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

2

Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BCU Audio
Video Entertainment, att denna MX6000i står l
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG.

Norge
Typeskilt finnes på apparatens bakside.

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

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

Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio MX6000i 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
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Medföljande tillbehör
Ditt Streamimum DVD-system levereras med:
– 2 front, 1 mitt, och 2 bakre högtalare
– 2 subwoofers som är integrerade i högtalarhållarna
– 7 högtalarkablar 
– 1 audiokabel (vita och röda kontakter)
– 1 kompositvideo- (CVBS) kabel (gul)
– 1 scartkabel
– 1 FM-antenn
– 1 MW-ramantenn
– 1 växelströmkabel
– 1 kategori 5 Ethernet-kabel
– 1 fjärrkontroll 
– 2 batterier typ AA 

Installation
Placera apparaten på en plan, hård och stabil yta. Placera
inte apparaten på en matta.

Placera inte apparaten uppe på annan utrustning som ger
ifrån sig värme (t.ex. mottagare eller förstärkare).

Lägg inte någonting under apparaten (t.ex. CDs, tidningar).

Lämna åtminstone 10 cm fritt bakom och över apparaten
och 5 cm till vänster och höger för att förhindra överhettning.

Blockera inte ventilationsöppningarna.

Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk.

Placera inte några föremål som kan orsaka skada (t.ex.
föremål fyllda med vätska, tända stearinljus) på apparaten.

Aktiva mobiltelefoner nära apparaten kan orsaka
felfunktioner.

Enheten uppfyller EC:s avstörningskrav.

VARNING
Att använda kontroller eller inställningar eller att
utföra funktioner på ett annat sätt än här nämns kan
förorsaka, att man utsätts för farlig strålning eller
annan farlig påverkan.

Underhåll
Rengör apparaten med en mjuk,
lätt fuktig, luddfri trasa.Använd inga
rengöringsmedel eftersom de kan ha
en frätande effekt.

Utsätt inte apparaten, batterier eller 
skivor för fukt, regn, sand eller
extrem hetta (orsakad av element
eller andra värmekällor eller direkt
solljus).

Håll alltid facken på din apparat stängda för att skydda
linsen från damm.Använd inga vanligt förekommande
rengöringsskivor, eftersom de kan skada den optiska
enheten i apparaten.

Linsen kan imma igen när apparaten plötsligt flyttas från
kalla till varma omgivningar. Det är då inte möjligt att spela
av en skiva. Låt apparaten stå ett tag där det är varmt tills
fukten har avdunstat.

Skivhantering
För att ta ur en skiva ur fodralet på
ett enkelt sätt, tryck på mittspindeln
medan du lyfter ur den. Håll alltid
en skiva vid kanten och lägg tillbaka
den i fodralet efter du har använt
den.

Sätt aldrig på en klisterlapp på en skiva. Om du vill förse en
skiva med text, använd en mjuk tuschpenna och skriv
endast på sidan med tryck på.

För att rengöra en skiva, torkar du 
av den i en rak linje från mitten till
ytterkanten genom att använda en
mjuk, luddfri trasa. Ett
rengöringsmedel kan skada skivan!

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har undvikts.Vi har 
gjort vårt yttersta att underlätta källsortering:B kartong
(lådan),A svällande styrenplast (stötskydd) och 
A etylenplast (plastpåsar, skyddande skumgummiplatta).

Enheten består av material som kan återvinnas om den tas
om hand av specialföretag. Följ lokala bestämmelserna när
du kasserar förpackningsmaterial, använda batterier och
gammal utrustning.

Allmän information
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Sätta i batterierna

1 Öppna batterifacket på fjärrkontrollen.

2 Sätt i två alkaline batterier, typ AA (R06, UM-3) enligt +
och – indikeringarna.

3 Stäng batterifacket.

Använd inte gamla och nya eller olika typer av batterier
tillsammans.

Ta ut batterierna om de är slut eller om fjärrkontrollen inte
ska användas på länge.

Batterier innehåller kemiska substanser och måste
därför kasseras enligt bestämmelserna.

Använda fjärrkontrollen
1 Rikta fjärrkontrollen direkt mot fjärrsensorn på Streamium-

systemet.

2 Välj källan som du vill styra genom att trycka på en av
källknapparna på fjärrkontrollen, t.ex.TV,TUNER.

3 Vidare, välj önskad funktion, t.ex. 2OK.

Använda fjärrkontrollen för att
styra en Philips TV
När TV är vald, kommer fjärrkontrollen att styra några
funktioner på din Philips-TV, t.ex.
– 0–9 väljer en TV-kanal,
– SYSTEM MENU sätter på/av systemmenyn på TV:n,
– 1, 2, 3, 4 navigerar i systemmenyn,
– S, T väljer föregående/nästa TV-kanal,
– 9 avslutar systemmenyn på TV:n,
– MUTE stänger av ljudet på TV:n,
– INFO! sätter på/av TV-text.

För att styra TV:n, rikta fjärrkontrollen direkt mot TV:n.

Fjärrkontroll
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1 2
sätter på apparaten i standby. För att aktivera apparaten,
tryck på någon av källknapparna.

2 källknappar
INTERNET ansluter till internet
PC LINK ansluter till PC:n
DVD väljer skiva 1–5.Tryck upprepade gånger.
TV spelar TV-ljudet på Streamium-systemet.
TUNER: väljer FM eller AM-radio.Tryck upprepade gånger.
AUX: väljer AUX DIGITAL eller AUX ANALOG.Tryck
upprepade gånger.

3 VIEW FAVORITES 
INTERNET,TUNER: visar dina favoriter bland
internetmediatjänster och radiostationer

4 (UN)MARK FAVORITES 
INTERNET,TUNER: markerar och avmarkerar favoriter

5 AUDIO (blå knapp)
DVD: väljer en audiokanal (t.ex. ett annat språk) under
avspelning av en DVD eller (Super)video-CD,
INTERNET, PC LINK: flerfunktionsknapp

6 VOL+, –
justerar volymen

7 DISC MENU
kommer in i och avslutar skivmenyn (DVD)

8 1  2  3  4

flyttar markören till vänster, till höger, upp eller ner genom
menyerna.
TUNER: 3, 4 väljer dina favoriter bland radiostationer,
1, 2 ställer in en radiostation, håll intryckt under 1 sekund
för automatisk sökning efter radiostation.

9 T
DVD: hoppar till början av nästa kapitel/titel/spår av 
en skiva, söker framåt om intryckt längre än 2 sekunder.
Tryck igen för olika sökhastigheter.
TV: väljer en högre kanal.

0 S
DVD: hoppar till början av aktuellt eller föregående
kapitel/titel/spår av en skiva, söker bakåt om intryckt längre
än 2 sekunder.Tryck igen för olika sökhastigheter.
TV: väljer en lägre kanal.

! ; 

pausar avspelning

@ 0–9 att knappa in nummer 0–9 och tecken 
(för att mata in ett nummer med två eller mer siffror, tryck
upprepade gånger på 0–9 inom 2 sekunder)

# SURROUND 
väljer de olika ljudinställningarna: flerkanalssurround, hall
eller stereoläge.

$ RECENT
INTERNET, PC LINK: visar de senaste 20 spelade exemplen

% USER
väljer en aktiv användare

^ MUTE
sätter av eller på ljudet på högtalaren igen.
TV: stänger på/av ljudet på TV:n.

& INFO! 
INTERNET, PC LINK: ber om online-information om nyligen
spelat exemplar genom e-post (om tillgängligt).

* REPEAT 
väljer de olika upprepningslägena (beroende på
mediatypen); stänger av upprepningsläget.

( SHUFFLE 
spelar spår slumpvist

) SOUND 
väljer de olika ljudinställningarna för bas, diskant, loudness
och clearvoice.

¡ 9

stoppar avspelning.

™ RETURN
återgår till föregående menyn.

£ 2OK
startar avspelning, återgår till avspelning och bekräftar ett
val.

≤ SYSTEM MENU
DVD, INTERNET, PC LINK,AUX: kommer in i
systemmenyn.

∞ ZOOM (gul knapp)
visar en förstorad vy av en speciell del av bilden på 
TV-skärmen,
INTERNET, PC LINK: flerfunktionsknapp

§ SUBTITLE (röd knapp)
sätter på eller av undertextfunktionen på en DVD-skiva
under avspelning,
INTERNET, PC LINK: flerfunktionsknapp

≥ ANGLE (grön knapp)
väljer kameravinkeln (om tillgänglig) på en DVD-skiva under
avspelning,
INTERNET, PC LINK: flerfunktionsknapp

Fjärrkontroll
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1 STANDBY-ON
sätter på apparaten eller i standby

2 IR-sensor för fjärrkontrollen

3 INTERNET, PC LINK: flerfunktionsknapp (samma funktion
som röd knapp på fjärrkontrollen)

4 teckenfönster

5 INTERNET, PC LINK: flerfunktionsknapp (samma funktion
som grön knapp på fjärrkontrollen)

6 1 2 3 4

flyttar till vänster, till höger, upp eller ner i menyerna,
väljer dina favoriter bland radiostationer

7 9

stoppar avspelning

8 p

6,3 mm uttag för hörlurar

9 VOLUME
justerar volymen

0 ;

pausar avspelning

! 2 / OK
startar avspelning, återgår till avspelning och bekräftar ett val

@ SOURCE
väljer en källa (DISC 1–5,TV,TUNER,AUX DIGITAL,
AUX ANALOG, INTERNET, PC LINK)

#
INTERNET,TUNER: visar din favoriter bland
internetmediatjänster och radiostationer

$ RECENT
INTERNET, PC LINK: visar de senaste 20 spelade exemplen

% skivfack 1–5

^ DISC 1–5, OPEN·CLOSE /
öppnar/stänger skivfacken 1–5

Kontroller
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1 FRONT LEFT, FRONT RIGHT, CENTRE,
SURR LEFT, SURR RIGHT
FRONT LEFT: ansluter vänstra fronthögtalaren
FRONT RIGHT: ansluter högra fronthögtalaren
CENTRE: ansluter mitthögtalaren
SURR LEFT: ansluter vänstra surroundhögtalaren
SURR RIGHT: ansluter högra surroundhögtalaren

2 SUB-W LEFT, SUB-W RIGHT
ansluter vänster och höger subwoofers

3 AUX IN L, R
ansluter till vänster och höger analoga audioutgångar på en
extern utrustning (t.ex. kassettdäck,VCR, …)

4 TV IN L, R
ansluter till vänster och höger AUDIO OUT på TV:n

5 LINE OUT L, R
ansluter till vänster och höger analoga audioingångar på en
extern utrustning (t.ex. kassettdäck,VCR, …)

6 VIDEO OUT/CVBS
ansluter till kompositvideoingången på TV:n

7 VIDEO OUT/S-VIDEO
ansluter till S-videoingång på TV:n

8 to TV 
ansluter till scartuttaget på TV:n.

9 ANTENNA / AM
ansluter MW-ramantennen

0 ANTENNA / FM
ansluter FM-antennkabeln

! MAINS ~
Efter alla andra anslutningar har gjorts, anslut
nätkabeln till vägguttaget.

@ ETHERNET
ansluter till routerbredbandinternet eller PC.

# DIGITAL OUT
ansluter till den digitala koaxialingången på en digital
utrustning.

$ DIGITAL IN
ansluter till den digitala koaxialutgången på en digital
utrustning.

Innan du börjar med anslutningarna, se till att samtlig
utrustning som du vill ansluta såsom även
Streamium-systemet inte är anslutna till
starkströmsuttagen.

Anslutningar
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Innan du gör anslutningarna se till att apparaten inte
är ansluten till elnätet.

Montera högtalarna
Du kan använda subwoofers som högtalarhållare för 
front eller bakre högtalarna.Texten som följer beskriver
installationen av subwoofers där fram.

Sätta fast fronthögtalarna på dina subwoofers

1 Anslut högtalarkablarna till kontakterna på den nedre delen
av dina subwoofers innan du sätter fast fronthögtalarna.

2 Ställ fronthögtalarna uppe på dina subwoofers och tryck
ner dem försiktigt tills du hör ett ”klick”.
➜ Fronthögtalarna är nu anslutna till dina subwoofers.

3 Vidare, sätt fast de bakre högtalarna på väggen eller använd
de medföljande minihögtalarhållarna.

Sätta fast minihögtalarhållarna på de bakre
högtalarna

● Fäst den medföljande högtalarhållaren ordentligt på 
nedre delen av bakre högtalaren genom att använda de
medföljande skruvarna.

Sätta fast de bakre högtalarna på väggen

1 Fäst den medföljande konsolen ordentligt på baksidan av
bakre högtalaren genom att använde de medföjande
skruvarna.

2 Häng upp högtalaren försiktigt på en skruv i väggen, genom
att använda hålet i konsolen.

Placering av högtalare och
subwoofers

1 Placera dina subwoofers med fronthögtalarna på lika
avstånd till din TV.Avståndet mellan din lyssnarposition och
vänster och höger fronthögtalare bör vara ungefär samma
som avståndet mellan vänster och höger fronthögtalare.

2 Placera mitthögtalaren uppe på TV-apparaten.

3 Placera vänster och höger bakre högtalare till vänster och
till höger om den lyssnarposition som du föredrar.

Obs:
Ställ inte högtalarna i hörnen i rummet.
Placera högtalarna i nivå med örat.
Lämna tillräcklig plats mellan vänster och höger

fronthögtalare och TV:n för att undvika magnetisk störning.

