för
de medföljande högtalarna. Se efter i avsnittet ”TEKNISKA
SPECIFIKATIONER” i denna bruksanvisning.

1 Anslut medföljande Surround Högtalar system genom
medföljande högtalarkablar till högtalaruttagen på
AD905WA TRÅDLÖS MOTTAGARE genom att matcha
färgerna på uttagen och högtalarkontakterna. Dra ut
MOTTAGAR antennen.
2 Anslut AD905WT TRÅDLÖS SÄNDARE högtalarkablarna till
högtalaruttagen på DVD systemet. Dra ut SÄNDAR
antennen.

Observera:
– Justera antennernas läge för bästa mottagning.
– Placera antennerna så långt som möjligt från din TV,VCR
eller annan radioutrustning för att förhindra oönskad störning.
– För att förhindra oönskat ljud, placera inte den AD905W
trådlösa enheten för nära ett DVD system, nät-adapter,TV eller
annan radioutrustning.
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Svenska

1

Anslutningar
Steg 4: Ansluta TV

Steg 5: Ansluta FM / MVantennerna

Rear of TV

(example only)
SCART IN

AUDIO
OUT

S-VIDEO
IN
SCART IN

VIDEO IN

FM Antenna
MW Antenna
C

FL

SR

SL

SW

Fix the claw to
the slot

VIDEO OUT
A/V SCART OUT
S-VIDEO

VIDEO

AC MAINS~
SPEAKERS (8 )

2

1

2

AUDIO IN AUDIO OUT
ANTENNA

VIKTIGT!
– Du behöver bara göra en enda av de alternativa
anslutningarna nedan.
Vilken du ska välja beror på vad din TV klarar av.
– Anslut DVD-spelaren direkt till TV-apparaten.
– SCART-anslutning ger bäst bildkvalitet och SVideo-anslutning ger näst bäst. Dessa alternativ
måste finnas tillgängliga på din TV för att kunna
användas.

Svenska

Svenska

Använda SCART-uttag
● Använd SCART-kabeln (svart) för att ansluta DVDspelarens uttag A/V SCART OUT till motsvarande
SCART-ingång på TV:n.
ELLER
Använda kompositvideouttag (VIDEO)
● Använd kompositvideokabeln (gul – medföljer ej) för att
ansluta DVD-spelarens uttag VIDEO till motsvarande
ingång (kan även vara märkt A/V In, Video In, Composite
eller Baseband) på TV:n.
ELLER
Använda S-Video-uttag
● Använd S-videokabeln (medföljer ej) för att ansluta DVDspelarens uttag S-VIDEO till S-videoingången (kan även
vara märkt Y/C eller S-VHS) på TV:n.
Om din TV inte är utrustad med en SCART
● För att lyssna på TV kanalerna via detta DVD system,
använd audio kablarna (vit/röd) för anslutning till AUDIO
IN-AUX uttagen motsvarande AUDIO OUT uttagen
på TV.
Innan du sätter igång anläggningen, tryck AUX/DI på
fjärrkontrollen för val av “AUX-ANA” så att inputkällan
aktiveras.
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DIGITAL

FR

WOOFER
LINE OUT

C

FL

SR

IN

MW

OUT
FM (75 )

SPEAKERS
AUX

OPTICAL

COAXIAL

1 Anslut den medföljande MV-ramantennen till uttaget MW.
Placera MV-ramantennen på en hylla eller sätt fast den på ett
stativ eller en vägg.
2 Anslut den medföljande FM-antennen till uttaget FM.
Veckla ut FM-antennen och fäst dess ändar i väggen.
För att få bättre FM-stereomottagning, anslut en extern FMantenn (medföljer ej).

MW
FM (75 )

Observera:
– Justera positionen på antennerna för att få bästa möjliga
mottagning.
– Placera antennerna så långt som möjligt från TV,
videobandspelare och andra strålningskällor för att slippa
oönskade störningar.
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Anslutningar
Steg 6: Ansluta nätsladden
När allting är korrekt anslutet, sätt
i nätsladdens stickpropp i vägguttaget.
Man får aldrig göra eller ändra anslutningar med strömmen
på.

Steg 7: Ansluta en
videobandspelare eller
kabel- / satellitbox
Rear of TV

(example only)
SCART IN

VIDEO OUT
A/V SCART OUT
S-VIDEO

VIDEO
AUDIO
OUT

1

AC MAINS~

2
OUT

S-VIDEO
IN
SCART IN

VIDEO IN

IN

VCR or
Cable/Satellite
Box

ANT IN

TO TV

AUDIO IN AUDIO OUT

DIGITAL

FR

C

FL

SR

SL

SW

VIDEO OUT

WOOFER
LINE OUT

IN

A/V SCART OUT
S-VIDEO

VIDEO

2

OUT

SPEAKERS (8 )
AUX

OPTICAL

COAXIAL

24
AUDIO
OUT

S-VIDEO
IN

3

~ AC MAINS

SCART IN

Titta och lyssna på uppspelning

VIDEO IN

Innan du börjar spela, tryck AUX/ DI på fjärrkontrollen
och välj “AUX-ANA” för att aktivera ingången.

4

1

IMPORTANT!
Typmärkningen finns på systemets baksida.
Denna produkt följer EG:s radiostörningskrav.
Apparaten ska inte utsättas för dropp eller stänk
och inga vätskefyllda föremål såsom vaser ska
placeras ovanpå apparaten.
För att undvika överhettning av systemet har en
säkerhetskrets byggts in. Ditt system kan därför
komma att gå över i Standby läge automatiskt
under extrema förhållanden. Om detta inträffar,
tillåt systemet att svalna innan du startar det igen.

Använda videobandspelaren för inspelning av
DVD-uppspelning
Vissa DVD-skivor är kopieringsskyddade.
Du kan inte spela inte eller dubba skyddade skivor med en
videobandspelare.
3 Anslut DVD-spelarens uttag VIDEO till ingången VIDEO
IN på videobandspelaren.
4 Anslut DVD-spelarens uttag AUDIO OUT till ingångarna
AUDIO IN på videobandspelaren. Detta låter dig göra
inspelningar med analog stereo (två kanaler, höger och
vänster).
För att titta på DVD-uppspelning under inspelning, måste
du ansluta DVD-spelaren till din TV med SCART-anslutning
(enligt ovan) eller S-VIDEO-anslutning.
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Svenska

1 Anslut videobandspelaren eller kabel-/ satellitboxen till TV:n
enligt bilden.
2 Anslut DVD-spelarens ingångar AUDIO IN-AUX till
uttagen AUDIO OUT på videobandspelaren eller kabel-/
satellitboxen.

Anslutningar
Steg 8: Ansluta digital
ljudutrustning
AUDIO IN AUDIO OUT

DIGITAL

WOOFER
LINE OUT

FR

C

FL

SR

IN

MW

OUT

SPEAKERS
OPTICAL

AUX

COAXIAL

1

2

DIGITAL OUT
DIGITAL IN

(for exampler)
CD Recorder

Lyssna på uppspelning
1 Anslut DVD-spelarens ingång DIGITAL IN till uttaget
DIGITAL OUT på den digitala ljudenheten.
Innan du börjar spela, tryck AUX/DI på fjärrkontrollen
och välj “AUX-DI” för att aktivera ingången.

Svenska

Svenska

Inspelning (digital)
2 Anslut DVD-spelarens uttag DIGITAL OUT till ingången
DIGITAL IN på en digital inspelningsenhet (exempelvis
DTS-kompatibel [“Digital Theatre System”], med Dolby
Digital-dekoder).
Innan du börjar använda utrustningen, ställ in DIGITAL
OUTPUT enligt ljudanslutningen. (Se sidan 166, “Ställa in
digital utgång”).

Observera:
– Se alltid brukanvisningen för utrustningen du ansluter för
komplett information om anslutning och användning.
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Anslutningar

AD905W tillbehör ger dig möjligheten att trådlöst ansluta
högtalare.
Vänligen kontrollera att du har alla medföljande delar till
din trådlösa AD905W enhet:
–
–
–
–
1

1 x AD905WT TRÅDLÖS SÄNDARE
1 x AD905WA TRÅDLÖS MOTTAGARE
1 x 14V adapter
1 x bordshållare

Ta bort PHILIPS höljet från AD905WA TRÅDLÖS
MOTTAGARE som visas i Fig.1, för att komma åt
anslutningsterminalen. Anslut de bakre
högtalarterminalerna med motsvarande färgterminal på
AD905WA TRÅDLÖS MOTTAGARE.

2

Sätt fast bordshållaren i skenorna enligt anvisning i Fig.2.

3

Anslut AD905WA TRÅDLÖS MOTTAGARE nätanslutnings
kabel i ditt nätuttag.

4

Kontrollera / justera AD905WA TRÅDLÖS MOTTAGARE
AV-PÅ brytaren till PÅ position (se Fig.1).
➜ AD905WA TRåDLÖS MOTTAGARE strömsymbol lyser
med grön lampa.

5

Anslut 14V ström adaptern till AD905WT TRÅDLÖS
SÄNDARE och nätanslutning enligt Fig.3.

6

Se till att placera AD905WT TRÅDLÖs SÄNDARE och
AD905WA TRÅDLÖs MOTTAGARE minst 2 meter ifrån
varandra.

