
Nyttiga tips:
Om TV:n saknar SCART-kontakt, anslut i så fall
TV:n via de motsvarande CVBS A- eller
S-Video B-utgångarna. Använd Pr/Cr Pb/Cb Y-
uttagens C-anslutning om din TV klarar av
progressiva signaler (”Progressive Scan”-TV).

Obs: på TV:n
– CVBS-kontakten kan vara märkt med Video,
Composite eller Baseband och är normalt gul.
– S-Video In-kontakten kan vara märkt med Y/C,
S-Video eller S-VHS.
– Uttagen Pr /Cr Pb/Cb Y kan vara märkta
“Component Video In” eller “YUV” och är vanligen
röda, blå och gröna.

Nyttiga tips:

Med en sådan audioanslutning kan
du lyssna på en normal TV-kanal
via hemmabions ljudsystem.

När du lyssnar på TV-program,
måste DVD-systemet ställas in i

TV/AV-läget för att ljudet ska
höras.

Rekommenderad uppställning av högtalare

Ansluta högtalarkablar

Fronthögtalare
(vänster)

Fronthögtalare
(höger) 

Subwoofer
Centerhögtalare

TITTAROMRÅDE

Bakre högtalare
(höger surround)

Bakre högtalare
(vänster surround) 

Centerhögtalare

SnabbguideSnabbguide

LX8200SA

L CR SLSR

++

FM 75 Ω

S-VIDEO

CVBS

VIDEO OUT

AUDIO

AUX
IN

TV
IN

LINE
OUT

DIGITAL
OUT

CENTER
OUT

DIGITAL
IN

WOOFER
LINE OUT

SURROUNDFRONT CENTER

SPEAKER SYSTEMS (6Ω)
CDR

AUDIO OUT

a b cb

0.31"(8mm)

AUDIO 
INPUT

MW

FM/MW
ANTENNA

Pr/Cr

Pb/Cb

Y

R

L

R

L

B

C

�

SCART OUT

�

A

Använd detta enkla och snabba
sätt när du vill titta på dina

favoriter bland DVD-filmerna
och njuta av din hemmabio!
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Anslut DVD-systemet och subwoofern till nätuttaget först efter att du
gjort alla nödvändiga anslutningar.



ö Slå på strömmen och lyssna på förinställda radiostationer

1 Texten “AUTO INSTALL- PRESS PLAY” visas på skärmen. Om inte, håll in ÉÅ på systemet.

2 Tryck igen på ÉÅ  på systemet för att starta inläggning av alla tillgängliga radiostationer.

3 När det är klart, kommer den senast inställda radiostationen att höras. Tryck på 1 2 för att välja en förinställd radiostation.
För att ställa in en ej förinställd radiostation, tryck kortvarigt och upprepat på  S  T.

ö Spela en skiva

1 Med DVD-systemet påslaget, tryck på DISC på fjärrkontrollen.

2 Slå på TV:n och ställ in på korrekt Video In-kanal eller Audio-/Video-läge.
DVD-systemets skärmsläckare kommer att visas på TV:n.
TV:s Video In-kanal kan heta AUX eller AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT 1 eller EXT 2, etc.
Dessa kanaler ligger ofta nära kanal 00. För detaljer, se bruksanvisningen till TV: n.

3 Tryck först på OPEN/CLOSE på systemet och lägg in en skiva, tryck sedan igen

på OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.

4 Spelningen kommer att startas automatiskt. Om inte, tryck på ÉÅ.
Om en skivmeny visas, gör då nödvändigt val med hjälp av 3 4 1 2, och tryck sedan på OK. Eller, använd
siffertangenterna på fjärrkontrollen till att välja funktioner. Följ anvisningarna som ges på skivmenyn.

5 Under spelning kan du ändra vissa ingrepp eller funktioner (t.ex. ändra textningsspråk, spela av i slow
motion, etc.). Tryck först på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen, använd sedan 3 4 1 2 till att välja de
alternativ du önskar och tryck därefter på OK för att bekräfta. För att ta bort menyfältet, tryck en gång
till på SYSTEM MENU.
För mer information, se avsnittet ”Särskilda DVD-/VCD-funktioner” i bruksanvisningen.

6 För att stoppa spelningen, tryck på Ç.

Regionkoder
DVD:er måste märkas för ALLA regioner eller för Region 2 för att de ska kunna spelas
på detta DVD-system.

ö Spela av annan utrustning som är ansluten till DVD-systemet

1 För att använda cinema surround-kapaciteten hos ditt DVD-system, anslut
annan utrustning och välj korrekt insignalkälla.
För mer information, se avsnittet ”Ansluta extra enheter” i bruksanvisningen.

2 Slå på och/eller tryck på PLAY på utrustningen för att starta
spelning.
Anslut om nödvändigt Video Output på den anslutna utrustningen (VCR eller laser disc-
spelare) till TV:n för visning.

För detaljer om avspelnings- och andra funktioner, se den medföljande bruksanvisningen.
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