Ansluta …
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Ansluta högtalarna och
subwoofers
Vi rekommenderar att alla högtalarna anslutes. Åtminstone
fronthögtalarna (vänster och höger) och subwoofers
måste vara anslutna. Om du inte har anslutit alla
högtalarna, tryck upprepade gånger på SURROUND för att
välja STEREO efter du har satt på Streamium- systemet.

När man ansluter högtalarna se till att högtalarkablarnas
färger överensstämmer med högtalarkontakternas färger.

1 Passa in de medföljande högtalarkablarna i klickkontakterna
på högtalarna.

2 Anslut sedan högtalarkablarna till motsvarande
klickkontakter på baksidan av apparaten så att färgerna på
högtalarkontakterna matchar högtalarkablarna:

Högtalare ++ −−
Front vänster vit svart
Front höger röd svart
Mitt grön svart
Surround vänster blå svart
Surround höger grå svart
Subwoofer vänster lila svart
Subwoofer höger lila svart

Hur man använder klickkontakterna
1 Tryck ner klämman och för in hela den avskalade delen av

högtalarkabeln i uttaget.

2 Släpp klämman igen.

Ansluta tunerantennerna 

Ansluta FM-antennen
1 Anslut den medföljande FM-antennkabeln till 

FM ANTENNA-uttaget på baksidan av apparaten.

2 Sträck ut antennkabeln och lägg den i en position där
mottagningen är bäst.

Ansluta MW-antennen 
1 Montera den medföljande MW-ramantennen så som visas

ovan.

2 Anslut antennen till AM ANTENNA-uttaget på baksidan av
apparaten.

3 Placera antennen på en hylla eller sätt fast den på väggen i
en position där mottagningen är bäst.

Ansluta …
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Ansluta TV:n
Efter du har anslutit högtalarna, måste du välja en av 
flera slags videoanslutningar vilka skiljer sig åt i kvalitet.
Var vänlig läs i TV:ns bruksanvisning om tillgängligheten 
av de nödvändiga kontakterna på din TV.

Du behöver endast en videoanslutning mellan 
TV:n och Streamium-systemet (Scart, S-video eller
kompositvideo).

Du behöver endast göra en videoanslutning bland de
optioner som följer, beroende på ditt TV-systems
möjligheter.

S-video eller scart-anslutning ger bättre bildkvalitet än
kompositvideo. För att kunna använda dessa anslutningar
måste dessa optioner vara tillgängliga på din TV.

Använda Euro SCART
Se efter i i TV:ns bruksanvisning om vilka scart-uttag som är
tillgängliga och hur du ansluter dem till annan
videoutrustning.

Om flera scart-uttag finns tillgängliga på din TV, välj en som
passar för RGB-ingång för att få bästa bildkvalitet.

● Anslut scart-uttaget på TV:n (EUROCONNECTOR,
EURO-AV eller liknande) till scart-uttaget (till TV) på
Streamium-systemet med den medföljande scart-kabeln.

Använd kompositvideo (CVBS)

1 Använd kompositvideokabeln (gul) för att ansluta
Streamium-systemets CVBS-uttag till videoingångsuttaget
(eller märkt som A/V In,Video In, Composite) på TV:n.

2 För att höra ljudet på TV:n genom detta Streamium-system,
använd audiokabeln (vit/röd) för att ansluta TV IN (L/R) på
Streamium-systemet till motsvarande AUDIO OUT-uttag
på TV:n.

Använda S-video 

1 Använd S-videokabeln (medföljer ej) för att ansluta
Streamium-systemets S-VIDEO-uttag till 
S-videoingångsuttaget (eller märkt som Y/C eller S-VHS) 
på TV:n.

2 För att höra ljudet på TV:n genom detta Streamium-system,
använd audiokabeln (vit/röd) för att ansluta TV IN (L/R) på
Streamium-systemet till motsvarande AUDIO OUT-uttag
på TV:n.

Ansluta …
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Ansluta audioutrustning
Anslutningar för avspelning
För att spela ljudet på ytterligare audioutrustning på
Streamium-systemet, är 1 digital och 1 analog anslutning
tillgängliga.

1 Anslut en digital cinch-kabel till DIGITAL IN på 
Streamium-systemet och till det digitala utgångsuttaget på
den digitala utrustningen.

2 Anslut en audio cinch-kabel till AUX IN (L/R) på
Streamium-systemet och till de vänstra och högra analoga
utgångsuttagen på ditt kassettdäck, CD-spelare eller
liknande.

Obs:
För att använda dessa anslutningar, tryck upprepade gånger

på AUX på fjärrkontrollen (eller vrid på SOURCE på Streamium-
systemet) för att välja AUX DIGITAL eller AUX ANALOG.

Du kan inte ansluta en skivtallrik till AUX IN.

Anslutning för digitala eller analoga inspelningar

● För att spela in ljudet från Streamium-systemet till det
digitala systemet, ansluter du en digital cinch-kabel till
DIGITAL OUT på Streamium-systemet till 
DIGITAL IN-uttaget på den digitala utrustningen.

00 När digital inspelning inte är tillåten, spelar du in det analoga
ljudet från Streamium-systemet.Använd audio-kabeln (vit/röd)
för att ansluta Streamium-systemet LINE OUT (L/R) till
motsvarande AUDIO IN (L/R) på den digitala utrustningen.

00 Titta i instruktionsanvisningen till den digitala utrustningen
om inspelning.

Inspelning är tillåten i den mån copyright eller tredje
parters andra rättigheter inte kränkes.

När du spelar en MP3-CD på Streamium-systemet,
kommer ingen signal att finnas tillgänglig på
DIGITAL OUT.

Denna produkt innehåller Macrovisions teknik för
copyright-skydd som skyddas av US-patent nr 4631603,
4577216 och 4819098 samt andra rättigheter avseende
intellektuell egendom.Användning av denna teknik för
copyright-skydd måste godkännas av Macrovision
Corporation, och är endast avsedd för hemmabruk och
andra begränsade pay-per-view-visningar. Macrovision 
måste skriftligen tillåta all annan användning. Ändringar 
på apparaten, analys av systemet eller demontering är
förbjudet.

Ansluta …
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Ansluta till starkströmsnätet

Typplattan befinner sig på baksidan av apparaten.

1 Kontrollera om nätspänningen som visas på typplåten
överensstämmer med din lokala nätspänning. Om den 
inte gör det, rådgör med din försäljare eller kundtjänst.

2 Se till att alla anslutningar har gjorts innan du
kopplar på starkströmsnätet.

3 Anslut den medföljande nätkabeln till MAINS ~ och 
till vägguttaget.

När apparaten är satt i standby, förbrukar den fortfarande
lite ström.

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

För att undvika att apparaten överhettas har en
skyddskrets byggts in.Apparaten kan därför under
extrema förhållanden kopplas bort. Om detta
händer, dra ur kontakten till apparaten och låt den
svalna innan du återanvänder den.

Sätta på systemet

● Tryck på STANDBY-ON på Streamium-systemet eller en av
källknapparna på fjärrkontrollen (DVD,TV,TUNER,AUX,
INTERNET, PC LINK) för att sätta på Streamium-systemet.

Välja en källa
● Vrid på SOURCE på Streamium-systemet eller tryck på

DVD, INTERNET, PC LINK,TUNER,TV eller AUX på
fjärrkontrollen för att välja en källa.
➜ Den valda källan kommer att visas.

På fjärrkontrollen:
– För att välja skiva 1, 2, … 5, tryck upprepade gånger på

DVD.
– För att välja utrustning ansluten till AUX IN eller

DIGITAL IN på Streamium-systemet, tryck upprepade
gånger på AUX.

Koppla till Eco Power standby
● Tryck på STANDBY ON på Streamium-systemet eller 2

på fjärrkontrollen.
➜ STANDBY-ON-knappen lyser på systemet.
➜ Teckenfönstret blir tomt.

Obs: Streamium-systemet kommer att växla automatiskt till
Standby efter 20 minuter om ingen aktivitet sker, om 
Sleep timer är påsatt i systemmenyn och DVD eller INTERNET
är valda.

Ansluta … 
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Följande inställningar finns för att optimera anslutningen
mellan Streamium-systemet och TV:n.

Kolla om du ser en bild
1 Sätt på TV:n.

2 Tryck på AUX på fjärrkontrollen.

3 Vidare, tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

4 Om det är nödvändigt ställ in TV:n på korrekt
audio/videokanal för Streamium-systemet. Sådana kanaler
kan heta AUX eller AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller
A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN, … Dessa kanaler
är ofta nära kanal 00.
➜ Systemmenyn på Streamium-systemet bör bli synlig på

TV:n.

Om din TV stödjer 
RGB-ingångssignaler
Om scartuttaget på TV:n till vilket du har anslutit
Streamium-systemet är lämplig för RGB, ställ in Streamium-
systemet på RGB för bästa bildkvalitet.

1 Om det är nödvändigt, tryck på AUX och sedan på
SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

2 Använd pilknapparna 1, 2, 3, 4 för att välja Picture ➜

TV Settings ➜ Video Output.

3 Tryck på 2 för att komma in i menyn.

4 Tryck upprepade gånger på 4 för att välja RGB.

5 Vidare, tryck på 2OK för att bekräfta inställningen.

Om bilden försvinner, är din TV inte lämpad för RGB.
Observera teckenfönstret på Streamium-systemet.
Tryck på 4 för att välja VIDEO OUTPUT.Tryck på 2 för att
komma in i menyn.Tryck på 3 eller 4 för att välja CVBS.
Vidare, tryck på 2OK för att bekräfta inställningen.

6 Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta systemmenyn.

TV-audioingång
För att spela ljudet från TV:n på Streamium-systemet, var
vänlig välj det uttag på Streamium-systemet (scart eller
AUDIO/TV IN) till vilket du har anslutit TV:n.

1 Tryck på AUX på fjärrkontrollen.

2 Vidare, tryck på SYSTEM MENU.

3 Använd 1, 2, 3 eller 4 för att välja Audio ➜ TV Audio
Input.

4 Tryck på 3 eller 4 för att välja 
– SCART: om du inte har anslutit audioutgången på TV:n

till AUDIO / TV IN på Streamium-systemet,
– Cinch: om du har anslutit audioutgången på TV:n till

AUDIO / TV IN på Streamium-systemet.

Inställningar för TV:n
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TV-format
Du kan ställa in Streamium-systemet för att visa en film i 
ett av tre format: Letterbox, Panscan, eller Widescreen.
TV-formatet du väljer måste stödjas av filmen. Om inte
detta är fallet, kommer TV-formatinställningarna inte att
påverka bilden.

1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

2 DVD:Använd 1, 2, 3 eller 4 för att välja Setup ➜ TV ➜

TV Shape.
INTERNET, PC LINK,AUX:Använd 1, 2, 3 eller 4 för att
välja Picture ➜ TV Settings ➜ TV Shape.

3 Tryck på 2 för att komma in i menyn och 4 för att välja 
– 4:3 Letterbox om du har en

vanlig TV och bilden har svarta fält
högst upp och längst ner på
bildskärmen,

– 4:3 Panscan om du har en
vanlig TV och båda sidorna
på bilden är beskurna för att
passa in på din TV-skärm,

– Widescreen om du har en
TV med widescreen.

Obs:Vissa widescreen-TV kan visa endast del av systemmenyn.
Detta är inte något fel på Streamium-systeminställningarna.
Justera bildskärmsläget på din TV. Se i din TV:s bruksanvisning
för mer detaljer.

Inställningar för TV:n
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Justera volymen
● Vrid på VOLUME på Streamium-systemet eller tryck på

VOL+ eller VOL– på fjärrkontrollen för att justera volymen.
➜ Volyminställningen kommer att visas.

00 För att stänga av ljudet, tryck på MUTE på fjärrkontrollen.

00 För att sätta på ljudet igen, tryck igen på MUTE.

Obs: När TV är vald, kommer MUTE att stänga av ljudet på din
Philips TV.

Justera bas, diskant, loudness och
ClearVoice

1 Tryck upprepade gånger på SOUND på fjärrkontrollen för
att välja BASS, TREBLE, LOUDNESS eller CLEARVOICE.

2 Bas eller diskant:Tryck på 1, 2, 3 eller 4 inom 3 sekunder,
för att justera nivån på bas/diskant.

Loudness eller ClearVoice:Tryck på 1, 2, 3 eller 4 inom
3 sekunder, för att sätta på eller av Loudness/ClearVoice.

3 Tryck på 2OK på fjärrkontrollen för att bekräfta.

Obs: ClearVoice förstärker rösterna i surroundljudsignaler för att
göra dialoger lättare att följa. ClearVoice finns endast tillgänglig
för surroundljud.

Lyssna genom hörlurar
● Anslut kontakten till hörlurarna (6,3 mm) till uttaget för

hörlurarna (;) på Streamium-systemet.
➜ Ljudet på alla högtalarna kommer att stängas av.

Justera surroundljudet
För att få optimalt surroundljud se till att alla högtalare och
subwoofers är anslutna ordentligt.