7

Anslut noggrant AD905WT TRÅDLÖs SÄNDARE input i
motsvarande surround högtalaruttag i ditt LX3750W
DVD system.
➜ AD905WT TRÅDLÖs SÄNDARE strömsymbol lyser
med röd lampa.

8

Kontrollera och justera 4-kanal brytaren på AD905WT
TRÅDLÖS SÄNDARE och AD905WA TRÅDLÖS MOTTAGARE
(KANAL VALS brytare), så att båda enheterna använder
samma kanal.

9

På ditt LX3750W DVD system, spela en audio källa och
aktivera surround ljudlägesvalet. Justera volymen till nivå 5
för att överföra surround ljudet till de bakre högtalarna.

Säkerställa ljudkvalitet och överföring
● Placera både AD905WT TRÅDLÖS SÄNDARE och
AD905WA TRÅDLÖS MOTTAGARE ovanför marken
(rekommenderad minimi höjd 30cm).
● Undvik att placera AD905WT TRÅDLÖS SÄNDARE för
nära din DVD mottagare, AC nät adapter, TV eller annan
elektrisk utrustning som kan orsaka elektrisk störning.
● Vid ljudstörningar, välj en annan kanal för både
AD905WA TRÅDLÖS MOTTAGARE och AD905WT
TRÅDLÖs SÄNDARE. Störningen kan vara resultatet av annan
utrustning som använder samma frekvenskanal i ditt hus
eller i grannskapet.

Observera:
– Efter det att du slagit av ditt DVD system, kommer
AD905WT TRÅDLÖS SÄNDARE automatiskt att ställas i
standby läge och den röda strömsymbolen slocknar så
småningom. Vid mottagning av en inkommande audio signal
från ditt DVD system slås AD905WT TRÅDLÖS SÄNDARE
automatiskt på igen.
– AD905WA TRÅDLÖS MOTTAGARE kommer i Eco-power
standby läge, lyser strömsymbolen med rött sken.

Svenska

Installera din AD905W
trådlösa enhet (Endast för
LX3750W)

1

2

3
4

1

10 Dra ut antennen vertikalt på både AD905WT TRÅDLÖS
SÄNDARE och AD905WA TRÅDLÖS MOTTAGARE för att
förbättra mottagningen. Kontrollera att antennerna sitter
fast ordentligt och utan något framför som kan störa
överföringen.
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Funktionsöversikt
Fram- och baksida
Front view

1

2

3 4 5

Top view

6

Svenska

Svenska

7

89 0

Side view

!

1 OPEN/CLOSE

8 PLAY/PAUSEÉÅ (endast i skivläge)

–

–

2
3
–

för att öppna eller stänga skivsläden.
Skivsläde
SOURCE
För att välja önskat läge: TV / AV, DISC (skiva), MEDIA
SLOT, TUNER, AUX/DI.

4 SURROUND
–

5
–
–

6
–
–

7
–

162

för att välja multichannel-surround (Dolby Digital,
DTS eller Dolby ProLogic) eller stereoljud.
PROGRAM
i skivläge, för att programmera skivspår.
i tunerläge (radio), för att lagra radiostationer.
VOLUME
för att justera ljudvolymen (master).
för att justera klangfärgsnivån bas/diskant.
STANDBY ON
för att växla mellan aktiverat läge och standby-läge.

för att star ta eller pausa uppspelningen av skivan.

9 STOP Ç (endast i skivläge)
–

0
–
–
–

!
–

för att stoppa uppspelningen av skivan.
SEARCH S / T
i skivläge, tr yck för att hoppa till föregående/nästa
kapitel/spår.
i skivläge, håll ner för att snabbspola skivan bakåt/
framåt.
i skivläge, för att programmera skivspår.
n
för att ansluta hörlurar.
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Funktionsöversikt
Fram- och baksida

AUDIO IN AUDIO OUT
ANTENNA

DIGITAL

FR

C

FL

SR

SL

SW

VIDEO OUT

WOOFER
LINE OUT

IN

A/V SCART OUT
S-VIDEO

VIDEO

AC MAINS~

MW

2

OUT
FM (75 )

SPEAKERS (8 )

1

OPTICAL

COAXIAL

2 3 4 5 67

8

1 MW/FM ANTENNA
–

2
–

3
–

4
–

5
–

6
–

anslut till MV-ramantenn eller FM-antenn.
AUDIO IN-AUX
anslut till de analoga ljudutgångarna på en TV eller
videobandspelare.
AUDIO OUT
anslut till analog ljudingång på extern inspelningsenhet
eller förstärkare.
WOOFER LINE OUT
anslut till en aktiv subwoofer.
DIGITAL OUT-OPTICAL
anslut till ljudutrustning med digital optisk ljudingång.
DIGITAL OUT-COAXIAL
anslut till ljudutrustning med digital koaxial ljudingång.

9

0 !

@

7 DIGITAL IN
–

Anslut från audio utrustning med digital audio utgång.

8 SPEAKERS
–

9
–

0
–

!
–

@
–

anslut till front-, center- och surroundhögtalare.
A/V SCART OUT
anslut till en TV med SCART-ingång.
S-VIDEO OUT
anslut till en TV med S-video-ingång.
VIDEO OUT
anslut till en TV med videoingång.
Uttag för strömsladd
anslut till vägguttag.

Svenska

AUX

Varning: Rör inte stiften i uttagen på spelarens baksida. Statisk elektricitet kan orsaka permanent skada på
spelaren.
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Funktionsöversikt
5 S / T

Fjärrkontroll

–
–

@
/ DI

1

–

6
–

#

7
–

8
–

2
3
4
5
6
7
8
9
0
Svenska

!

$
%

9
–

4
5
^
&

0
–

!
–

*
(

@

)

–
–

¡

$

–

#

–

%
–

^
–

&
–

*
–

(
Observera för fjärrkontroll:
– Välj först källan du vill kontrollera, genom att
trycka på någon av knapparna för val av källa på
fjärrkontrollen (exempelvis DISC [skiva] eller TUNER
[radio]).
– Välj sedan önskad funktion (exempelvis É, S ,
T).

–

)
–

¡
–
–

1 SOURCE
–
–
–

2
–

3
–

4
–
–
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för att välja önskad källa (TV/AV, DISC [skiva] ,TUNER
[radio] eller AUX/DI).
TUNER: hoppar mellan FM och MW band.
AUX/DI: hoppar mellan AUX-ANA och AUX-DIG (Digital
Input) läge.
DISC MENU (endast i skivläge)
för att öppna eller lämna skivinnehållsmenyn.
SYSTEM MENU (endast i skivläge)
för att öppna eller lämna systemmenyfältet.
3412
i tunerläge (radio), för att välja numret på en lagrad
radiostation (1 eller 2).
för förflyttningar i skivinnehållsmenyn/systemmenyfältet.

–
–

i skivläge, tr yck för att hoppa till föregående/nästa
kapitel/spår.
i skivläge, håll ner för att snabbspola skivan bakåt/
framåt.
i tunerläge (radio), för att ställa in en lägre eller högre
radiofrekvens.
ÉÅ
för att star ta eller pausa uppspelning av skivan.
Ç
för att stoppa uppspelningen av skivan.
SURROUND
för val av flerkanals surround (Dolby Digital, DTS, VSS,
Dolby Pro Logic eller Dolby Pro Logic II ) eller
stereoljud effekt.
SOUND
för att välja bland de olika ljudfältslägena: CONCERT
(konser t), DRAMA, ACTION, SCI-FI, CLASSIC
(klassiskt), JAZZ, ROCK eller DIGITAL.
REPEAT
upprepa chapter, title, track, album or disc.
REPEAT A-B
för att repetera ett särskilt avsnitt på en skiva.
POWER y
växla mellan standby-läge.
Sifferknappar (0-9)
för att mata in spår/titel-nummer på skivan.
för att mata in ett nummer för en lagrad radiostation.
VOL +/för att justera ljudvolymen.
OK
för att mata in eller bekräfta val.
RESUME
för att for tsätta uppspelning av en skiva efter avbrott.
MUTE
för att stänga av eller återställa ljudåtergivningen.
NIGHT (Endast Dolby Digital läge)
för att optimera ljuddynamiken.
DIM
för att välja ljusstyrka på teckenfönstret.
SLEEP
för att ställa in insomningsfunktionen (automatisk
avstängning).
SUBW +/för att justera subwooferns ljudnivå.
REAR +/för att justera de bakre (surround-) högtalarnas
ljudnivå.
CENTER +/för att justera centerhögtalarens ljudnivå.
TV VOL +/för att justera ljudnivån på TV-apparater från Philips.
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Förberedelser
Sätta i batterierna i
fjärrkontrollen
1 Öppna batteriluckan.
2 Placera batterierna i batterifacket
med rätt polaritet, enligt symbolerna
“+“ och “-“.

3 Stäng luckan.
VARNING!
– Ta bort batterierna om de är förbrukade eller
inte kommer att användas under lång tid.
– Använd inte gamla och nya eller olika sorters
batterier samtidigt.
– Batterier innehåller kemiska ämnen och bör
därför lämnas till batteriinsamling när de är
förbrukade.