Det tillgängliga flerkanalsljudet inkluderar : DTS (Digital
Theater Systems) Surround, Dolby Digital, Dolby Surround
och Dolby Pro Logic 2.

En surroundeffekt kommer endast att finnas tillgänglig om
den stöds av skivan, mediafilen eller mediatjänsten som du
spelar.

Antal högtalare som spelar ett ljud beror på det valda
surroundljudet och ljudet som är tillgängligt på skivan (t.ex.
när stereo är vald, kommer endast den vänstra och högra
fronthögtalaren och dina subwoofers att fungera).

● Tryck upprepade gånger på SURROUND på fjärrkontrollen
för att välja STEREO, MULTI-CHANNEL (DTS och DOLBY) eller
HALL.
➜ Det valda ljudet kommer att visas.

Obs:
Du kan även ställa in surroundljudet i systemmenyn, se

”Analog utgång”.
Om du inte har anslutit alla högtalare, tryck upprepade

ganger pa SURROUND för att välja STEREO.

Tillverkad på licens från Dolby
Laboratories. ”Dolby”, ”Pro Logic”,
och den dubbla D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.

Tillverkad på licens från Digital Theater
Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942,
5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 och 
andra patent som utfärdats och patentsökts
över hela världen. ”DTS” och ”DTS Digital Surround” är
registrerade varumärken från Digital Theater Systems, Inc.
Copyright 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc.
Med ensamrätt.

Volym och ljud
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Allmän information om
INTERNET och PC LINK
Detta Streamium-system är ett trådlöst
bredbandsinternetsystem. Den överensstämmer med
IEEE 802,11g standard. Streamium-systemet ansluter till 
ditt trådlösa eller trådbundna hemmanätverk och spelar
olika internetmediatjänster (t.ex. internetradio, video …)
såsom även mediafiler (musik, bilder …) som är lagrade 
på dina hemmanätverks-PCs.

Det är möjligt att uppgradera Streamium-systemet genom
din internetanslutning. Då och då, kommer nya funktioner
att bli tillgängliga och funktionaliteten på detta Streamium-
system kommer att ändras. Därför, erbjuder denna
bruksanvisning endast en grov överblick av internet och
PC Link-funktionalitet.
Var vänlig gå in på ”My.Philips.com” för den senaste
informationen om tillgängliga tjänster och ny funktionalitet.

Förutsättingar för att kunna använda
internetmediatjänster
– tillgång till bredbandinternet (DSL, kabelmodem),
– en e-postadress.

Var vänlig rådgör med din internetleverantör
– om du kan ansluta flera apparater (datorer och

Streamium-systemet) till din internetanslutning,
– om han endast tillåter apparater med registrerade 

MAC-adresser för att ansluta till internet,
– om han begär extra avgifter för överskridandet av en 

viss begränsning av överförd data. När du använder
internetmediatjänster dagligen, kanske du överskrider 
en sådan begränsning.Till exempel: När du lyssnar 
på internetradio (överföring på 64 kbit/sek) under 
cirka 36 timmar, kommer 1 GB (gigabit) av data att
överföras till ditt Streamium-system.

Förutsättingar för att kunna använda PC LINK
– en dator med Windows® operationssystem (Windows

98 SE eller högre) eller Mac OS X,
– installation av Philips mediahanteringsmjukvara på din

dator.

Följande filformat som är lagrade på din dator stöds 
vid tidpunkten för trycket av denna bruksanvisning (med
reservation för ändring):
– Musik: MP3 och MP3pro streams, bitmängd:

32–320 kbit/sek, varierande bitmängd 
– Bild: JPEG, JPEG2000, .bmp, .gif
– Video: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, DivX® 4.0/5.03

Var vänlig gå in på My.Philips.com för den senaste
informationen om operationssystem och filformat som
stöds.

Hur man försäkrar sig om en bra trådlös
anslutning
– Placera din trådlösa router så nära som möjligt till mitten

av det område som du vill täcka.
– Håll antennen(er) borta från stora metallföremål för att

undvika störning.
– Undvik att placera Streamium-systemet nära

mikrovågsugnar.
– Undvik att placera detta Streamium-system direkt under

eller över den trådlösa routern.
– Titta påa signalstyrkeindikeringen för att lokalisera det

bästa läget för den trådlösa routern och Streamium-
systemet. För att visa signalstyrkeindikeringen, tryck på
SYSTEM MENU, välj Network.Vidare, välj Wireless
Info ➜ Signal Level.

Nätverksnamn (SSID)
Nätverksnamnet (SSID) identifierar din dator i ett trådlöst
nätverk. Kom ihåg att nätverksnamnet är känsligt för
versaler och gemener.

WEP-kryptering
WEP-kryptering skyddar ditt trådlösa nätverk från intrång.
WEP-kryptering använder upp till 4 krypteringsnycklar för
att kryptera data som sänts i ditt trådlösa nätverk.
Om du använder WEP kryptering se till att
– antalet och ordningen pa krypteringsnycklarna på

Streamium-systemet och på din trådlösa router/trådlösa
nätverksadapter är samma,

– alla krypteringsnycklar du matar in har samma format
(antingen ASCII eller HEX-format) och samma längd
(ASCII: antingen 5 eller 13 tecken; HEX: antingen 10 eller
26 siffror).

Obs:Vissa trådlösa routers/trådlösa nätverkadapters tillåter dig
att skriva in ett lösenord istället för en krypteringsnyckel.
Använd inte lösenord med Streamium-systemet, eftersom
lösenord inte stöds.

Windows är ett registrerat varumärke från Microsoft
Corporation i USA och andra länder.

Mac OS är ett varumärke från Apple Computer, Inc.,
registrerat i USA och andra länder.

DivX® är ett registrerat varumärke från DivXNetworks, Inc.



Internet och PC Link

Var vänlig gå in på http://My.Philips.com 19

S
ve

n
sk

aInnan du ansluter 
1 Om du har ett trådbundet eller ett trådlöst hemmanätverk

och du inte har installerat det ännu, se efter i bruksanvisningen
till ditt trådlösa system hur man installerar nätverket och
hur man ansluter till internet.

2 Kontrollera om datorerna i ditt nätverk ansluter korrekt till
internet och till varandra. Om du får några problem med
att ansluta till internet, rådgör med din internetleverantör.

3 Installera Philips mediahanteringsmjukvaran på alla PCs på
ditt nätverk:
Ladda antingen ned senaste versionen på ”My.Philips.com”
eller installera den från medföljande CD-ROM.Var vänlig
titta på installationsguiden till mediahanteringsmjukvaran hur
man installerar mjukvaran och hur man gör filer av dina PCs
som är tillgängliga på Streamium-systemet.

4 Sätt på TV:n och ställ in TV:n på korrekt audio/videokanal
för Streamium-systemet. Sådana kanaler kan heta AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT 1, EXT 2
eller EXTERNAL IN, … Dessa kanaler är ofta nära kanal 00.

Obs: Om du inte har anslutit Streamium-systemet till en TV,
observera teckenfönstret på Streamium-systemet.

5 Sätt på Streamium-systemet.

6 Beroende på ditt hemmanätverk, fortsätt med ett av
följande 4 kapitel:
– A) Trådlöst hemmanätverk med trådlös router,
– B) PC med ett trådlöst nätverkskort eller med en trådlös

USB-adapter,
– C) Trådbundet hemmanätverk med en router,
– D) PC med endast ett nätverksgränssnitt (Ethernet)-kort.

Kontrollera illustrationerna i början av varje kapitel för att få
reda på vilken av de 4 fallen som beskriver ditt
hemmanätverk bäst.

A) Trådlöst hemmanätverk med
trådlös router
Följ dessa instruktioner om du har 
– en trådlös router och 
– tillgång till bredbandinternet.

1 Tryck på INTERNET på fjärrkontrollen.
➜ Streamium-systemet försöker att ansluta automatiskt till

ett trådlöst nätverk.

2 Om Streamium-systemet ansluter till ett tradlöst nätverk,
kommer det att kort visa nätverksnamnet (SSID).
Var vänlig bekräfta att nätverksnamnet som visas
motsvarar det nätverk som du vill gå in i. Om du vill
ansluta till ett annat nätverk, tryck på SYSTEM MENU och
välj Network ➜ Network Config. för att ändra på de
trådlösa nätverksinställningarna.

Efter du har anslutit till internet kommer Streamium-
systemet att be dig att mata in din e-postadress. Fortsätt
med ”Registrering”.

Om Streamium-systemet misslyckas med att ansluta,
läs meddelandet på TV-skärmen och fortsätt med en av
följande paragrafer.

Om ‘Choose your wireless network’ blir synligt
Flera trådlösa nätverk eller ett krypterat nätverk finns
tillgängliga.

1 Tryck upprepade gånger på 4 eller 3 för att välja det
nätverk som du vill gå in på.

Om önskat nätverk inte blir synligt, tryck på den röda
knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att välja
manual och fortsätt med ”Om ‘Enter wireless network
name (SSID)’ blir synligt”.

2 Tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen
för att bekräfta det valda nätverket.

3 Om det valda nätverket är WEP-krypterat, fortsätt med
”Om nätverket är WEP-krypterat”.

Om Streamium-systemet ansluter till internet, fortsätt 
med ”Registrering”.

broadband internet 
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Om ‘Are you using a wireless (WiFi/802.11) or a
wired (Ethernet) network connection?’ blir synligt

● Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen
för att ansluta till ett trådlöst nätverk.

Om ‘Enter wireless network name (SSID)’ blir
synligt

1 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen
för att söka igen efter alla tillgängliga nätverk eller använd
sifferknapparna för att mata in nätverksnamnet (SSID) på
ditt trådlösa nätverk.

Nätverksnamnet är känsligt för versaler och gemener.Tryck
upprepade gånger på sifferknapparna för att ändra från
gemener till versaler. På teckenfönstret på Streamium-systemet
skiljer sig dessa känsliga versaler och gemener åt genom
storleken:Till exempel: ”Gg” kommer att visas som ”GG”.

2 Tryck på 2OK för att bekräfta.
➜ Are you using an Access Point or Ad-Hoc

network? blir synligt.

3 Tryck pa den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen
för att välja Access Point.
➜ Are you using WEP encryption on your wireless

network? blir synligt.

4 Om ditt nätverk inte är WEP-krypterat, tryck på den röda
knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att ansluta till
internet.

Om nätverket är WEP-krypterat, tryck på den gröna
knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen.

Om nätverket är WEP-krypterat
Du blir ombedd att mata in upp till 4 krypteringsnycklar.
Kontrollera i installeringsmenyn på din trådlösa router vilka
krypteringsmycklar som används.

1 Använd sifferknapparna för att mata in krypteringsnyckeln.
Vidare, tryck på 2OK för att bekräfta.

2 Upprepa steg 1 för alla krypteringsnycklar. Om inte alla 
4 krypteringsnycklarna används i ditt nätverk, matar du in
”0” (noll) för ingen krypteringsnyckel.

Om Streamium-systemet inte ansluter till
internet
Streamiumsystemet kanske inte ansluter till internet därför
att
– ett anslutningsfel har uppstått:Tryck på INTERNET igen

för att återansluta.
– den trådlösa routern är inte ansluten till internet:

Kontrollera om datorerna i ditt nätverk har tillgång till
internet.

– IP-inställningarna är inte korrekta. Fortsätt med 
”Om ‘An IP address could not be obtained automatically.
Would you like to enter your network settings manually?’
blir synligt”.

– din internetleverantör använder en proxy. Fortsätt med
”Om ‘The system could not connect to the server.’ blir
synligt”.

Om ‘An IP address could not be obtained
automatically.Would you like to enter your
network settings manually?’ blir synligt

1 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen
för att ansluta automatiskt igen till internet. Försök alltid
först med denna lösning. Om det är nödvändigt, upprepa
detta steg flera gånger.

2 Om Streamium-systemet ansluter till internet, fortsätt med
kapitlet ”Registrering”.

Om Streamium-systemet inte ansluter till internet, tryck på
den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen för att
mata in IP-inställningarna manuellt.Var vänlig kontakta din
internetleverantör för att få all information som du behöver
nedan.

Vidare, blir du ombedd att mata in
– IP-adressen för Streamium-systemet
– nätmasken: Se till att alla datorer i ditt nätverk såsom

även Streamium-systemet har samma nätmask. Om du
inte är säker, försök med 255.255.255.0.

– standard nätbrygga: ”IP-adressen” på din router
– två DNS

Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att mata in
varje inställning och tryck på 2OK för att bekräfta varje
inställning.

Om ‘The system could not connect to the server.’
blir synligt
Kanske systemet inte ansluter till internet därför att din
internetleverantör använder en proxy. Du måste mata in
proxynamnet och proxyporten.Var vänlig kontakta din
internetleverantör för att få denna information.

1 Tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen
om din internetleverantör använder en proxy.

2 Använd sifferknapparna för att mata in proxynamnet.
Vidare, tryck på 2OK.

3 Använd sifferknapparna för att mata in proxyporten.Vidare,
tryck på 2OK.
➜ Streamium-systemet försöker att ansluta till internet.

PC LINK-anslutning
● Efter Streamium-systemet har lyckats med att ansluta till

internet, tryck på PC LINK för att ansluta till alla PCs i ditt
nätverk.