Systeminställning (DVD) –
”System Setup”
Systeminställningen görs via TV-apparaten och låter dig
skräddarsy DVD-anläggningen så den passar just dina behov.
Om de inställningar du har valt inte finns på en skiva,
används skivans egna inställningar istället.
VIKTIGT!
För att kunna komma till menyn för
systeminställningar – System Setup – måste
uppspelningen stoppas.
Allmänt

1 Tryck SYSTEM MENU.
➜

markeras i menyfältet på TV-skärmen.

Slå på systemet

2 Tryck 4 för att aktivera menyn ”System Setup”.
3 Använd knapparna 1 2 34 för att bläddra genom

VIKTIGT!
Se till att du har fullföljt alla nödvändiga
anslutningar. (Se sidan 158 "Anslutningav TV”)

4 Tryck OK för att bekräfta ett markerat val.
5 För att lämna menyn ”System Setup” ska du trycka

funktionerna och göra dina val.

SYSTEM MENU eller OK.

1 Tryck STANDBY ON för att slå på systemet.
2 Tryck SOURCE till dess att “DISC” visas på display
Svenska

panelen (eller tryck DISC på fjärrkontrollen).

3 Slå på TV och ställ in korrekt video-in kanal. Du ska kunna
se en blå Philips DVD bakgrundsbild på TV:n.
➜ Vanligtvis är denna kanal mellan de lägsta och högsta
kanalerna och kan kallas FRONT, A/V IN, eller VIDEO. Se
din TV manual för ytterligare detaljer.
➜ Eller, du kan gå via kanal 1 på din TV, tryck sedan Kanal
ned knappen upprepade gånger till dess att du ser Video In
kanalen.
➜ Eller, TV:ns fjärrkontroll kan ha en knapp eller brytare
som väljer mellan olika videolägen.
➜ Eller, ställ in TV:n till kanal 3 eller 4 om du använder en
RF modulator.
– Om du inte får bra bild eller ljud, vänligen se
“System Uppsättning (DVD)” för nödvändig
ändring av inställningarna till att passa ditt TV
system eller ändra till de inställningar du föredrar.
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Förberedelser
Ställa in bilden
16:9
(Widescreen)

4:3 LB
(brevlåda)
–

TV SHAPE (Bildformat)

Välj bredd/höjd-förhållandet på TV-apparaten som ska
anslutas.
4:3 PS (Pan och Scan läge)
– Om du har en vanlig TV och din DVD-skiva inte är
formatterad för widescreen-tittande, ska du använda denna
inställning. En bred bild visas på hela TV-skärmen, med en
del av bilden automatiskt kapad.
4:3 LB (Letterbox läge)
– Om du har en vanlig TV och din DVD- skiva är
formatterad för widescreen-tittande, ska du använda denna
inställning. En bred bild visas med svarta band högst upp
och längst ner på TV-skärmen.

Svenska

Svenska

16:9 (Wide screen läge)
– Om du har en widescreen TV enhet, använd denna
inställning (du måste också ställa in din widescreenTV till
“full storlek”) tillgänglig på en skiva, då kommer skivans
förhandsval att väljas.

Observera:
Formatet du väljer måste finnas på skivan. Om inte, kommer
inställningen av TV Form inte att påverka bilden under
uppspelning.

4:3 PS
(panorera och avsök)

–

TV SYSTEM

Låter dig välja det färgsystem som passar den anslutna
TV-apparaten.
AUTO
– Om den anslutna TV-apparaten är ”multi system” (klarar
flera system), ska du välja detta läge. Formatet följer
videosignalerna på skivan.
NTSC
– Om den anslutna TV-apparaten följer NTSC-systemet,
ska du välja detta läge. Videosignaler från PAL-skivor ändras
till NTSC-format.
PAL
– Om den anslutna TV-apparaten följer PAL-systemet, ska
du välja detta läge. Videosignaler från NTSC-skivor ändras
till PAL-format.
– VIDEO OUT
Valet av videoutgång (Video Out) låter dig välja den form
av videoutgång som passar den mottagande enheten.
PR PB Y/SCART
– Välj PR PB Y/SCART om du har anslutit spelaren till
din TV via SCART-uttaget. (PR PBY Denna funktion är inte
tillgänglig för den här modellen).
S-VIDEO
– Välj S-VIDEO om du har anslutet spelaren till din TV
via S-VIDEO-uttaget.

Observera:
– Du behöver inte justera video output inställningen om du
använder VIDEO uttag (gult) för att ansluta DVD systemet till
din TV.
– SCR SAVER (Skärmsläckare)
Om denna inställning är satt till ”ON” (på) och du lämnar
anläggningen i stopp- eller pausläge under längre tid än en
minut, aktiveras skärmsläckaren. Normalinställningen är
”OFF” (av).
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Förberedelser
Ställa in ljudet

– TEST TONE (Testton) (endast i skivläge)
Om denna inställning är satt till ”ON” (på), testar
anläggningen högtalarinställningen. Testsignalen genereras
genom vänster högtalare, centerhögtalaren, höger högtalare
och surroundhögtalarna. Normalinställningen är ”OFF” (av).
Ställa in språk

– DIGITAL OUTPUT
Valet av digital utgång låter dig välja den typ av digital utgång
som passar för din förstärkare eller receiver.

¶ Välj ALL, om du har anslutit den digitala utgången
(COAXIAL eller OPTICAL) till en receiver med
multichannel-dekoder.

¶ Välj PCM 96K om den externa enheten klarar av att
hantera digital signalingång med samplingshastighet på 96
kHz.

¶ Välj PCM 48K om den externa enheten inte klarar av att
hantera digital signalingång på 96 kHz. Signalen konverteras
då till standardsignal med samplingshastighet på 48 kHz.

¶ Välj OFF (av) för att stänga av den digitala utgången
(COAXIAL eller OPTICAL).

– AUDIO (Ljud)
– SUBTITLE (Textremsa)
– DISC MENU (Skivmeny)
● Denna funktion används för att ställa in ljudspråk, språk på
textremsan och språket som används på menyerna på TVskärmen och DVD-menyer. Detta språk är det som alltid
används för alla skivor som spelas. Normalinställningen är
”English” (engelska).
● Om det valda språket inte finns på skivan, väljs
originalspråket som är angivet på skivan.

Svenska

– NIGHT MODE (Nattläge)
Sätt nattläget till ”ON” (på) för att utjämna ljudvolymen.
Skivan kommer, till exempel, att spelas med samma ljudnivå
under hela filmen. Normalinställningen är ”OFF” (av).
Nattfunktionen kan också väljas via
fjärrkontrollen.
Off (Av)
Välj detta alternativ när du vill uppleva surroundljudet i dess
fullständiga dynamiska omfång.
On (På)
Välj detta alternativ för att jämna ut ljudvolymen. Högt ljud
dämpas och lågt ljud höjs till en hörbar nivå. Denna funktion
går endast att använda för filmer med Dolby Digital-läge.
– CENTER DELAY (Fördröjning på
centerhögtalaren)
Om lyssnarplatsen är närmare centerhögtalaren än
fronthögtalarna, kan du ställa in en fördröjning på
centerhögtalaren för att förbättra surroundljudseffekten.
Alternativ: 5 ms, 3 ms, 2 ms, 1 ms eller OFF.
– REAR DELAY (Fördröjning på de bakre
surroundhögtalarna)
Om lyssnarplatsen är närmare de bakre surroundhögtalarna
än fronthögtalarna, kan du ställa in en fördröjning på de
bakre högtalarna för att förbättra surroundljudseffekten.
Alternativ: 15 ms, 12 ms, 9 ms, 6 ms, 3 ms eller OFF.
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Förberedelser
har klassificeringsnivå 5 (ej lämpligt för barn).

Ställa in funktioner
–

PARENTAL (Föräldrakontroll)

Möjliggör inställning av nivåbegränsningar. Vissa DVD-skivor
har en klassificeringsnivå för hela skivan eller vissa scener på
skivan, med landsberoende klassificeringsnivåer från 1 till 8.
Du kan förhindra spelandet av vissa skivor som inte passar
för dina barn eller låta vissa skivor spelas med alternativa
scener.
Förinställd föräldrainsträllning är 6 PG-R.