Streamium-systemet kanske inte ansluter till PC:n därför att
– ett anslutningsfel har uppstått:Tryck på PC LINK igen.
– du har inte installerat Philips mediahanteringsmjukvaran

ännu på din PC.
– PC:n är avstängd.
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nätverkskort eller med en 
trådlös USB-adapter
Följ dessa instruktioner 
– om du inte har någon router och 
– om du har en PC med ett trådlöst nätverkskort eller

med en trådlös USB-adapter.

Du kommer att kunna ha tillgång till mediafiler (t.ex. MP3-
filer) som är lagrade på din PC.

1 Se till att nätverksinställningarna på det trådlösa
nätverkskortet på din PC är inställda på ”ad-hoc-läge”
(”peer-to-peer” eller ”dator-till-dator”).

2 Om det är nödvändigt, sätt på din PC.

3 Tryck på PC LINK på fjärrkontrollen.
➜ Streamium-systemet försöker att ansluta automatiskt till

ett trådlöst nätverk.

4 Om Streamium-systemet ansluter till ett tradlöst nätverk,
kommer det att kort visa nätverksnamnet (SSID).
Var vänlig bekräfta att nätverksnamnet som visas
motsvarar din PC. Om det inte gör det, tryck på
SYSTEM MENU och välj Network ➜ Network Config.
för att ändra det trådlösa nätverkets inställningar.

Om Streamium-systemet ansluter till PC:n, kommer
datornamnet på din PC att visas.Var vänlig kom ihåg att
”nätverksnamn” (SSID) och ”datornamn” inte är samma sak.

Om Streamium-systemet misslyckas med att ansluta,
läs meddelandet på TV-skärmen och fortsätt med en av
följande paragrafer.

Om ‘Choose your wireless network’ blir synligt
Flera trådlösa nätverk eller ett kryperat nätverk är
tillgängliga.

1 Tryck upprepade gånger på 4 eller 3 för att välja
nätverksnamnet på din PC.

Om nätverksnamnet på din PC inte blir synligt, tryck på den
röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att välja
manual och fortsätt med ”Om ‘Enter wireless network
name (SSID)’ blir synligt”.

2 Tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen
för att bekräfta det valda nätverket.

3 Om det valda nätverket är WEP-krypterat, fortsätt med
”Om nätverket är WEP-krypterat”.

Om ‘Are you using a wireless (WiFi/802.11) or a
wired (Ethernet) network connection?’ blir synligt

● Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen
för att ansluta till ett trådlöst nätverk.

Om ‘Enter wireless network name (SSID)’ blir
synligt

1 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen
för att söka igen efter alla tillgängliga nätverk eller använd
sifferknapparna för att mata in nätverksnamnet (SSID) på
din PC.

Nätverksnamnet är känsligt för versaler och gemener.Tryck
upprepade gånger på sifferknapparna för att ändra från
gemener till versaler. På teckenfönstret på Streamium-systemet
skiljer sig dessa känsliga versaler och gemener åt genom
storleken:Till exempel: ”Gg” kommer att visas som ”GG”.

2 Tryck på 2OK för att bekräfta.
➜ Are you using an Access Point or Ad-Hoc

network? blir synligt.

3 Tryck pa den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen
för att välja Ad-Hoc network.
➜ Are you using WEP encryption on your wireless

network? blir synligt.

4 Om ditt nätverk inte är WEP-krypterat, tryck på den röda
knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen för att ansluta till
din PC.

Om nätverket är WEP-krypterat, tryck igen på den gröna
knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen.

Om nätverket är WEP-krypterat
Du blir ombedd att mata in upp till 4 krypteringsnycklar.
För krypteringsnycklarna kontrollera nätverksinställningarna
på ditt trådlösa nätverkskort på din PC.

1 Använd sifferknapparna för att mata in krypteringsnyckeln.
Vidare, tryck på 2OK för att bekräfta.

2 Upprepa steg 1 för alla krypteringsnycklar. Om inte alla 
4 krypteringsnycklarna används i ditt nätverk, matar du in
”0” (noll) för ingen krypteringsnyckel.

Om Streamium-systemet inte ansluter till din PC
Streamium-systemet kanske inte ansluter till din PC därför
att
– ett anslutningsfel har uppstått.Tryck på PC LINK igen.
– du har inte installerat Philips mediahanteringsmjukvaran

ännu på din PC.
– IP-adressen på Streamium-systemet och den på din PC

är inte i samma subnät.
– PC:n är avstängd.

wireless 
USB adapter



C) Trådbundet hemmanätverk 
med en router
Följ dessa instruktioner om du har ett hemmanätverk med
en router och tillgång till bredbandinternet.

1 Anslut ETHERNET på Streamium-systemet till en LAN-port
på din router med den medföljande ethernetkabeln.

2 Tryck på INTERNET på fjärrkontrollen.

Om Streamium-systemet ansluter till internet blir du
ombedd att registrera dig med ”My.Philips.com”. Fortsätt
med ”Registrering”.

Om Streamium-systemet inte ansluter till
internet
Streamiumsystemet kanske inte ansluter till internet därför
att
– ett anslutningsfel har uppstått:Tryck på INTERNET igen

för att återansluta.
– routern är inte ansluten till internet. Kontrollera om

datorerna som är anslutna till routern har tillgång till
internet.

– IP-inställningarna är inte korrekta. Fortsätt med 
”Om ‘An IP address could not be obtained automatically.
Would you like to enter your network settings manually?’
blir synligt”.

– din internetleverantör använder en proxy. Fortsätt med
”Om ‘The system could not connect to the server.’ blir
synligt”.

Om ‘An IP address could not be obtained
automatically.Would you like to enter your
network settings manually?’ blir synligt

1 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen
för att ansluta automatiskt igen till internet. Försök alltid
först med denna lösning. Om det är nödvändigt, upprepa
detta steg flera gånger.

2 Om Streamium-systemet ansluter till internet, fortsätt med
kapitlet ”Registrering”.

Om Streamium-systemet inte ansluter till internet, tryck på
den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen för att
mata in IP-inställningarna manuellt.Var vänlig kontakta din
internetleverantör för att få all information som du behöver
nedan.

Vidare, blir du ombedd att mata in
– IP-adressen för Streamium-systemet
– nätmasken: Se till att alla datorer i ditt nätverk såsom

även Streamium-systemet har samma nätmask. Om du
inte är säker, försök med 255.255.255.0.

– standard nätbrygga: ”IP-adressen” på din router
– två DNS

Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att mata in
varje inställning och tryck på 2OK för att bekräfta varje
inställning.

Om ‘The system could not connect to the server.’
blir synligt
Kanske systemet inte ansluter till internet därför att din
internetleverantör använder en proxy. Du måste mata in
proxynamnet och proxyporten.Var vänlig kontakta din
internetleverantör för att få denna information.

1 Tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen
om din internetleverantör använder en proxy.

2 Använd sifferknapparna för att mata in proxynamnet.
Vidare, tryck på 2OK.

3 Använd sifferknapparna för att mata in proxyporten.Vidare,
tryck på 2OK.
➜ Streamium-systemet försöker att ansluta till internet.

PC LINK-anslutning
● Efter Streamium-systemet har lyckats med att ansluta till

internet, tryck på PC LINK för att ansluta till alla PCs i ditt
nätverk.

Streamium-systemet kanske inte ansluter till PC:n därför att
– ett anslutningsfel har uppstått:Tryck på PC LINK igen.
– du har inte installerat Philips mediahanteringsmjukvaran

ännu på din PC.
– PC:n är avstängd.
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nätverksgränssnitt (Ethernet)-kort
Följ dessa instruktioner om du vill ansluta Streamium-
systemet direkt till din PC utan att använda en trådlös
förbindelse.

1 Anslut ETHERNET på Streamium-systemet till
ethernetuttaget på PC:n med en korsad ethernetkabel
(medföljer inte).

Använd endast en korsad ethernetkabel för att
ansluta Streamium-systemet direkt till PC:n.

2 Om det är nödvändigt, sätt på din PC.

3 Vänta i 10 sekunder, tryck sedan på PC LINK på
fjärrkontrollen.
➜ Om Streamium-systemet ansluter till PC:n, kommer

datornamnet på din PC att visas.

Om Streamiums-systemet inte ansluter till PC:n
Streamium-systemet kanske inte ansluter till PC:n därför att
– ett anslutningsfel har uppstått.Tryck på PC LINK igen.
– du har inte installerat Philips mediahanteringsmjukvaran

ännu på din PC.
– PC:n är avstängd.
– IP-adressen på Streamium-systemet och den på PC:n är

inte i samma subnät.

cross over
ethernet cable
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Registrering
När Streamium-systemet ansluter till internet för första
gången, blir du ombedd att mata in din e-postadress.

1 Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för att mata in
din e-postadress. Om du skrev fel, tryck på 1 för att radera
det tecken som du har matat in.

00 För att avsluta utan att registrera, tryck på 9.

Obs: Internettjänster kommer att vara tillgängliga endast om
du registrerar dig.

2 Vidare, tryck på 2OK för att skicka din e-postadress.
➜ Inom kort, kommer du att få en e-post med instruktioner

om hur du kan skapa ditt användarkonto på
”My.Philips.com”.

3 Skapa användarkontot på ”My.Philips.com”.

4 Vidare, tryck på INTERNET på fjärrkontrollen för att
ansluta till internet.
➜ De tillgängliga mediatyperna (musik, video, …) blir synliga.

Om ”My.Philips.com”
För att aktivera tjänster på nätet, måste varje ägare till ett
Streamium-system registrera sig med My.Philips.com. Denna
webbsida tillåter dig att:
– välja och hantera mediatjänster på nätet 
– hantera dina internetfavoriter
– lägga till musikströmmar (för närvarande MP3, MP3pro)

till Streamium-systemet, vilka inte erbjuds genom
tillgängliga internetleverantörer

– hitta länkar till bakgrundsinformation och stöd på nätet
– ladda ner PC Link-mjukvara
– köpa media

Förutsättningar för My.Philips.com:
– ett Streamium-system
– en dator
– tillgång till internet
– en webbläsare
– en e-postadress

För att komma in i My-Philips.com, öppna din webbläsare
och skriv in: http://my.philips.com

Granska och ändra
nätverksinställningar
Streamium-systemet försöker att ansluta automatiskt till ditt
nätverk. Om det uppstår några problem eller efter det att
du har ändrat ditt nätverk, kan du ändra/granska
inställningarna på ditt nätverk här.

1 Om det är nödvändigt, tryck på INTERNET eller PC LINK.
Vidare, tryck på SYSTEM MENU.

2 Tryck upprepade gånger på 4 för att välja Network.
Vidare, tryck på 2.

3 Tryck upprepade gånger på 4 eller 3 och välj 
– Network Type: för att växla mellan ett trådbundet och

ett trådlöst nätverk,
– Network Config.: för att komma in i

nätverksinställningarna på ditt nätverk (IP-adress,
nätmask, nätbrygga och DNS),

– Wireless Config.: för att komma in i inställningarna på
ditt trådlösa nätverk (nätverksnamn (SSID),
kanalnummer…)

– Encryption Config.: för att stänga på/av WEP-
kryptering och för att mata in krypteringsnycklarna

– Proxy Config.: för att mata in proxynamnet och
proxyporten

– Network Info.: för att granska nätverksinställningarna
(IP-adress, nätmask, …),

– Wireless Info.: för att titta på information om det
trådlösa nätverket (nätverksnamn, signalnivå, MAC-adress
på det trådlösa kortet i ditt Streamium-system, …).

4 Vidare, tryck på 2 för att komma in i den valda menyn.
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Internet är ett snabbt utvecklande och ett föränderligt
medium.Tillgängliga mediatjänster och medialeverantörer
kan förändras med tiden. Denna bruksanvisning ger dig en
grov överblick över hur du väljer en mediatjänst.Var vänlig
gå in på ”My-Philips.com” för den senaste listan över
tjänster och leverantörer.

1 Tryck på INTERNET på fjärrkontrollen.
➜ Tillgängliga mediatyper (musik, video, …) blir synlig.

2 Tryck på 3 eller 4 för att välja en mediatyp.Vidare, tryck 
på 2.
➜ Tillgängliga leverantörer för den valda mediatypen blir

synliga.

3 Tryck på 3 eller 4 för att välja en leverantör.Vidare, tryck
på 2.
➜ Menyerna som följer beror på leverantören.Till exempel,

kan du välja mellan olika kategorier av musik eller
videoklipp.

4 Tryck på 2 för att mata in en kategori.Tryck på 3 eller 4
för att välja en tjänst (t.ex. en internetradiostation …).
Vidare, tryck på 2OK för att starta den valda tjänsten.

00 För att gå tillbaka till föregående meny, tryck på 1.

PC LINK
Med PC LINK får du tillgång till mediafiler (musik, bilder,
video) som är lagrade på dina PCs på ditt hemmanätverk
och spela dem på ditt Streamium-system.Välj mediafilerna
direkt på Streamium-systemet.
För den senaste informationen över mediaformat som
stöds var vänlig gå in på ”My.Philips.com”.

För att använda PC LINK
– måste din PC vara påsatt.
– måste Philips mediahanteringsmjukvara vara installerad

på dina PCs på ditt hemmanätverk.Var vänlig titta i
installationsguiden för mediahanteringsmjukvaran hur
man installerar mjukvaran och gör mediafiler på dina 
PCs som är tillgängliga på Streamium-systemet.