1 Mata in den 4-siffriga koden. Mata vid behov in den en
andra gång.

2 Använd knapparna 3 / 4 för att välja klassificeringsnivå.

NO PARENTAL – Spelaren spelar alla skivor.
8 ADULT – Vuxenklassificerat; bör endast ses av vuxna på
grund av sexuellt bildmaterial, våld eller olämpligt språk.
7 NC-17 – Ej för barn under 17; rekommenderas inte att
ses av barn under 17 år.
6 PG-R – Förälders sällskap - Begränsad; föräldrar
rekommenderas att förhindra att barn under 17 år tittar
eller endast låta dem titta i sällskap av en förälder eller
annan vuxen.
4 PG13 – Innehållet är olämpligt för barn under 13 år.
3 PG – Förälders sällskap rekommenderas.
1 G – Alla tittare; rekommenderas som lämpligt för tittare
av alla åldrar.
För att spela en skiva eller scen som har högre
klassificeringsnivå än spelarens inställning
● Mata in den 4-siffriga koden och ändra spelarens nivå till en
högre siffra (gå till ”Password” [lösenord]).
Om du glömmer den 4-siffriga koden

1 Tryck Ç fyra gånger när du ombeds mata in lösenordet,
så går anläggningen tillbaka till det ursprungliga lösenordet.

2
5

Svenska

Svenska

3 Tryck OK för att bekräfta.
Nivå - ”NO PARENT” (ingen föräldrakontroll)
Om föräldrakontrollen inte är aktiverad spelas alla skivor.
Nivå - 1 till 9
Om spelarens föräldrakontrollsnivå är satt lägre än 8, spelas
endast skivor med lägre eller samma nivå. Om exempelvis
spelaren är satt till nivå 5, spelas endast skivor med
klassificeringsnivå 5, 4, 3, 2 och 1. Scener med högre
klassificeringsnivå spelas inte, såvida inte skivan har en
alternativ scen med samma nivå som spelarens eller lägre.
Exempelvis kan man tänka sig en skiva som i det stora hela
passar de flesta tittare och har nivåklassificering 2 för större
delen av innehållet. I mitten finns dock också scener som

2 Gå till ”Password” (lösenord) och mata in din nya kod.
Observera:
– Vissa DVD-skivor är inte kodade med klassificeringsnivå
även om filmens nivå är tryckt på skivans fodral.
Nivåfunktionen fungerar inte för sådana skivor.
– PASSWORD (Lösenord)
För att välja ett lösenord för föräldrakontroll eller för att
byta lösenord. Lösenordet som är inställt vid leverans är
1234.
– MENU LANG (Menyspråk)
Välj språket som ska användas för menyer på skärmen.
– DEFAULTS (Normalinställning)
Om ”RESET” (återställ) väljs, återställs alla val i
inställningsmenyn till normalinställningen.
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Användning
DVD-VIDEO DISC
TITLE 1
CHAPTER 1

TITLE 2

CHAPTER 2

CHAPTER 1

CHAPTER 2

CHAPTER 3

● DVD-videoskivor kan ha en eller flera Titlar och varje Titel
kan bestå av ett eller flera Kapitel.
● Uppspelningen stannar vid slutet av varje Titel.
● Video CD-skivor kan ha ett eller flera Spår och varje Spår
kan bestå av ett eller flera Index.
● För att lätt komma åt det innehåll man söker, kan man
hoppa mellan olika Spår och Index.
● Vissa Video CD-skivor har Play Back Control (PBC –
uppspelningskontroll), som är en förhandsdefinierad
uppspelningssekvens som är lagrad på skivan (se avsnittet
”Särskilda VCD/SVCD-funktioner”).
● Ljud-CD-skivor innehåller bara Spår.
VIDEO CD
TRACK 1
INDEX 1

INDEX 2

TRACK 2
INDEX 1

INDEX 2

INDEX 3

Vanlig uppspelning

1
2
3
4

Observera:
–
Om förbudssymbolen (eller X) visas på TV-skärmen när
en knapp trycks ner, betyder det att funktionen inte går att
använda för den aktuella skivan eller vid den aktuella
tidpunkten.
För att avbryta uppspelning
● Tryck ÉÅ.
➜ Bilden fryses och ljudet stängs av.
● Tryck ÉÅigen för att återuppta uppspelningen.
För att stoppa uppspelningen
● Tryck Ç.
Hoppa till en annan titel (spår) / kapitel
● Tryck S eller T upprepade gånger under
uppspelning för att hoppa bakåt eller framåt. Varje tryckning
tar skivan till början av föregående eller nästa spår / kapitel.

Observera:
– Om UPPREPA - SPÅR funktionen har ställts in, tryckning av
S eller T kommer att upprepa samma titel (spår) /
kapitel.
För att hoppa till början av aktuellt spår / kapitel
under uppspelning
● Tryck S en enda gång.
För att gå direkt till ett visst spår / kapitel
● Använd sifferknapparna (0-9) för att mata in numret för
önskat spår / kapitel.

VARNING!
– Flytta inte spelaren under uppspelning,
eftersom detta kan skada DVD-anläggningen.
– Tryck inte på skivsläden och placera inga andra
föremål än skivor på skivsläden, eftersom detta
kan göra att spelaren inte fungerar korrekt.
– DVD skivor och spelare är tillverkade med
regionala inskränkningar. Innan du spelar en skiva,
se till att skivan och spelaren tillhör samma zon.
– Beroende av DVD eller VIDEO CD, kan vissa
funktioner vara olika eller inskränkta.

1 Håll ner S eller T under cirka 1 sekunder för att

Tryck STANDBY ON y för att sätta på anläggningen.

● Om spelaren är i stoppläge och skivan inte har tagits ur, kan
man trycka RESUME för att återuppta uppspelningen från
den plats där man stoppade.

Tryck OPEN/CLOSE för att öppna skivsläden.
Sätt i en skiva med textsidan uppåt.

Tryck OPEN/CLOSE igen för att
stänga skivsläden.
➜ Det tar en liten stund medan
spelaren identifierar skivan och läser
menyerna som finns lagrade på
skivan.
● Vissa skivor börjar spela automatiskt medan andra visar
skivinnehållsmenyn (”Disc Contents Menu”) på TV-skärmen.
Om menyn visas ska du använda knapparna 341 2 för att
markera ditt val och trycka OK för att bekräfta, eller
använda sifferknapparna (0-9) för att välja vad som ska
spelas.

Snabbspolning
snabbspola skivan bakåt eller framåt.

2 Tryck ÉÅ för att återgå till normal uppspelning.
Fortsätta uppspelning från senaste stoppställe

För att ta bort återupptagningsläget
● Tryck Ç igen.

Observera:
– Om spelarens strömkontakt dras ur vägguttaget eller
skivsläden öppnas, försvinner återupptagningsfunktionen
automatiskt.
– När PBC är PÅ fungerar inte återhämtningsläget (resume).
– Återupptagningsfunktionen fungerar eventuellt inte på vissa
skivor.

5 Tryck ÉÅ för att starta uppspelningen.
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Information om olika skivor

Användning
Repetera uppspelning
Du kan endast välja repeteringsläget under uppspelning.

1 Stoppa uppspelningen och välj eller tryck PROGRAM
för att komma till programmeringsläget.
➜ “P 00:00” visas.

För DVD – Repetera kapitel / titel
● Tryck REPEAT upprepade gånger för att välja följande:
REPEAT CHAPTER ➜ REPEAT TITLE ➜ REPEAT OFF.

2 Använd sifferknapparna (0-9) för att mata in

För CVD/SVCD/VCD/CD – Repetera spår / skiva
● Tryck REPEAT upprepade gånger för att välja följande:
REPEAT TRACK ➜ REPEAT DISC ➜ REPEAT OFF.

3 Tryck OK för att lagra spåret.

● Om VCD eller CD har programmerats tryck denna knapp
upprepade gånger för att välja följande:
REPEAT TRACK ➜ REPEAT PROGRAM ➜ REPEAT OFF.

spårnumret i den plats i ordningen du önskar.
➜ Om du försöker programmera mer än 99 spår visas
meddelandet "FULL".
● Repetera steg 2-3 för att lagra fler spår.

4 Tryck ÉÅ för att börja spela upp programmet.
5 För att stoppa uppspelningen, tryck Ç en enda gång.
6 För att ta bort programmet, tryck Ç igen.
Observera:
– Programläge kan vara oåtkomlig på vissa skivor.

För MP3 Upprepning - spår / album / skiva
MENU ON:
● Tryck REPEAT upprepade gånger för att välja följande:
REPEAT TRACK ➜ REPEAT ALBUM ➜ REPEAT DISC➜
REPEAT OFF.
MENU OFF:
● Tryck REPEAT upprepade gånger för att välja följande:
REPEAT TRACK ➜ REPEAT DISC ➜ REPEAT OFF.

Svenska

Svenska

Observera:
– Repeteringsfunktionen fungerar eventuellt inte korrekt med
vissa DVD-skivor.
– För CVD, SVCD och VCD 2.0 skivor är
upprepningsfunktionen oanvändbar om inte PBC funktionen är
ställd på AV.
Repetera A-B
Du kan repetera en viss del av ett kapitel/spår.

1 Tryck REPEAT A-B på det ställe där du vill att
repeteringen ska starta.

2 Tryck REPEAT A-B igen på det ställe där du vill att den
ska sluta.
➜ Avsnittet repeteras nu om och om igen.

3 Tryck REPEAT A-B igen för att återgå till normal
uppspelning.

Observera:
– A och B måste vara inom samma kapitel/spår.
– Upprepa A-B kan vara oåtkomlig på vissa skivor.
Programmera favoritspår
Du kan spela innehållet på skivan i den ordning du vill
genom att programmera i vilken ordning spåren ska spelas.
Upp till 99 spår kan lagras.

170

Använd menytabellen för programmering

1

VIKTIGT!
Du måste slå på din TV och ställa in korrekt
Video In kanall. (Se sidan 165 "Slå på systemet”)
Stoppa uppspelning, tryck sedan SYSTEM MENU.
Menytabellen visas i toppen av TV rutan.

2 Använd 1 eller 2 och välj

tryck 4 för att komma till

programmeringsmenyn.