1 Tryck på PC LINK för att ansluta till alla PCs på nätverket.
➜ Alla PCs på ditt hemmanätverk på vilket du har installerat

Philips mediahanteringsmjukvaran blir synliga.

Obs:
Om No PCs found blir synligt, har inte Streamium-

systemet kunnat ansluta till alla PCs. Upprepa steg 1 tills
apparaten ansluter ordentligt eller kontrollera ditt nätverks
inställningar.

Om du inte använder en router, kommer endast en PC 
att bli tillgänglig.

2 Tryck upprepade gånger på 4 eller 3 för att välja en PC.
Vidare, tryck på 2.
➜ De tillgängliga mediatyperna (musik, bilder, video) på

datorn blir synliga.

3 Tryck upprepade gånger på 4 eller 3 för att välja en
mediatyp.Vidare, tryck på 2.
➜ De tillgängliga mediafilerna blir synliga.

4 Tryck upprepade gånger på 4 eller 3 för att välja en fil,
tryck sedan på 2OK för att spela den.
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Använda de färgade
flerfunktionsknapparna –
SUBTITLE,ANGLE, ZOOM och
AUDIO

Funktionaliteten på de färgade knapparna på fjärrkontrollen
(SUBTITLE,ANGLE, ZOOM och AUDIO) och på de 
2 flerfunktionsknapparna på Streamium-systemet beror på
mediatypen som du använder.Teckenfönstret på 
TV-skärmen kommer att indikera vilka knappar som har en
speciell funktionalitet.

INFO!
Vissa internetleverantörer erbjuder ytterligare information
om den media som spelas för tillfället, t.ex. spåret/artisten
som spelas på den valda internetradiostationen.
Tillgängligheten på INFO! beror på median och
medialeverantören.

● Tryck på INFO! för att få en e-post från My.Philips.com med
information om median som spelas för tillfället.

Obs:
Den begärda informationen är också tillgänlig på ditt

My.Philips.com – konto.
Om ingen information är tillgänglig, blir NO INFO

AVAILABLE synligt.

Favoriter – FAVORITES
För att handskas med det stora utbud av internettjänster 
på ett enkelt sätt, kan du lägga till internettjänster till 
dina favoriter. Favoritfunktionen är tillgänglig endast för
INTERNET-tjänster.

Lägga till en tjänst till dina favoriter
1 Välj en internettjänst (internetradiostation, film …).

➜ indikerar att tjänsten redan är en favorit.
➜ indikerar att tjänsten inte är en favorit ännu.

2 Tryck på (UN)MARK FAVORITES för att lägga till
tjänsten till dina favoriter.

00 För att ta bort en favorit bland internettjänsterna från dina
favoriter, väljer du tjänsten och trycker två gånger inom
2 sekunder på (UN)MARK FAVORITES.

Obs: Där kan finnas vissa mediatjänster som du inte kan lägga
till dina favoriter.

Tillgång till dina favoriter
1 Om det är nödvändigt, tryck på INTERNET.

2 Tryck på VIEW FAVORITES för att se dina favoriter.

00 För att se favoriterna på endast en mediatyp (t.ex. musik),
tryck på den röda flerfunktionsknappen (SUBTITLE).Tryck
upprepade gånger på 3 eller 4 för att välja mediatypen.
Vidare, tryck på 2OK för att bekräfta.

3 Välj någon av favoriterna och tryck på 2OK för att spela
den.

RETURN RESUME

MENU MENU
SYSTEM DISC

SUBTITLE ANGLE ZOOM AUDIO

FAVORITES

(UN) MARK VIEW

TV AUX
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RECENT
RECENT låter dig granska och snabbt få tillgång till de
mediatjänster som du har använt nyligen. RECENT visar de
senaste 20 mediatjänsterna som du har använt. RECENT är
endast tillgänglig för INTERNET.

1 Tryck på RECENT för att visa de mediatjänster som du har
använt nyligen.

2 Tryck upprepade gånger på 4 eller 3 för att välja en
mediatjänst.

3 Tryck på 2OK för att starta mediatjänsten.

00 För att stänga av RECENT och återgå till normalt
teckenfönster, tryck på RECENT igen.

Flera användare – USER
Du kan ”personalisera” detta Streamium-system för olika
användare.Varje användare kommer att ha sitt eget
användarkonto på My.Philips.com, sina egna favoriter, och få
information till sin e-postadress när han/hon trycker på
INFO!

Lägga till en ny användare
1 Tryck på USER för att visa användarna på detta 

Streamium-system.

2 Tryck på den gröna flerfunktionsknappen (ANGLE) på
fjärrkontrollen för att lägga till en ny användare.

3 Använd sifferknapparna för att mata in den nye
användarens e-postadress.

4 Tryck på 2 OK för att bekräfta.

5 Om du har lagt in en e-postadress på en användare
som redan är registrerad med ”My.Philips.com”:
Använd sifferknapparna för att mata in användarens
lösenord.Vidare, tryck på OK.

Om du har lagt in e-postadressen på en användare
som ännu inte har registrerats:
En e-post kommer att sändas till den nye användaren med
vidare instruktioner om hur man registrerar sig.Användaren
kommer att bli tillgänglig på detta Streamium-system kort
efter registrering.

Välja en användare
1 Tryck på USER för att visa användarna på detta 

Streamium-system.

2 Tryck upprepade gånger på 3 eller 4 för att välja en
användare.

3 Tryck på 2OK för att bekräfta.
➜ Den valda användarens alias blir synligt.

Ta bort en användare
1 Tryck upprepade gånger på 3 eller 4 för att välja den

användare som du vill ta bort från apparaten.

2 Tryck på den röda flerfunktionsknappen (SUBTITLE) på
fjärrkontrollen för att ta bort användaren.

3 Mata in lösenordet på den ursprungliga användaren, dvs.
användaren som var den första som registrerade apparaten.

4 Tryck på 2OK för att bekräfta.
➜ Användaren är borttagen från apparaten.

Obs:
Du kan inte ta bort den ursprungliga användaren på

apparaten. Men du kan radera kontot för den ursprungliga
användaren på ”My.Philips.com” eller ändra dess personliga
data närhelst du vill.

Vissa funktioner (t.ex. förälderkontroll) är endast tillgängliga
för den ursprungliga användaren på apparaten.



Allmän information
När man hänvisar till denna bruksanvisning, kom ihåg att …

[DVD] Indikerar att funktionen kan finnas på vissa
digitalvideoskivor.

[CD] Indikerar att funktionen kan finnas på vissa
audiokompaktskivor.

[VCD] Indikerar att funktionen kan finnas på vissa
videokompaktskivor.

[MP3] Indikerar att funktionen kan finnas på vissa 
MP3-skivor.

Spelbara skivor
Detta system kommer att spela digitalvideoskivor (DVDs),
(Super)-video-CDs, och audio-CDs. Detta system kommer
också att spela MP3-filer (musikspår som är komprimerade
med MPEG 1 Audio Layer 3-teknologi) inspelade på en
inspelningsbar kompaktskiva (CD-R) eller en återskrivbar
kompaktskiva (CD-RW).
Skivor som har följande symboler bör kunna spelas på detta
Streamium-system.

Detta Streamium-system stöder endast den första
sessionen på en flersessionsskiva.

Viktigt!
1) Detta system är gjort för regulära skivor.

Använd därför inte tillbehör, t.ex. skivstabilisatorringar
eller skivbehandlingsskivor osv. som erbjuds i handeln,
då de kan blockera växlarmekanismen.

2) Lägg inte in mer än en skiva i ett skivfack.

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

Siffran inne i globen hänvisar till en region i världen. En skiva
som är kodad i ett specifikt regionformat kan endast spelas
på DVD-spelare som har samma regionkod. Så, om en skiva
är märkt med region 1, kan du inte spela den DVD:n på
detta Streamium-system (eftersom det är ett region 
2-system).

Tillgängliga skivfunktioner
Funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning kanske inte
är tillgängliga på varje skiva. Om funktionen inte finns på
skivan, kan du inte använda systemet för att göra funktionen
tillgänglig. Ett ”X” kommer att bli synligt uppe i vänstra
hörnet på TV-skärmen om du försöker att få tillgång till en
funktion som inte finns på skivan.

Skiva

28

S
ve

n
sk

a



Skivavspelning [DVD/VCD/CD]

1 Tryck på DVD på fjärrkontrollen för att sätta på systemet.

2 Sätt på TV:n. Ställ in den på korrekt Video In-kanal.
➜ Du bör se Streamium-systemets blå bakgrundsskärm på

TV:n.

3 Tryck på DISC 1 (OPEN/CLOSE /) på Streamium-
systemet för att öppna skivfack 1. Sätt i skivan i facket, med
etiketten uppåt och den blanka sidan neråt. Om skivan är
dubbelsidig, se till att sidan som du vill spela är uppåt.

4 Tryck på DISC 1 (OPEN/CLOSE /) igen för att stänga
facket.

00 För att sätta i skivor i resten av skivfacken, tryck på
respektive DISC (OPEN/CLOSE /)-knapp.Tryck sedan på
samma knapp igen för att stänga skivfacket.

5 Tryck upprepade gånger på DVD på fjärrkontrollen eller
vrid på SOURCE på Streamium-systemet för att välja den
skiva som du vill spela.

6 Om avspelning inte startar automatiskt, tryck på 2OK.

00 Om DVD-avspelning inte startar automatiskt, kan en
skivmeny bli synlig. Om titel eller kapitelval är numrerade,
tryck på en sifferknapp på fjärrkontrollen för att välja ett
exempel. Eller tryck på 1, 2, 3, 4 för att välja ett exempel
som ska spelas, tryck sedan på 2OK.

00 Tryck på ; för att pausa avspelning temporärt. För att
återgå till avspelning, tryck på 2OK.

7 Tryck på 9 för att stoppa avspelning.

Obs: Du kan endast öppna ett skivfack i taget. Om det
nuvarande skivfacket är öppnat och du försöker att öppna ett
annat skivfack, kommer det första skivfacket att stängas
automatiskt innan det andra skivfacket kan öppnas.

Välja nästa skiva
00 Tryck på DVD på fjärrkontrollen eller vrid på SOURCE på

Streamium-systemet för att välja nästa skiva som du vill
spela.

Återgå [DVD/VCD]
Återgåfunktionen är tillgänglig med dina sista fem DVDs
och (Super)-video-CDs som du spelar.

1 Tryck på 9 på fjärrkontrollen för att stoppa avspelning.
➜ Återgåfunktionen aktiveras.
➜ Nästa gång du börja spela samma skiva, kommer

spelningen att återgå till samma punkt som du sist
stannade vid.

00 Men, om du har tryckt på 9 två gånger för att stoppa
avspelning, kommer återgå inte att aktiveras. Nästa gång du
börja spela samma skiva, kommer avspelningen att starta vid
början av skivan.

00 Om återgåsymbolen blir synlig på TV-skärmen när du sätter
i en skiva igen, kommer avspelningen att återgå från den
punkt där du sist stoppade avspelningen om du trycker på
2 medan återgåsymbolen fortfarande visas.

Obs: Återgå kanske inte är tillgänglig med vissa skivor.

Förhandsgranska kapitel [DVD]
Denna funktion tillåter dig att förgranska DVD-skivan i
ungefär 10 sekunder vid början av varje kapitel när den är
påsatt.

1 Tryck på SYSTEM MENU.Vidare, välj Toolbar ➜ View ➜

Chapter Preview.

2 Tryck på 2 för att välja On.Vidare, tryck på SYSTEM MENU
för att avsluta systemmenyn.
➜ De första 10 sekunderna av varje kapitel kommer att

visas. Efter det, kommer avspelning att stoppas.

00 För att stänga av Chapter Preview och fortsätta med
normal avspelning, tryck på 2OK.
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Kapitel/spårval [DVD/VCD/CD]

1 Tryck kort på T under avspelning för att gå till nästa
spår/kapitel.

Tryck kort på S för att återgå till början av det aktuella
spåret/kapitlet.

Tryck snabbt upprepade gånger på S för att gå tillbaka
till föregående spår/kapitel.

2 Gör att gå direkt till något spår/kapitel under avspelning,
tryck på sifferknapparna för att mata in spår-/kaptelnumret.
➜ Systemmenylisten kan kort bli synlig. Den försvinner när

väl det nya spåret/kapitlet börjar att spela.

Se till att spår-/kapitelnumret som du matar in är tillgängligt
på skivan. Om du matar in ett ogiltigt nummer.
➜ Ett ”X” kan dyka upp i övre vänstra hörnet på TV-

skärmen.
➜ Det aktuella spåret eller kapitlet fortsätter att spela.
➜ Ett felaktigt spår/kapitel kan börja att spela.

Framåt- och bakåtsökning
[DVD/VCD/CD/MP3]
Du kan göra en sökning framåt eller bakåt medan du spelar
av en DVD,VCD, CD eller MP3-skiva.

1 På en DVD eller (Super)-video-CD, för att söka igenom
skivan i fyra gånger normal hastighet, tryck på S eller
T och håll intryckt i ungefär två sekunder under
avspelning. För att söka i 32 gånger normal hastighet, tryck
på och håll S eller T intryckt igen (endast DVD).
➜ Ljudet kommer att stängas av.

På en audio-CD, för att söka igenom skivan i fyra gånger
normal hastighet, tryck på S eller T och håll intryckt
i ungefär två sekunder under avspelning. Ljudet kommer att
avbrytas. För att söka i åtta gånger normal hastighet, tryck
på S eller T och håll intryckt igen.
➜ Ljudet kommer att stängas av.

2 För att avsluta sökningen, tryck på 2OK för att återuppta
avspelning eller tryck på 9 för att stoppa avspelning.

Obs: Denna funktion är tillgänglig i systemmenyn som
fastmotion.

Söka i systemmenyn
I systemmenyn, är ytterligare sökfunktioner tillgängliga:
Tidssökning, fastmotion, slowmotion.

1 Tryck på SYSTEM MENU.

2 Välj Toolbar ➜ Search.

Time – Tidssökning [DVD/VCD]
Tidssökning låter dig välja en specifik förbrukad speltid där
du vill börja med skivavspelning.

1 Välj Time.
➜ Avspelning kommer att pausas.
➜ En tidsredigeringsruta kommer att bli synlig, som visar

förbrukad speltid av den aktuella skivan, eller det ställe
som skivan är på för tillfället.

2 Tryck på sifferknapparna för att mata in tiden som du vill att
avspelningen ska börja. Mata in timma, minut, och sekund
från vänster till höger i rutan.
➜ Se till att tiden som du matar in är inom total speltid på

den aktuella titeln/spåret.

3 Tryck på 2OK.
➜ Avspelning kommer att starta från det ställe som du har

valt efter ett par sekunder.

00 Skulle du ha matat in fel tid, kommer den felaktiga
informationen att blinka i tidsredigeringsrutan. Mata in en tid
som är tillgänglig i den aktuella titeln/spåret och tryck på
2OK igen.
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Fast, Slow – Fastmotion, slowmotion [DVD/VCD]
1 Välj hastighet:

Fastmotion: -32x, -8x, -4x (bakåt), eller 1x, 4x, 8x, 32x
(framåt). -32x, 32x … endast DVD.
Slowmotion: -1, -1/2, -1/4 eller -1/8 (bakåt), eller 1/8, 1/4,
1/2 eller 1 (framåt).
➜ Ljudet kommer att stängas av under fastmotion

(slowmotion)-avspelning.

00 Tryck på ; på fjärrkontrollen för att pausa bilden.

2 För att återgå till normal avspelning, tryck på 2OK.

Obs:
Starta fastmotion-avspelning framåt helt enkelt genom att

trycka på 2 under avspelning.Tryck upprepade gånger på 2
för att välja en fastmotion-hastighet.

Om du når början av skivan eller titeln under en
bakåtsökning, kommer normal avspelning att återupptas
automatiskt.

Stillbild/Ramavspelning [DVD/VCD]
Denna funktion tillåter dig att titta på individuella ramar
såsom även stillbilder under avspelning.

1 Under avspelning, trycker du på ; på fjärrkontrollen.
➜ En stillbild kommer att bli synlig på TV-skärmen.

2 För att få stillbilden att flytta sig med en ram i taget, tryck
upprepade gånger på ;.

3 För att återuppta normal avspelning, tryck på 2OK.

Obs:
Du kan också pausa bilden genom att trycka på 3 under

avspelning.
Ramavspelning är också tillgänglig i systemmenyn.

Upprepa [DVD/VCD/CD]
Du kan spela ett kapitel, spår, titel eller hel skiva upprepade
gånger.

1 Under avspelning, trycker du upprepade gånger på REPEAT
på fjärrkontrollen för att välja ett upprepningsläge.

00 För att upprepa det aktuella kapitlet/spåret, tryck en gång
på REPEAT.
➜ REPEAT CHPT eller REPEAT TRK kommer att bli synligt

på teckenfönstret på Streamium-systemet.

00 För att upprepa den aktuella titeln, tryck upprepade gånger
på REPEAT tills REPEAT TITL blir synligt på teckenfönstret
på Streamium-systemet.

00 För att upprepa hela skivan, tryck upprepade gånger på
REPEAT tills REPEAT DISC blir synligt på teckenfönstret på
Streamium-systemet.

2 För att avsluta upprepning av avspelning, tryck på REPEAT
igen.
➜ REPEAT OFF blir synligt på teckenfönstret på

Streamium-systemet.

Obs:
Repetera kan endast användas för det valda skivfacket.
Upprepning för mer än ett skivfack är inte möjligt.

Slumpval [DVD/VCD/CD]
På en DVD, slumpväljs spelordningen på kapitel inom en
titel, om titeln inkluderar mer än ett kapitel. På en audio-CD
och (Super)-video-CD, innebär aktivering av slumpval att
alla spår spelas i slumpvis ordning.

1 Tryck på SHUFFLE på fjärrkontrollen.
➜ SHUFFLE kommer att kort bli synligt på teckenfönstret

på Streamium-systemet. Spåren eller kapitlen kommer att
börja spelas i slumpvis ordning.

2 För att återgå till normal avspelningsordning, tryck på
SHUFFLE igen.
➜ Normal avspelning kommer att återupptas från det

aktuella spåret/kapitlet.
➜ SHUFFLE OFF kommer att kort bli synligt på

teckenfönstret på Streamium-systemet.

Obs:
Slumpval kan endast användas för det valda skivfacket.
Slumpvälja för mer än ett skivfack är inte möjligt.
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Program [DVD,VCD, CD, MP3]
Program tillåter dig att spela dina favorittitlar/kapitel eller
spår/indexar i den ordning som du väljer.

1 Tryck på SYSTEM MENU.

2 Välj Toolbar ➜ Program.

Programmera spår/kapitel/titlar
1 För att programmera dina favoritspår, kapitel eller titlar,

tryck upprepade gånger på 4 för att välja Tracks.Vidare,
tryck på 2.

2 Tryck på 3 eller 4 för att välja önskat spår (kapitel eller
titel), tryck sedan på 2OK.
➜ Det valda spåret sparas.

00 För att spara andra spår, upprepa steg 2.

3 Tryck på 1 för att avsluta menyn.

Spela ett program
1 Tryck på 3 för att välja Program.

2 Tryck upprepade gånger på 2 för att välja On.Vidare,
tryck på 2OK.
➜ FTS on (Favourite track selection) blir synligt. Ditt

program spelas.

00 För att återgå till normal avspelning, välj Toolbar ➜

Program ➜ Program.Tryck upprepade gånger på 2
för att välja off.Vidare tryck på 2OK.
➜ FTS off blir synligt.

Överblicka/Radera programmerade spår
Playlist tillåter dig att titta på spåren, kapitlen eller titlarna i
ditt program.

1 Tryck upprepade gånger på 4 för att välja Playlist.Vidare,
tryck på 2.

2 Tryck upprepade gånger på 3 eller 4 för att rulla igenom
programspåren, kapitlen eller titlarna i ditt program.

00 För att radera ett spår, kapitel eller titel från ditt program,
trycker du upprepade gånger på 3 eller 4 för att välja det
och sedan trycker du på 2OK.
➜ Det valda spåret, kapitlet eller titeln raderas från ditt

program.

3 Tryck på 1 för att avsluta menyn.

Obs: Spellistor som är skapade på en dator och sparade på
CD-ROM stöds inte.

Rensa hela programmet
1 Tryck upprepade gånger på 4 för att välja Clear all.

2 Tryck på 2 för att rensa hela programmet.
➜ Cleared visas och programmet rensas.
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Disc Menu [DVD]

1 Tryck på DISC MENU på fjärrkontrollen.
➜ Om den aktuella titeln på den aktuella skivan har en

meny, kommer titelmenyn att bli synlig på skärmen.
➜ Annars, kommer huvud-DVD-skivmenyn att bli synlig.

Menyn kan lista upp kameravinklar, talat språk och
undertextoptioner, kapitel för titeln, eller andra
skivfunktioner.

2 Tryck på 1 2 3 4 på fjärrkontrollen för att välja önskat
exempel i menyn, tryck sedan på 2OK.

3 Om du inte startar avspelning från menyn, tryck på DISC
MENU för att avsluta.

Audio [DVD,VCD]
Vissa DVDs är inspelade på olika språk. Du har möjligheten
att titta på samma film på engelska, franska, spanska, etc.

1 Tryck på AUDIO på fjärrkontrollen under DVD-avspelning.

2 Tryck upprepade gånger på AUDIO inom fem sekunder för
att se de olika språken som är tillgängliga. Eller tryck på 3
eller 4 för att se de olika språken.
➜ Språket som du har valt kommer att bli hörbart om ett

par sekunder.

3 Tryck på 2OK för att avsluta.

Obs:Audio är också tillgänglig i systemmenyn.

Undertexter [DVD]
Vissa DVDs inkluderar undertexter på olika språk.

Du kan välja undertexter endast om de är tillgängliga på
DVD:n.

1 Tryck på SUBTITLE på fjärrkontrollen under 
DVD-avspelning.
➜ Undertext kommer att väljas i systemmenyn.

2 Tryck upprepade gånger på SUBTITLE inom fem sekunder
för att se de olika undertextspråken. Eller tryck på 3 eller
4 för att se de olika undertextspråken.
➜ Språket kan vara förkortat eller numrerat.
➜ Undertexter kommer att bli synliga efter ett par

sekunder.

3 Tryck på 2OK för att avsluta.

Obs: Undertext är också tillgänglig i systemmenyn.

Kameravinkel [DVD]
Vissa DVDs inkluderar scener som är inspelade från olika
vinklar. Du kan titta på dessa olika vinklar om vinkelsymbolen
F ANGLE blir synlig under DVD-avspelning. Om DVD:n
inte har spelats in med olika vinklar, är denna funktion inte
tillgänglig. Kontrollera DVD-förpackningen först för att se
om flera vinklar finns tillgängliga.

1 Under DVD-avspelning, kommer F ANGLE att bli synligt
längts upp på TV-skärmen om flera vinklar finns tillgängliga.

2 Tryck på ANGLE på fjärrkontrollen under DVD-avspelning.
➜ De tillgängliga vinklarna kommer att bli synliga.

3 Medan vinkelsymbolen är synlig, tryck på ANGLE eller
4 eller 3 för att välja vinkeln från vilken du vill titta på den
aktuella scenen.

4 Tryck på 2OK för att avsluta.

Obs:Vinkel är också tillgänglig i systemmenyn.

Zoom [DVD]
Denna funktion låter dig förstora videobilden under
avspelning och panorera genom den förstorade bilden.

1 Tryck på ZOOM på fjärrkontrollen under avspelning.
➜ Fyra pilar och en gul prick blir synliga på TV-skärmen.

2 Medan pilarna och den gula pricken visas:
Tryck upprepade gånger på 2OK för att välja zoomfaktorn:
Zoom 1, Zoom 2, Zoom 4, Zoom 8.
Tryck på 1 2 3 4 för att flytta till vänster, höger, uppåt
eller nedåt på bilden.

3 Tryck på ZOOM för att avsluta.

00 För att återgå till normal avspelning, tryck på ZOOM.
Vidare, tryck upprepade gånger på 2OK för att välja
Zoom 1.Tryck på ZOOM igen.

Obs: Zoom är också tillgänglig i systemmenyn.
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Välja menyspråk, land,
audiospråk och undertextspråk
Dessa funktioner är endast tillgängliga när DVD är vald.

1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

2 DVD: Välj Setup ➜ Language.

Menyspråk [DVD,VCD, CD, MP3]
Välj det språk som du föredrar för systemenyn.

● Tryck på 3 eller 4 för att välja önskat språk, tryck sedan på
2OK för att bekräfta.

Land [DVD,VCD, CD, MP3]
Välj det land där detta Streamium-system används.

● Tryck på 3 eller 4 för att välja landet, tryck sedan på 2OK
för att bekräfta.

Standardaudio (DVD)
Välj det audiospråk som du föredrar närhelst du spelar en
DVD-skiva. Om standardspråket inte är tillgängligt på 
DVD-skivan, kommer det första audiospråket på skivan att
väljas.

● Tryck på 3 eller 4 för att välja önskat standardaudiospråk,
tryck sedan på 2OK.

Standardundertext (DVD)
Välj det undertextspråk som du föredrar närhelst du spelar
en DVD-skiva. Om standardundertexten inte är tillgängligt
på DVD-skivan, kommer den första undertexten på skivan
att väljas.

● Tryck på 3 eller 4 för att välja önskat
standardundertextspråk, tryck sedan på 2OK.

Avspelningskontroll (PBC) [VCD]
Denna funktion är endast tillgänglig för (Super)-video-CDs
som är kompatibla med PBC. (Super)-video-CDs med
avspelningskontroll erbjuder ytterligare funktioner.
Kontrollera (Super)-video-CD-förpackningen för detaljer.

Sätta på/av PBC [VCD]
1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

2 Välj Setup ➜ Features ➜ PBC.

3 Tryck upprepade gånger på 2 för att sätta på eller av PBC.
Vidare, tryck på 2OK.

Obs: Om en (Super)-video-CD inte spelar, ställ PBC på av.

Spela en (Super)-video-CD med PBC
1 Sätt i en (Super)-video-CD med PBC och tryck på 2OK.

➜ (Super)-video-CD:n kommer att visa instruktioner eller
optioner på TV-skärmen.