3 Repetera steg 2-6 ovan för att programmera dina
favoritspår.

Särskilda DVD/VCDfunktioner
Ett antal funktioner kan utföras direkt via de olika
menyfälten på TV-skärmen, utan att man behöver avbryta
uppspelningen av skivan.

1 Tryck SYSTEM MENU.
➜ Menyfältet visas högst upp på TV-skärmen.

2 Tryck 1 eller 2 för att flytta i menytabellen för val:
SETUP MENU ™ SUBTITLE ™ AUDIO LANGUAGE ™
SLOW ™ FAST REVERSE ™ FAST FORWARD ™
STATUS ™ TITLE SEARCH ™ CHAPTER SEARCH ™
TIME SEARCH ™ ZOOM ™ ANGLE ™ STEP ™ PBC
ON/OFF ™ PROGRAM.

3 Tryck 4 för att välja den markerade symbolen och
använd knapparna 34 för att göra ditt val.

4 Tryck OK för att bekräfta det markerade valet.
5 Tryck SYSTEM MENU eller OK för att avsluta.
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Användning
VIKTIGT!
Vissa funktioner kan fungera annorlunda eller vara
begränsade, beroende på skivans format. Se efter
på skivfodralet för den skiva du spelar.
Ändra språk på textremsan
Denna funktion går bara att använda för DVD-skivor som
har textremsor på flera olika språk.
● Välj
språk.

2 Tryck ÉÅ för att återgå till nomal uppspelning.
Observera:
– Ljudet kommer att stängas av under slow-motion
uppspelning.
– Denna funktion är inte tillgänglig för MP3 och CD.
Söka efter ett särskilt ställe på skivan

från menyfältet och tryck 4 för att välja önskat
2

Ändra ljudspråk
Denna funktion går bara att använda för DVD-skivor som
har flera olika ljudspråk (ljudspår med olika språk).
från menyfältet och tryck 4 för att välja önskat

● Välj

4

1 Välj

eller
från menyfältet för att välja snabbspolning
bakåt respektive framåt.

2 Tryck 4 för att välja önskad snabbspolningshastighet:

språk.

För VCD , CVD, SVCD, CD:
Tryck 4 för att välja önskad snabbspolningshastighet:
(bakåt) : FR X 1™ FR X 2 ™ FR X 3 ™ FR X 4 ™ PLAY
(framåt) : FF X 1 ™ FF X 2™ FF X 3™ FF X 4 ™ PLAY

Observera:
– Om det önskade språket inte är valt fast knappen har
tryckts ner flera gånger, betyder detta att språket inte finns
tillgängligt på skivan.

3 Tryck ÉÅför att återgå till normal uppspelning.

Spela i slowmotion

● Välj

Visa skivinformation under uppspelning
från menyfältet och tryck 4 för att välja mellan

följande information:
1/2

DV D

För DVD :

1 Välj

VCD (PBC ON)

från menyfältet och tryck 4 för att välja önskad

slowmotion-hastighet:
SF X 1/2 ™ SF X 1/4 ™ SF X 1/8 ™SR X1/2 ™ SR X1/4 ™
SR X1/8 ™ PLAY
(SF) = framåt
(SR) = bakåt
För CVD , SVCD,VCD:

1 Tryck 4 för att välja önskad slowmotion-hastighet:
(framåt) : SF X 1 ™ SF X 1/2 ™ SF X 1/3 ™ PLAY

Hoppa till en annan titel / ett annat kapitel
Vissa skivor kan innehålla mer än en titel eller mer än ett
kapitel. Om skivan har en titel- eller kapitelmeny inspelad
kan du starta uppspelningen vid den titel/det kapitel du
önskar.

1 Välj

(titel) eller

(kapitel) från menyfältet.

2 Använd sifferknapparna (0-9) för att välja önskat titel-/
kapitelnummer.

3 Tryck OK för att starta uppspelningen.
Observera:
– På vissa skivor går det inte att välja titel eller kapitel.
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För VCD ,CVD,SVCD:
● Tryck 4 för att välja önskade kanaler för ljud, Finns endast
för skiva med olika kanaler inspelade:
LEFT VOCAL ™ RIGHT VOCAL ™ MONO LEFT ™
MONO RIGHT ™ STEREO

För DVD , MP3 :
(bakåt) : FR X 2™ FR X 4 ™ FR X 6 ™ FR X 8 ™ PLAY
(framåt) : FF X 2 ™ FF X 4 ™ FF X 6™ FF X 8 ™ PLAY

Användning
Uppspelning från ett visst ställe
Denna funktion låter dig starta uppspelningen från valfri
tidpunkt på skivan.

TIME

1 Välj

Uppspelning ”bild-för-bild”

1 Välj

från menyfältet och tryck 4 för att spela skivan

steg för steg (en bildram för varje steg).

från menyfältet.

2 TryckÉÅför att återgå till normal uppspelning.

2 Mata in timmar, minuter och sekunder från vänster till höger
i rätt tidsinmatningsruta med hjälp av sifferknapparna
(0-9).
➜ Varje gång en inmatning gjorts markeras nästa
inmatningsruta.

3 Tryck ÉÅför att starta uppspelningen.
Observera:
– Denna funktion är inte användbar för MP3.
– Denna funktion är inte väljbar under repetera funktionen.
Zoom
Denna funktion låter dig förstora bilden på TV-skärmen och
panorera över den förstorade bilden.

Översikt över innehållet på DVD-skivor

1 Tryck DISC MENU på fjärrkontrollen.
➜ Om aktuell titel har en meny, visas menyn på skärmen. I
annat fall visas skivmenyn.

2 Använd knapparna 1 2 34 för att välja önskad titel eller
önskat kapitel, följt avÉÅeller OK.
➜ Den valda titeln eller det valda kapitlet börjar spelas.

Observera:
– Hur menyerna fungerar i detalj kan skilja mellan olika
DVD-skivor.
– På vissa DVD-skivor går det inte att välja titel- eller
skivmeny.

Särskilda VCD/SVCDfunktioner
Svenska

Svenska

1 Välj

från menyfältet och tryck 4 upprepade gånger för

att välja en inzoomningsfaktor:
ZOOM x 1.5 ™ ZOOM x2 ™ ZOOM x4™ ZOOM OFF

Uppspelningskontroll (PBC – Playback Control)
PBC-uppspelning låter dig spela Video CD-skivor interaktivt,
genom att använda menyn på TV-skärmen.

2 Panorera genom en förstorad bild, tryck SYSTEM MENU
till exit och använd 1 2 34 knapparna för att flytta den
zoomade bilden åt vänster, höger, upp och ned.

3 För att lämna läget ZOOM, ska man välja

● Välj

i menyfältet och tryck 4 för att välja PBC ON

(på) eller PBC OFF (av).

inzoomningsfaktor ”ZOOM OFF” (av) från menyfältet.
Titta från en annan vinkel
Om skivan innehåller sekvenser som är inspelade från olika
kameravinklar, låter denna funktion dig titta på bilden från
olika vinklar. Urvalet att vinklar beror på skivans format.

Vid uppspelning av en skiva med PBC-funktion
● Om ”PBC OFF” (av) är valt börjar skivan spelas automatiskt.
● Om ”PBC ON” (på) är valt visas PBC-menyn (om sådan
finns) på TV-skärmen, varpå val kan göras. Använd
sifferknapparna (0-9) för att mata in ditt val.
Observera:
– Om PBC-läget är på, går inte funktionerna TIME SEARCH
(tidssökning) och REPEAT (repetering) att använda.

● Välj

från menyfältet och tryck 34 för att välja önskad

vinkel: 1/4, 2/4, 3/4 eller 4/4.
➜ Uppspelningen ändras till vald vinkel.

172

A NVÄNDNING
LX3700/22-Swe new

MP3 / Skivspelning
Spela MP3-/bildskivor (Kodak,
JPEG)
VIKTIGT!
Du måste sätta på TV:n och ställa in korrekt kanal
för videoingång. (Se sidan 165, “Slå på systemet”).
1 Sätt i en MP3-/bildskiva (Kodak, JPEG).
➜ Avläsningen av skivan kan ta över 30 sekunder,
beroende på komplexiteten i mapp /fil-konfigurationen.
2 Uppspelningen startar automatiskt.
➜ For picture disc, you can see the still pictures one after
another automatically in the slide-show playback.
➜ För MP3-skivor visas en meny med en lista med
album/ titlar på TV:n.
(example for MP3 disc menu)

MP3 MENU
ROOT

0

TITLE NAME1

1

TITLE NAME2

2

TITLE NAME3

3

TITLE NAME4

4

TITLE NAME5

5

Directory : ROOT

Under uppspelning kan du:
● Trycka S / T för att välja en annan titel/bild i aktuell
mapp.
● Tryck REPEAT för att välja tillgängligt upprepnings mode.
● Använda pilknapparna 1 / 2 / 3 / 4 på fjärrkontrollen för
att rotera/vända bildfiler.
● Trycka ÉÅ för att pausa/ återuppta uppspelningen.