2 Använd fjärrkontrollknapparna på det sätt som du
instrueras av (Super)-video-CD:n.

00 För att återgå till en föregående meny, tryck på RETURN.

00 Om en PBC-meny har titlar, välj en titel direkt genom att
trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
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Spela MP3-skivor
MP3 är en kompressionsmetod som gör digitala musikfiler
upp till 10 gånger mindre utan att förlora viktig ljudkvalitet.
MP3 är vanlig på internet, och låter dig överföra spår till din
dator och till en inspelningsbar eller återskrivningsbar CD.

MP3-filer är inspelade med en viss bitmängd eller hastighet.
För en bra ljudkvalitet rekommenderas en bitmängd på 128
kbps eller högre.

Detta system stöder följande format:
– Filnamnet slutar med .mp3
– Namn på album, artister, etc., med maximalt 30 tecken
– Maximalt staplad katalog på åtta nivåer
– Samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– Bitmängd: 32-320 kbps
– Flersessionsskivor, om de är färdigställda

Följande format stöds inte:
– Filnamn som slutar med .wma, .aac, .dlf, .m3u, och .pls
– Kinesiska filnamn
– Skivor som inte är färdigställda
– Skivor som är inspelade i UDF-format 

1 Lägg i en skiva med MP3-filer.
➜ Det kan ta Streamium-systemet åtskilliga sekunder att

vidkänna MP3-skivan. MP3-text kan bli synlig på 
TV-skärmen eller teckenfönstret på Streamium-systemet.
Detta kan vara sångtiteln, artistnamnet, spårnumret, etc.,
beroende på hur du har spelat in MP3-filerna.

2 Tryck på 3 eller 4 eller använd sifferknapparna för att välja
ett album.

3 Om du vill spela det valda albumet, trycker du på 2OK.

Om du vill spela ett spår på albumet, tryck på 2 för att
mata in det valda albumet.Tryck upprepade gånger på 4
eller 3 eller använd sifferknapparna för att välja ett spår.
Vidare, tryck på 2OK för att spela det valda spåret.

00 För att hoppa till ett annat spår, tryck på 3 eller 4 eller
använd sifferknapparna.

00 För att söka inom ett MP3-spår, tryck på S eller T.

00 För att välja en tillgänglig upprepningsfunktion, tryck
upprepade gånger på REPEAT.

Skiva
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Spela bild-CD:s
Med Streamium-systemet kan du spela Kodak bild-CD:s
och dina egna CD-ROM med JPEG-bilder (.jpg, jpeg).

1 Lägg i en skiva med JPEG-bilder.
➜ Det kan dröja flera sekunder för Streamium-systemet att

hitta bilderna.
➜ En förhandsvisning av 4 bilder kommer att visas.

00 För att visa en förhandsvisning av nästa 4 bilder, tryck på
T. För de föregående 4 bilderna, tryck på S.

2 Tryck på 1, 2, 3 eller 4 för att välja en bild.

3 Tryck på 2OK för att visa bilden.

00 För att hoppa till föregående eller nästa bild, tryck på S
eller T.

Obs:Vissa bilder kan eventuellt vara förvrängda.

Rotera en bild
Du kan rotera en bild i 90 gradsteg. Rotate påverkar endast
den valda bilden.

1 Välj en bild och tryck på 2OK för att visa bilden.

2 Tryck på SYSTEM MENU.

3 Välj Toolbar ➜ View ➜ Rotate.

4 Tryck på 2 för att komma in i menyn.Vidare, tryck på 1
eller 2 för att välja rotationsvinkel.

5 Tryck på 2OK för att bekräfta.
➜ Den aktuella bilden kommer att roteras.

6 Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta menyn.

Spela en diashow
Spela alla bilderna på den ilagda skivan i sekvens.

1 Välj en bild och tryck på 2OK för att visa bilden.

2 Tryck på 2OK igen för att visa alla bilder på den ilagda
skivan i sekvens.

00 För att justera tiden som varje skiva kommer att visas på
TV-skärmen, tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen
och välj Toolbar ➜ Slideshow ➜ Picture Time.Välj
Slow, Medium eller Fast.Vidare, tryck på SYSTEM MENU
för att avsluta menyn.

3 För att stoppa diashowen, tryck på 9.

Använda systemmenyn
Systemmenyn tillåter dig att sköta funktioner som är
tillgängliga i detta Streamium-system.

Var medveten om att systemmenyn såsom även de
tillgängliga funktionerna i menyn beror på den valda källan.
Även om systemmenyer på DVD och INTERNET/PC LINK
ser olika ut, är många funktioner (t.ex. färgsättning,
förälderkontroll, …) tillgängliga i båda menyerna och
fungerar på samma sätt.

De flesta av illustrationerna i denna bruksanvisning visar
systemmenyn när DVD är vald.

1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen för att komma
in i systemmenyn.

2 Tryck på 1, 2, 3, 4 på fjärrkontrollen för att navigera i
menyn, för att välja en funktion eller för att ändra
inställningen på en funktion.

3 Tryck på 2OK för att bekräfta en inställning.

00 För att avsluta systemmenyn tryck på SYSTEM MENU.
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Åtkomstkontroll [DVD]
Vissa DVD:s kanske inte är lämpliga för barn. Med
åtkomstkontroll kan du begränsa scenerna som ska visas.
Denna funktion kommer inte att fungera om skivan inte är
utrustade med åtkomstkontrollinformation. Philips kan inte
garantera tillgängligheten på åtkomstkontroll med alla skivor,
och frånsäger sig därför allt ansvar som är förbundet med
oavsiktligt tittande på skivor. Se till att dina skivor spelas i
enlighet med dina åtkomstkontrollinställningar innan du ger
barn tillgång till Streamium-systemet.

1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

2 DVD:Välj Setup ➜ Access.

3 Tryck på 4 för att välja Enter PIN.Vidare, tryck på 2.

4 Använd sifferknapparna för att mata in den fyrsiffriga
pinkoden. När du använder Streamium-systemet för första
gången, mata in ”0000”.

00 För att komma in i menyn utan att ange PIN-kod, tryck på
SYSTEM MENU.

5 Tryck upprepade gånger på 4 för att välja antingen
Parental Level, Change PIN eller Disc Lock.Tryck på
2 för att komma in i den valda menyn.

Parental Level – Föräldernivå
DVD:s kan innehålla alternativa scener som är anpassade till
föräldernivån, eller filmgradering, som du väljer.
Föräldernivån kan anpassas till hela skivan eller till vissa
scener på skivan. Följ stegen nedan eller ställ in den
föräldernivå som du vill att skivorna ska spela på.

● Tryck på 3 eller 4 eller sifferknapparna (0–8) för att välja
en gradering, tryck sedan på 2OK.

00 Välj ”0” (– –) för att avaktivera föräldernivå. Eller välj en
gradering mellan 1–8; skivor eller scener med samma
gradering eller lägre kommer att spelas. Högre graderade
skivor eller scener kommer inte att spelas förutom om du
matar in din 4-siffriga kod. Följ anvisningarna som ges av
skivan om hur du matar in din kod och startar avspelning.

Change PIN – Ändra pinkod
1 Använd sifferknapparna för att mata in den aktuella

pinkoden.
➜ Enter New Pin blir synligt.

2 Använd sifferknapparna för att mata in den nya pinkoden.
➜ Confirm Pin blir synligt.

3 Mata in den nya pinkoden igen för att bekräfta den.
➜ Säkerhetskoden är ändrad.

Obs: Systemet kommer ibland att be dig mata in din kod två
gånger för att bekräfta koden. Detta är normalt.

Disc Lock – Skivlås
Använd skivlås för att omöjliggöra tittande på en bestämd
skiva, oavsett dess gradering. En DVD-skiva måste vara isatt
i skivfacket.

1 Tryck upprepade gånger på 2 för att välja
➜ On: Skivlåset är påsatt. Låsta skivor kommer inte att spela

förutom om du matar in din fyr-siffriga kod.
➜ Off: Skivlåset är frånkopplat.

2 Vidare, tryck på 2OK.

Obs: Lås/lås upp varje sida på dubbelsidiga DVD:s och varje
volym på flervolyms-(Super)-video-CD:s.

Om du har glömt din pinkod
1 När du blir ombedd att ange PIN-koden, trycker du på 9.

2 Tryck upprepade gånger på DVD för att välja ett skivfack
utan skiva.

3 Tryck på SYSTEM MENU.

4 Välj Setup ➜ Acess ➜ Enter PIN.Vidare, tryck på 2.

5 Tryck på 9 4 gånger.
➜ Not possible now blir synligt.
➜ Enter New Pin blir synligt.

6 Använd sifferknapparna för att mata in den nya pinkoden.
➜ Confirm Pin blir synligt.

7 Mata in den nya pinkoden igen för att bekräfta den.
➜ Säkerhetskoden är ändrad.

Åtkomstkontroll
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Justera bildinställningarna
Denna undermeny tillåter dig att justera respektive
bildinställningar för färg, ljusstyrka, kontrast, skärpa, mättnad
och videoskift. Dessa funktioner är endast tillgängliga när
DVD är vald.

1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

2 DVD:Välj Preferences ➜ Picture.

Färginställningar
Du kan välja förinställda färginställningar eller göra dina egna
personliga färginställningar. Fastän liknande som att justera
ljusstyka, kontrast, etc på din TV, påverkar dessa inställningar
bilden som Streamium-systemet sänder till TV:n.

● Tryck på 3 eller 4 för att välja Rich, Natural, Soft,
Animation eller Personal och tryck sedan på 2OK.

Du kanske vill spela en skiva under ett par minuter med
varje inställning för att besluta dig för vad du föredrar.

Om du har valt Personal, justera ljusstyrka, kontrast, skärpa
och mättnadsinställningar manuellt.

Brightness 
● Tryck på 1 eller 2 för att justera till önskad bildljusstyrka,

tryck sedan på 2OK.

Contrast
● Tryck på 1 eller 2 för att justera till önskad bildkontrast,

tryck sedan på 2OK.

Sharpness
● Tryck på 1 eller 2 för att justera till önskad bildskärpa, tryck

sedan på 2OK.

Saturation
● Tryck på 1 eller 2 för att justera till önskad färgmättnad,

tryck sedan på 2OK.

Video Shift
Använd denna funktion för att centrerar bilden horisontalt
på TV-skärmen, eller ”skifta videon” från vänster till höger.

● Tryck på 1 eller 2 för att centrera bilden på din TV-skärm,
tryck sedan på 2OK.

Systemmeny – Bildinställningar
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Nattläge
Nattläge minskar volymskillnaderna mellan höga och låga
avsnitt. På natten, kan du njuta av surroundeffekter på låg
volym utan att störa dina barn eller grannar. Nattläge är
endast tillgängligt för Dolby Digital och MPEG
flerkanalssignaler och endast om det stöds av källmaterialet
(t .ex. en film).

1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

2 DVD:Välj Preferences ➜ Sound ➜ Night Mode.
INTERNET, PC LINK:Välj Audio ➜ Night Mode.

3 Tryck upprepade gånger på 2 för att sätta på eller av
nattläge.Vidare, tryck på 2OK för att bekräfta.

Analog utgång
Denna funktion är liknande som att välja surroundljud med
SURROUND på fjärrkontrollen.

1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

2 DVD:Välj Preferences ➜ Sound ➜ Analogue Output.
INTERNET, PC LINK:Välj Audio ➜ Analogue Output.

3 Tryck upprepade gånger på 4 för att välja Multi-channel,
Hall eller Stereo.Vidare, tryck på 2OK för att bekräfta.

Obs: Om du har anslutit någon utrustning (t.ex. ett
kassettdäck) till LINE OUT på Streamium-systemet och
utrustningen endast är anpassad för stereosignaler, ställ
Analogue Output på Stereo.

Digital utgång
Justera digital utgång om du har anslutit 
Streamium-systemet DIGITAL OUT till an extern digital
utrustning.

1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

2 DVD:Välj Setup ➜ Audio Menu ➜ Digital Output.
INTERNET, PC LINK:Välj Audio ➜ Digital Output.

3 Tryck på 3 eller 4 för att välja
– Off om du inte använder DIGITAL OUT i dina

anslutningar.
– PCM only om du har använt DIGITAL OUT i dina

anslutningar, men stereoutrustningen inkluderar inte en
inbyggd digital flerkanalsdekoder.

– All om du har anslutit Streamium-systemet till en
stereoutrustning som har en inbyggd flerkanalsdekoder.

4 Vidare, tryck på 2OK för att bekräfta.

Systemmenyn – Audio-inställningar 

39

S
ve

n
sk

a

Preferences

Sound View Program

DVD Stop

Analogue Output

ClearVoice

Night mode off          on

Use = to toggle the value, ≠ or ± to move to other options.



Högtalaruppställning,
högtalaravstånd och volymbalans
För en optimal flerkanalljudupplevelse, kan Streamium-
systemet ta hänsyn till arrangemanget av dina högtalare och
din lyssnarposition.Välj bland olika högtalaruppställningar
eller ställ in högtalaravstånden och volymbalansen individuellt
mellan högtalarna.

När DVD är vald, finns högtalaruppställningsfunktionen 
inte tillgänglig. Men om du väljer en högtalaruppställning när
INTERNET, PC LINK eller AUX är valda, gäller denna
inställning även för DVD.