Observera:
– På grund av inspelningssättet för Digital Audio MP3 (DAM),
kan endast digital musik spelas.
– Det är normalt att det inträffar enstaka “hopp” när du
lyssnar på dina MP3-skivor.
– Vissa filer på Kodak- eller JPEG-skivor kan bli förvrängda
under visning på grund av skivans konfiguration och
egenskaper.
– Lästiden för skivan kan överskrida 10 sekunder beroende
på det stora antalet sånger inlagda på en skiva.
– Uppspelning av flersessions skivor stöds för de 10 första
sessionerna med samma format.
– För multi-session-skivor med olika format, kommer bara
den första sessionen att vara tillgänglig.

3 För att stoppa uppspelningen, tryck Ç.
➜ För bildskivor visas 9 småbilder på TV:n.
(example for picture disc menu)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Root

I stoppläge kan du:
● Använd 1 / 2 / 3 / 4 på fjärrkontrollen för att flytta i MP3
menyn och tryck ok för at välja den fil som du vill spela.
● I bildmenyn kan du använda S eller T i menyn för
att titta på föregående / nästa sida (om sådan finns).
● Du kan se övergångseffekterna för varje bild. Tolv bildspels
övergångslägen finns tillgängliga enligt nedan.
Mode 0 :no special transition effect (by default)
Mode 1 :wipe from top to bottom
Mode 2 :wipe from bottom to top
Mode 3 :wipe from top / bottom to center
Mode 4 :wipe from center to top / bottom
Mode 5 :vertical blind
Mode 6 :wipe from left to right
Mode 7 :wipe from right to left
Mode 8 :wipe from left / right to center
Mode 9 :wipe from center to left / right
Mode 10:wipe from edge to center
Mode 11:horizontal blinds
Mode 12:random
Du behöver bara använda RESUME knappen för val.

Andra Funktioner
Ställa in radiostationer
1 Tryck STANDBY ON för att aktivera den senast valda
källan.

2 Använd knappen SOURCE (eller tryck TUNER) för att
välja läget TUNER.

3 Tryck TUNER igen för att välja önskat frekvensband: FM
eller MW (MV).

4 Tryck och håll ner S eller T tills frekvensvisningen
börjar ändras, släpp sedan.
➜ Anläggningen ställer automatiskt in nästa radiostation
som har god mottagning.

FM

103.50

SUB

● För att ställa in en station med dålig mottagning ska du
trycka snabbt på S eller T upprepade gånger tills
bästa möjliga mottagning hittas.

5 Repetera steg 4 vid behov tills du hittar den önskade
radiostationen.

Lagra radiostationer
Svenska

Svenska

Du kan lagra upp till 40 stationer och de går att lagra
oavsett hur bra eller dålig mottagningen av dem är.

1 Ställ in önskad radiostation (se avsnittet ”Ställa in

● Gå till tunerläget (radio) och tryck 1 eller 2 eller använd
sifferknapparna (0-9) för att välja numret för den
lagrade radiostation du önskar.
➜ Numret, radiofrekvensen, och frekvensbandet visas.

Inställning av insomningstimer
Insomningstimern låter anläggningen gå över till standbyläge automatiskt efter en förhandsinställd tid.

1 Tryck SLEEP upprepade gånger för att ställa in en tid.
➜ Det går att välja mellan följande alternativ (tid i
minuter):
15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ 90 ™ 120 ™ OFF ™ 15...
SLEEP

45

MIN

SUB

➜ Symbolen “Sleep” kommer fram.

2 Tryck PROGRAM.
➜ Symbolen “Program” kommer fram.

103.50

SUB

PROGRAM

3 Använd sifferknapparna (0-9) för att välja önskat
nummer att lagra stationen på.

P01

Lyssna på lagrade
radiostationer

2 Sluta tryck på knappen SLEEP när önskad tid visas.

radiostationer”).

P00

Observera:
– Tidigare inlagt innehåll i vald adress kommer att täckas
över när du använder enheten som ovan.
– Om ingen knapp trycks ner under fem sekunder vid
programmering, lämnar spelaren automatiskt
programmeringsläget.

103.50

SUB

PROGRAM

För att kontrollera hur lång tid som är kvar efter
det att insomningstimern har aktiverats
● Tryck SLEEP en enda gång.
För att ändra inställningen av insomningstimern
● Tryck SLEEP igen medan den kvarvarande tiden för
insomningstimern visas.
➜ Teckenfönstret visar de andra tidsalternativen.
För att stänga av insomningstimern
● Tryck SLEEP upprepade gånger tills ”OFF” (av) visas, eller
tryck på knappen STANDBY ON.

Observera:
– Om symbolen ”Program” slocknar innan du har valt önskat
nummer, ska du trycka på PROGRAM igen.

4 Tryck PROGRAM igen för att lagra radiostationen.
➜ “PROGRAM” symbolen slutar blinka.
● Repetera steg 1–4 för att lagra andra radiostationer.
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Ljud- och volymkontroll
VIKTIGT!
– För att få korrekt surroundljud, måste du se till
att fullständigt följa instruktionerna i avsnitten
”Anslutningar” och ”Förberedelser”.
– Center- och surroundhögtalarna är bara aktiva
när anläggningen är satt till surroundljudläge och
ljudmaterialet som spelas är inspelat eller sänt
som Dolby Digital-, DTS- eller Dolby Pro Logicsurroundljud.
– Stereosändningar eller -inspelningar ger viss
surroundkanalseffekt när de spelas i surroundläge.
Vid monoljud kommer dock inget ljud från
surroundhögtalarna.
● Tryck SURROUND för att välja surround- eller
stereoläge.
➜ Vilka surroundljudlägen som går att välja beror på
antalet högtalare som används och den inkommande
ljudinformationen som finns på skivan. De tillgängliga lägena
är de nedanstående.

Observera:
Surround ljud är inte tillgängligt i DISC 6CH läge.
Dolby Digital Surround
Dolby Digital (även känt som AC-3 eller Dolby 5.1) och
MPEG Multichannel ger ett realistiskt och dynamiskt ljud,
som påminner om teater och biograf. Det kräver anslutning
av alla fem högtalarna (vänster/höger fronthögtalare,
centerhögtalare, vänster/höger surroundhögtalare) och
subwoofer för korrekt Dolby Digital Surround-återgivning.
Varje kanal spelar sin egen unika roll i frambringandet av
rätt ljud. Vänster fronthögtalare, centerhögtalaren och höger
fronthögtalare återger tillsammans med två
surroundhögtalare hög-, mellan- och basfrekvenser i fem
ljudkanaler med fullt omfång. Basmuller, explosioner och
lågfrekvenseffekter du känner i ryggraden kommer från
subwoofern. Ett stort antal DVD-skivor har spelats in med
Dolby Digital Surround.

Dolby Pro Logic II Surround
Dolby Pro Logic II Surround bygger upp en återgivning
bestående av fem fulla bandbreddskanaler från två-kanals
källor. Detta görs genom en avancerad, high purity matris
surround dekoder som tar fram spatiala egenheter i
originalinspelningen utan att lägga till nya ljud eller koloratur
toner.
Bio läget
Bio läget är till för att användas vid stereo-TV shower och
alla program som kodats i Dolby Surround. Resultatet blir
ett förhöjt ljudområde som direkt kan jämföras med
kvaliteten på ett diskret 5.1-kanals ljud.
Musik läget
Musik läget är till för att användas vid all inspelning av musik
i stereo och tillför ett brett och djupt ljudomfång.

VSS (Virtual Surround Sound)
ProLogic MPEG- eller Dolby Digital- surroundkanalen
behandlas av en ”virtualiser”-DSP för att lägga till
surroundeffekt från endast de två fronthögtalarna.
Stereo
Allt ljud återges och spelas genom vänster och höger
fronthögtalare. Detta ger vanlig stereoåtergivning.

Svenska

Välja surroundljudläge

DTS Surround
DTS Surround är ett biograf-surroundljudformat som ger
överlägsen digital ljudkvalitet. DTS ger större klarhet och
skärpa, särskilt vid höga toner. Den bättre ljudkvaliteten är
ett resultat av begränsad ljudkomprimering (3:1 istället för
11:1 för Dolby Digital) och 20-bitarsupplösning.
Dolby Pro Logic Surround
Dolby Pro Logic Surround-systemet är ett särskilt kodat
tvåkanaligt analogt format som återger ljud genom fyra
högtalarkanaler (vänster fronthögtalare, centerhögtalaren,
höger fronthögtalare, monoljud) när en Dolby Pro Logicdekoder används. Systemet är även kompatibelt med
stereoanläggningar, men användaren får bara två ljudkanaler
(vänster och höger fronthögtalare).

L JUD -

OCH VOLYMKONTROLL
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Ljud- och volymkontroll
Välja digital ljudeffekt
Med de digitala ljudeffekterna kan du välja från olika
förhandsinställda lägen som styr ljudets frekvensband för att
optimera vissa musikstilar. De förstärker verkligen känslan
och njutningen när du lyssnar till din favoritmusik.
● Tryck SOUND upprepade gånger för att välja ljudeffekt.
Vid uppspelning av DVD/VCD, kan du välja :
– CONCERT, DRAMA, ACTION eller SCI-FI

● Tryck MUTE igen för att återställa ljudvolymen.

Observera:
– När MUTE är aktiverat (ON), kommer alla ljud via de
bakre uttagen (AUDIO OUT, DIGITAL OUT) att vara på.

Vid uppspelning av en CD/MP3 eller i Tuner eller
AUX-ANA läge, välj:
–
JAZZ, ROCK, DIGITAL, CLASSIC.

För att lyssna genom hörlurar
Anslutning av hörlurarna till n kommer att slå av
högtalarna. DVD systemet byter till STEREO och surround
sound kommer att reduceras till en stereo signal som kan
tas emot av vanliga hörlurar.

I DIGITAL IN mottagning DTS eller Dolby
DIGITAL format, välj:
– CONCERT, DRAMA, SCI-FI, ACTION

Högtalarna slås på igen när hörlurarna kopplas ur. Om du
vill njuta av surround ljud igen, slå tillbaka DVD systemet till
surround ljud.

Om du tagit emot annat signal format, välj:
– JAZZ, ROCK, DIGITAL, CLASSIC.

Ändra ljusstyrkan på
teckenfönstret

Ljudvolymkontroll
Byte av volymnivån

Svenska

Svenska

För att stänga av ljudvolymen tillfälligt
● Tryck MUTE.
➜ “MUTE ON” visas.

● Tryck DIM upprepade gånger för att välja olika nivå på
teckenfönstrets ljusstyrka: HIGH (hög), MID (medium) eller
LOW (låg).

● Vrid på knappen VOLUME (eller tryck VOL +/-) för att
öka eller minska ljudvolymen.
➜ “VOL XX” visas.
➜ “VOL MAX” visas om volymen är i maximalt läge.
● Tryck SUBW +/- för att justera subwooferns ljudnivå.
➜ “SUBW XXDB” visas.
➜ Omfånget är från -15dB till 10dB.
● Tryck REAR +/- för att justera de bakre (surround-)
högtalarnas ljudnivå.
➜ “REAR XXDB” visas.
➜ Omfånget är från -15dB till 10dB.
● Tryck CENTER +/- för att justera centerhögtalarens
ljudnivå.
➜ “CNT XXDB” visas.
➜ Omfånget är från -15dB till 10dB.
Endast för PHILIPS TV:
● Tryck TV VOL +/- på fjärrkontrollen för att justera TVapparatens ljudvolym.

Observera:
– “XX” visar volym nivån.
– När SURROUND läge är inställt på Stereo eller VSS läge,
REAR +/- och CENTER +/- är funktionerna inte fungerande.
– I TEST TONE läge, är volym kontroll av.
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Tekniska Specifikationer

TUNERDEL (RADIO)
Våglängdsområde .................................... FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz steg)
.............................................................................. MV 531 – 1602 kHz (9 kHz steg)
26 dB dämpningskänslighet ...................................................................... FM 20 dB
26 dB dämpningskänslighet .......................................................... MV 5000 µV/m
Spegelfrekvensdämpningsförhållande .................................................. FM 25 dB
.................................................................................................................................. MV 28 dB
Mellanfrekvensdämpningsförhållande .................................................. FM 60 dB
.................................................................................................................................. MV 24 dB
Signalbrusförhållande .................................................................................... FM 55 dB
.................................................................................................................................. MV 35 dB
Undertryckning av MW .............................................................................. FM 30 dB
Harmonisk distorsion ........................................................................... FM Mono 3%
......................................................................................................................... FM Stereo 3%
......................................................................................................................................... MV 5%
Frekvensåtergivning ............................................ FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereoseparering ........................................................................... FM 26 dB (1 kHz)
Stereotröskelvärde ..................................................................................... FM 23,5 dB
DVD-DEL
Lasersort. ....................................................................................................... Halvledande
Skivdiameter ............................................................................................... 12 cm / 8 cm
Videodekodning .................................................................................................. MPEG-2
Video-DAC ........................................................................................................... 10 bitars
Signalsystem ................................................................................................. PAL / NTSC
Videoformat ........................................................................................................ 4:3 / 16:9
Videosignalbrusförhållande ....................................................... 56 dB (minimum)
Sammansatt videoutgång .................................................................. 1,0 Vp-p, 75 Ω
S-Video-utgång ............................................................................... Y - 1,0 Vp-p, 75 Ω
.......................................................................................................... C - 0,286 Vp-p, 75 Ω
Ljud-DAC ........................................................................... direkt digital förstärkning
Frekvensåtergivning .................................................... 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
................................................................................................... 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
................................................................................................... 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
Digital utgång ......................................................................... SPDIF koaxial & optisk
BLANDAT
Spänning ........................................................................... 220-240V ~ 50Hz / 60Hz
Energiförbrukning .................................................................................................. 160 W
Dimensioner (b x h x d) .................................. 390 mm x 55 mm x 399 mm
Vikt ................................................................................................................................... 4.4 kg
ECO Strömbesparingsläge ............................................................................... < 1 W

HÖGTALARE
Fronthögtalare
System ....................................................................................................... 2-vägs skärmad
Impedans ........................................................................................................................... 8 Ω
Högtalardriver ........................................................................... 2x2”woofer, 1.75”tw
Dimensioner (b x h x d) .................................... 88 mm x 293 mm x 88 mm
Vikt ................................................................................................................................ 0,61 kg
Centerhögtalare
System ....................................................................................................... 2-vägs skärmad
Impedans ........................................................................................................................... 8 Ω
Högtalardriver ........................................................................... 2x2”woofer, 1.75”tw
Dimensioner (b x h x d) .................................... 280 mm x 79 mm x 72 mm
Vikt ................................................................................................................................ 0,61 kg
Bakre högtalare
System ....................................................................................................... 2-vägs skärmad
Impedans ........................................................................................................................... 8 Ω
Högtalardriver ........................................................................... 2x2”woofer, 1.75”tw
Dimensioner (b x h x d) .................................... 72 mm x 283 mm x 72 mm
Vikt ................................................................................................................................ 0,61 kg
SUBWOOFER
Subwoofer (ej magnetiskt skärmad konstruktion) .................................... 6,5”
Ingående ström ................................................................................. 50W (8 Ω, DIN)
Dimensioner (b x h x d) ............................... 140 mm x 328 mm x 376 mm
Vikt ............................................................................................................................. 5.016 kg
TRÅDLÖS (ENDAST FÖR LX3750W)
Nätanslutning ............................................................................ 220-240V ~ 50Hz / 60Hz
Mottagningsfrekvens ....................................................................................................... 864 MHz
Dimensioner (b x h x d)
AD905WT ............................................................ 131 mm x 34 mm x 130 mm
AD905WA ........................................................... 207 mm x 55 mm x 186 mm
Vikt ................................................................................................................................... 1.7 kg

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Philips Industrial Activities nv deklarerar att LX3700D &
LX3750W DVD HOME CINEMA SYSTEMS
överensstämmer med nödvändiga krav och andra
relevanta standards i direktiven enligt 1999/5/EG.

IR-FJÄRRKONTROLL
Effektiv räckvidd .............................................................................................. > 8 Meter
Antal knappar .................................................................................................................... 45
Batteri (1,5 V) ......................................................................................................... AA x 2
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Svenska

FÖRSTÄRKARDEL
Uteffekt
Stereoläge (DIN) .............................................................................................. 2 x 50 W
Surroundläge (1 kHz) ...................................................................... 50 RMS / kanal
Total harmonisk distorsion ................................. 10% vid märkeffekt (1 kHz)
Frekvensåtergivning ..................................................... 180 Hz – 14 kHz / ±1 dB
Signalbrusförhållande ...................................................................... > 65 dB (CCIR)
Ingångskänslighet .................................................................................................. 400 mV

Felsökning
VARNING!
Du bör under inga omständigheter försöka reparera anläggningen själv, eftersom detta upphäver garantin.
Öppna inte anläggningen, eftersom det finns risk för elektriska stötar.
Om ett fel inträffar bör du först kontrollera punkterna nedan, innan du lämnar in anläggningen för reparation.
Om du inte klarar av att lösa problemet med denna hjälp, ska du kontakta säljaren eller ditt servicecenter.
Problem
Ingen ström.
Ingen bild.

Förvrängd eller dålig bild.

Bildformatet på skärmen kan
inte ändras, fast du har ställt in
TV-format.
Inget ljud eller förvrängt ljud.

Inget ljud hörs från centerhögtalarna
eller de bakre högtalarna.

Svenska

Svenska

DVD-spelaren startar inte
uppspelningen.

DVD-anläggningen svarar inte när
knappar trycks ner.
Ljudspråket eller språket för
textremsan kan inte ändras vid
uppspelning av en DVD-skiva.
Ingen bild visas när en funktion väljs.
Betydande mängd brus i
radiomottagning.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Teckenfönstret är mörkt.
Lågt hummande eller surrande ljud.
Svag basåtergivning.
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Lösning
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten.
Välj lämpligt videoingångsläge på TV-apparaten.
Kontrollera att TV-apparaten är på..
Kontrollera anslutningen mellan spelaren och TV- apparaten.
Kontrollera att systemet är riktigt anslutet.
Ibland kan viss bildförvrängning uppstå. Det betyder inte att något är fel.
Rengör skivan.
Kontrollera systemet mot TV:ns S-video input.
Bildformatet är låst på DVD-skivan.
TV-apparaten låter eventuellt inte bildformatet ändras.

–
–
–
–
–

Justera ljudvolymen.
Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna.
Byt ut högtalarkablarna.
Kontrollera högtalarinställningarna.
Anläggningen är i pausläge, slowmotion eller snabbspolning framåt/bakåt. Tryck PLAY för att
återgå till normalt uppspelningsläge.
Använd CENTER +/- eller REAR+/- för att justera ljudvolymen.
Kontrollera att centerhögtalaren eller de bakre surroundhögtalarna är korrekt anslutna.
Använd surroundläge.
Sätt i en läsbar skiva med uppspelningssidan nedåt.
Kontrollera skivtyp, färgsystem och regionkod.
Rengör skivan.
Tryck SYSTEM MENU för att stänga av skärmen för inställningsmenyn.
Ta bort föräldrakontrollsfunktionen eller ändra den inställda nivån.
Fukt har kondenserat inuti anläggningen. Ta bort skivan och lämna anläggningen på under cirka
en timme.
Dra ur strömkontakten ur vägguttaget och sätt i den igen.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– Det finns inte flera olika ljudspråk eller språk för textremsan lagrade på DVD-skivan.
– DVD-skivan förbjuder att ljudspråket eller språket för textremsan ändras.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Se till att enheten är korrekt ansluten.
Tryck på korrekt funktionsknapp för ingångskällan.
Ställ in rätt frekvens.
Anslut antennen.
Se till att RF (AC-3) och digitala kablar inte befinner sig nära antennuttagen och antenntrådarna.
Dra ut FM-trådantennen fullständigt. Placera den så att bästa möjliga mottagning uppnås och
fäst den i väggen.
Anslut en FM- eller MV-antenn för utomhusbruk.
Justera riktningen och placera antennen så att bästa möjliga mottagning uppnås.
Anslut en extra eller extern MW antenn.
Stäng av utrustning som orsakar brus eller flytta den bort från DVD-anläggningen.
Placera antennen längre bort från utrustning som orsakar brus.
Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på spelaren.
Minska avståndet till spelaren.
Ta bort eventuella hinder.
Byt ut batterierna mot nya.
Kontrollera att batterierna är korrekt isatta.
Tryck DIM igen.
Placera DVD-anläggningen så långt bort som möjligt från elektriska apparater som stör.
Kontrollera att alla högtalare har rätt polaritet.

F ELSÖKNING
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òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡

èÓ‰ÔËÒ¸

íÖãÖîéç (telephone) _____________________________________

ÄÑêÖë (address) _________________________________________

èéäìèÄíÖãú (buyer) _____________________________________

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

ç‡ÒÚÓßùËÈ Ú‡ÎÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË Ì‡ÎË˜ËË
ÔÂ˜‡ÚË Ë Á‡ÔÓÎÌÂÌËß ‚ÒÂõ ÔË‚Â‰ÂÌÌûõ ‚û¯Â „‡Ù.

ÇË‰ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: _____________________________________

______________________________________________________

èÖóÄíú èêéÑÄÇñÄ (seller’s stamp) __________________________

èéÑèàëú èêéÑÄÇñÄ (seller’s signature) ______________________

‹ Í‚ËÚ‡ÌˆËË: __________________________________________

Ñ‡Ú‡ ÓÍÓÌ˜‡ÌËß ÂÏÓÌÚ‡: ________________________________

Ñ‡Ú‡ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËß ‚ ÂÏÓÌÚ: ______________________________

ÑÄíÄ èêéÑÄÜà (date of purchase) ___________________________

òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡

îàêåÄ-èêéÑÄÇÖñ (seller) ________________________________

ëÖêàâçõâ ‹ (serial #) ___________________________________

èÓ‰ÔËÒ¸

àáÑÖãàÖ (item) ______________ åéÑÖãú (type/version) ______ / __

ÉÄêÄçíàâçõâ íÄãéç (warranty card)

ÇË‰ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: _____________________________________

8:02 AM

______________________________________________________

ÅõíéÇÄü ùãÖäíêéçàäÄ

êéëëàü

3/20/03

‹ Í‚ËÚ‡ÌˆËË: __________________________________________

Ñ‡Ú‡ ÓÍÓÌ˜‡ÌËß ÂÏÓÌÚ‡: ________________________________

Ñ‡Ú‡ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËß ‚ ÂÏÓÌÚ: ______________________________

✃
‹ Ú‡ÎÓÌ‡ (Card #)

êÛÒÒÍËÈ

Ñ‡ÌÌûÂ Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌÓÏ ÂÏÓÌÚÂ:
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êÛÒÒÍËÈ

3. ç‡ÒÚÓßù‡ß „‡‡ÌÚËß ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌßÂÚÒß Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚû ËÁ‰ÂÎËß,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ:
‡) õËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂõ‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëß, ÔÓÔ‡‚¯Ëõ
ÔÓÒÚÓÓÌÌËõ ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏûõ ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËß;
·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ýÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎþ˜‡ß, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ßÒ¸,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËß ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔßÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËþ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
ýÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËþ ËÁ‰ÂÎËß ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡ùËÚÌûõ ýÍ‡ÌÓ‚,
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ùÂÚÓÍ Ë ËÌûõ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌûÏ
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËß;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËß, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌû Îþ·ûÏË
ËÌûÏË ÎËˆ‡ÏË ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡þùËõ ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËß Ò Ó·û˜ÌÓÈ ÒÙÂû ÔËÏÂÌÂÌËß ËÁ‰ÂÎËß,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ýÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

2. é·ßÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎß ÔÓ Ì‡ÒÚÓßùÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌßþÚÒß
Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙËˆË‡Î¸ÌûÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡þùËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.

1. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·ûÚ¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
êÓÒÒËË, ÔË˜ÂÏ ËÒÍÎþ˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îß ÎË˜Ìûõ ·ûÚÓ‚ûõ ÌÛÊ‰. àÁ‰ÂÎËÂ
‰ÓÎÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òß ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ
ýÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò ÒÓ·Îþ‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

ç‡ÒÚÓßù‡ß „‡‡ÌÚËß ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Úû
ÔËÓ·ÂÚÂÌËß ËÁ‰ÂÎËß Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËß ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËß ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚ßÁ‡ÌÌûõ Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ýÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó, Ì‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌûÈ ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËß. ç‡ÒÚÓßù‡ß „‡‡ÌÚËß ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔË
ÒÓ·Îþ‰ÂÌËË ÒÎÂ‰ÛþùËõ ÛÒÎÓ‚ËÈ:

ç‡ÒÚÓßù‡ß „‡‡ÌÚËß ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎßÂÚÒß ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ
Í Ô‡‚‡Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎß, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌûÏ ‰ÂÈÒÚ‚ÛþùËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëõ.
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4. ç‡ÒÚÓßù‡ß „‡‡ÌÚËß ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰úß‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓßùÂ„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚û‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËß, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌû ‰ÂÙÂÍÚû.

5. ç‡ÒÚÓßù‡ß „‡‡ÌÚËß ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îß ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏûõ ‰Îß ÎË˜Ìûõ ·ûÚÓ‚ûõ ÌÛÊ‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌßÂÚÒß Ì‡
ËÁ‰ÂÎËß, ÍÓÚÓûÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛþÚÒß ‰Îß ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËõ, ÔÓÏû¯ÎÂÌÌûõ ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ìûõ ˆÂÎÂÈ.

èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËß ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡ù‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰ÛþùËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ·û ËÁ‰ÂÎËß:
ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ

ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎû, ÔÂÂÌÓÒÌûÂ Ï‡„ÌËÚÓÎû,
ÚÂÎÂÙÓÌÌûÂ ‡ÔÔ‡‡Úû (ÔÓ‚Ó‰ÌûÂ) Ë ‰Û„‡ß ÔÓ‰ÛÍˆËß, ËÏÂþù‡ß
ÌÂ·ÓÎ¸¯Ûþ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.
ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ

èÂÒÓÌ‡Î¸ÌûÂ ÍÓÏÔ¸þÚÂû Ë ÔÂÂÙÂËÈÌûÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌûÂ
ÚÂÎÂ‚ËÁÓû (‚ÍÎþ˜‡ß ÔÓÂÍˆËÓÌÌûÂ), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌû,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌûÂ Ï‡„ÌËÚÓÎû, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ßù‡ß ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚ÍÎþ˜‡ß ÍÓÏÔÓÌÂÌÚû), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂû Ô ÔÂÂÌÓÒÌûÂ ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌû (·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌûÂ), ˆËÙÓ‚ûÂ ÒÓÚÓ‚ûÂ ÚÂÎÂÙÓÌû Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËß.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎßÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚ûÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÂÂ ‰Îß ÎË˜Ìûõ (·ûÚÓ‚ûõ) ÌÛÊ‰ Ò
ÒÓ·Îþ‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ýÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëõ ÒÎÛÊ·û ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚ûÒËÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸ÌûÈ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·û, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌûÈ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò ‰ÂÈÒÚ‚ÛþùËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡õ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23

English

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italianlo

Svenska

LX3700D/LX3750W
Dansk

CLASS 1
LASER PRODUCT
Suomi

Português



Polski

êÛÒÒÍËÈ

SC/JW 623