Speaker Layout – Högtalaruppställning
1 Tryck på AUX (eller INTERNET eller PC LINK) på

fjärrkontrollen.

2 Tryck på SYSTEM MENU pa fjärrkontrollen.

3 Välj Audio ➜ Speaker Layout.Vidare, tryck på 2 för 
att komma in i menyn.

4 Tryck på 4 eller 3 för att välja högtalaruppställningen som
liknar högtalararrangemanget i ditt hem (Rectangular 1,
Rectangular 2, Trapezoid 1, Trapezoid 2) eller välj
Personal för att justera högtalaravståndet och volymbalansen
individuellt.

5 Tryck på 2 för att mata in den valda högtalaruppställningen.
Vidare, använd 1, 2, 3, 4 för att välja din lyssnarposition i
uppställningen.

6 Tryck på 2OK för att bekräfta.

7 Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta systemmenyn.

Högtalaravstånd och volymbalans
Istället för att välja en högtalaruppställning, kan du ställa in
avståndet mellan högtalarna och din lyssnarposition och
volymbalansen mellan högtalarna.

För att utföra dessa inställningar ; tryck på SYSTEM MENU
på fjärrkontrollen och välj
DVD: Setup ➜ Speakers,
INTERNET, PC LINK: Audio ➜ Speaker Layout ➜

Personal.

Systemmenyn – Audio-inställningar
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Hjälpfunktionen och statusruta
Dessa funktioner är endast tillgängliga när DVD är vald.

1 Tryck på SYSTEM MENU.

2 DVD:Välj Preferences ➜ Features.

Help line – Hjälpfunktionen
Ställ Help line på On om du vill se användbar information
i systemmenyn. När du väljer ett exemplar i systemmenyn,
kommer en förklaring att bli synlig längst ner på TV-skärmen.

● Tryck upprepade gånger på 2 för att sätta på eller av
hjälpfunktionen, sedan trycker du på 2OK för att bekräfta.

Status window – Statusruta 
Statusrutan kan indikera när skivfacket öppnas eller stängs,
vilken typ av skiva som är isatt, och total eller återstående
skivavspelningstid.

● Tryck upprepade gånger på 2 för att sätta på eller av Status
window, tryck sedan på 2OK för att bekräfta.

Insomningstimer
Insomningstimer (Smart Power Off) möjliggör för
Streamium-systemet att sätta på standby automatiskt 
20 minuter efter en skiva eller en tjänst på nätet har slutat
spela och om inga andra aktiviteter har utförts.

När INTERNET eller PC LINK är valda, kallas 
”insomningstimer”-funktionen för ”Smart Power Off ”.

1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

2 DVD:Välj Setup ➜ Features ➜ Sleep timer.
INTERNET, PC LINK:Välj Preferences ➜ Smart Power
Off.

3 Tryck upprepade gånger på 2 för att sätta på eller av
insomningstimern.Vidare, tryck på 2OK för att bekräfta.

Justera ljusstyrkan på
teckenfönstret

1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

2 INTERNET, PC LINK:Välj Preferences ➜ Dim Level.

3 Tryck på 1 eller 2 för att välja en av nivåerna för ljusstyrkan
i teckenfönstret.

4 Vidare, tryck på 2OK för att bekräfta.

Online-uppgradering
Systemet kontrollerar om den senaste mjukvaran är
installerad på ditt Streamium-system. För denna funktion,
behöver du tillgång till bredbandinternet. Denna funktion är
endast tillgänglig när INTERNET eller PC LINK är valda.

1 Tryck på SYSTEM MENU på fjärrkontrollen.

2 INTERNET, PC LINK:Välj Online Upgrade.

Återställa Streamium-systemet 
När du återställer Streamium-systemet kommer du att
förlora alla inställningar som du har utfört
(nätverksinställningar,TV-inställningar, etc.). Efter du har
återsatt glöm inte att utföra TV-inställningarna i kapitlet
”Inställningar för TV:n”.

1 Tryck på SYSTEM MENU.

2 INTERNET, PC LINK:Välj Reset settings.
Vidare, tryck på 2.
➜ Do you want to delete all settings blir synligt.

3 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) för att bekräfta.

Systemmeny – Extra funktioner
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Ställa in radiostationer
1 Tryck på TUNER på fjärrkontrollen för att välja TUNER.

➜ Den aktuella radiofrekvensen kommer att bli synlig på
teckenfönstret.

➜ Om en FM-station mottages i stereo, visas =.

2 Tryck på TUNER på fjärrkontrollen igen för att välja önskad
våglängd: FM eller MW.

3 Tryck på 1 eller 2 på fjärrkontrollen och håll intryckt tills
frekvensindikeringen börjar att ändras, släpp sedan.
➜ SEARCHING... kommer att visas tills en radiostation

med tillräcklig signalstyrka har hittats.

4 Om det är nödvändigt upprepa steg 3 tills you hittar önskad
radiostation.

För att ställa in en svag station
Tryck upprepade gånger och kort på 1 eller 2 på
fjärrkontrollen tills optimal mottagning har uppnåtts.

Automatisk förinställd
programmering

1 Tryck på TUNER på fjärrkontrollen för att välja TUNER.

2 Tryck och håll VIEW FAVORITES intryckt i 5 sekunder.
➜ AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS? visas.

3 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen
för att välja YES.
➜ AUTO PROGRAM IN PROGRESS... visas.
➜ Alla tillgängliga radiostationer med tillräcklig signalstyrka

kommer att sparas automatiskt.
➜ När alla tillgängliga radiostationer är sparade eller minnet

för 40 förinställningar har använts, kommer den sista
förinställda radiostationen att spelas.

För att stoppa sparande av den automatiska
förinställningen

● Tryck på 9.

Spara favoritradiostationer
manuellt
Du kan spara upp till 40 favoritradiostationer i minnet.

1 Ställ in önskad radiostation (titta på ”Ställa in
radiostationer”).

2 Tryck på (UN)MARK FAVORITES på fjärrkontrollen.
➜ Den aktuella stationen kommer att sparas i nästa

tillgängliga förinställda nummer.
➜ kommer att bli synligt vid sidan på teckenfönstret.

00 Upprepa steg 1–2 för att spara andra radiostationer.

Obs:
Favoritfunktionen för TUNER är inte användarberoende.

Samma favoritlista gäller för alla användare.
Om du försöker att spara fler än 40 förinställda

radiostationer, visas NO MORE FAVORITES CAN BE
ADDED.

Välja en favoritradiostation
1 Tryck på 3 eller 4 på fjärrkontrollen för att välja önskad

radiostation från favoritlistan.

2 Tryck på 2OK på fjärrkontrollen för att bekräfta.
➜ Det förinställda numret, radiofrekvensen, och våglängden

visas.

Tuner
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Radera en favoritradiostation
1 Tryck på 3 eller 4 på fjärrkontrollen för att välja önskad

förinställda radiostation från favoritlistan.

2 Tryck på (UN)MARK FAVORITES på fjärrkontrollen.
➜ ERASE SELECTED RADIO STATION? visas.

3 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen
för att radera radiostationen.
➜ Radiostationen fortsätter att spela men har raderats från

favoritlistan.Alla därpå följande radiostationer har minskat
sina förinställda nummer med ett.

Radera alla favoritradiostationer
1 Medan TUNER är vald, tryck på (UN)MARK FAVORITES

och håll intryckt längre än 5 sekunder.
➜ DO YOU WANT TO DELETE ALL TUNER FAVOURITES? visas.

2 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen
för att bekräfta.
➜ Alla förinställda stationer kommer att raderas.

Ändra ordningen på
favoritradiostationer

1 Tryck på 3 eller 4 på fjärrkontrollen för att välja önskad
förinställda radiostation från favoritlistan.

2 För att flytta radiostationen ner i favoritlistan, tryck på den
röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen.

För att flytta radiostationen upp i favoritlistan, tryck på den
gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen.

00 Om det är nödvändigt upprepa steg 1–2 för andra
radiostationer.

RDS-information
RDS (Radio Data System) är en radiosändningstjänst som
tillåter FM-stationer att överföra ytterligare information,
t.ex. radiostationsnamnet och radiotextmeddelanden.

Om en radiostation överför en RDS-signal, kommer
och RDS-informationen att bli synliga på teckenfönstret.

● Tryck på INFO! för att sätta på eller av RDS-informationen.

Tuner
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VARNING
Du får under inga omständigheter försöka reparera något själv. Då
förverkas garantin. Öppna inte höljet – då kan du få en elektrisk stöt.
Om det uppstår något fel ska du först gå genom nedanstående lista
innan du tar högtalaren på reparation.

Vid eventuella fel rekommenderar vi att du går igenom punkterna i listan
här nedan innan du lämnar in apparaten till reparation. Skulle du ej
kunna lösa problemet med hjälp av dessa instruktioner kontakta din
försäljare eller kundtjänst.

Problem Lösning
Skivan spelar inte av. – Se till att korrekt programnummer (kanalnummer) för Streamium-systemet

har valts på TV-apparaten.
– Se till att Streamium-systemet och TV:n är anslutna ordentligt.
– Se till att skivan inte är är skrapad eller smutsig. Byt ut eller rengör skivan.
– Se till att skivan har lagts i, med etiketten uppåt.
– Se till att du har lagt i rätt skivtyp: DVD, (Super)-video-CD, audio-CD,

CDR(W) eller MP3-CD.
– Se till att regionkoden på din DVD överensstämmer med Streamium-systemet.
– Ändra föräldernivån (Se ”Åtkomstkontroll”).
– Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta systemmenyn.

Kan inte aktivera vissa funktioner, – Funktionerna finns eventuellt inte tillgängliga på skivan. Försök med en 
såsom vinklar, undertexter eller annan skiva.
flerkanals-audio.

Inget ljud eller förvrängt ljud. – Justera volymen.
– Kontrollera högtalaranslutningarna och inställningarna.
– Koppla ifrån hörlurarna.
– Tryck på 2OK för att återgå till normal avspelning.
– Tryck på motsvarande källknapp på fjärrkontrollen (DVD, INTERNET, …) för

att välja den källa som du vill höra genom Streamium-systemet.

Inget ljud från mitt och/eller – Se till att mitt och surroundhögtalarna är anslutna ordentligt.
surroundhögtalare. – Tryck på SURROUND på fjärrkontrollen för att välja en annan surroundeffekt.

Inget digitalt surroundljud. – Se till att den valda källan (ilagd skiva, internetmedia, …) stöder digitalt
surroundljud (Dolby Digital, DTS, MPEG).

– Se till att den externa utrustningen som spelar digitalt surroundljud är
ansluten till DIGITAL IN.

Radiomottagningen är dålig. – Om signalen är för svag, justera antennen eller anslut en extern antenn för
bättre mottagning.

– Placera antennen längre bort från övrig utrustning (TV,VCR, digital 
utrustning, …) som kan störa radiomottagningen.

– Öka avståndet mellan Streamium-systemet och din TV eller VCR.

Fjärrkontrollen fungerar inte ordentligt. – Tryck pa önskad källknapp pa fjärrkontrollen (DVD, INTERNET, …),
tryck sedan på önskad funktionsknapp (t.ex. 2OK, T).

Streamium-systemet reagerar inte – Koppla ifrån elnätet och vänta i åtminstone 10 sekunder innan du återansluter 
på någon av knapparna inlusive apparaten.
standby-knappen.

Problemlösning
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Problem Lösning
VCR eller annan inspelningsutrustning – Tryck upprepade gånger på SURROUND för att välja STEREO.
som är ansluten till Streamium-systemet – Med utrustning som är ansluten till DIGITAL OUT, se till att inställningarna på 
spelar inte in ljud korrekt. ”Digital utgång” i systemmenyn är korrekt (Se ”Digital utgång” på sidan 39).

Ingen bild eller förvrängd bild – Håll den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen intryckt i 6 sekunder 
för att återställa videoinställningarna.Vidare, läs ”Om din TV stöder 
RGB-ingangssignaler” på sidan 15.

Ingen videosignal är tillgänglig på – När INTERNET eller PC LINK är valda, kommer en videosignal att finnas 
videoutgånguttagen (CVBS, S-video eller tillgänglig antingen på scart-uttaget eller på CVBS och S-videouttagen.
scart). Se ”Om din TV stöder RGB-ingangssignaler” på sidan 15 hur du växlar mellan

scart och S-video/CVBS.

Bildkvaliteten sjunker på en TV som – För hög bildkvalitet på scart-anslutningen, koppla ifrån S-videokabeln.
är ansluten till scart-uttaget efter 
att ha anslutit en S-videokabel till 
Streamium-systemet.

Avspelning av internettjänster hoppas  – Om du delar tillgången till bredbandinternet med andra användare, finns 
över eller avbryts. det eventuellt inte tillräcklig bandbredd tillgänglig för din bredbandinternet till

Streamium-systemet.

Mediafil (musik, video eller foto)  – Filformatet på mediafilen kanske inte stöds av Streamium-systemet. Spela en 
spelas inte eller endast i dålig kvalitet. mediafil med understött filformat. Gå in på http://My.Philips.com för senaste 

informationen om understödda filformat.
– Den trådlösa mottagningen är svag. Ändra positionen på din trådlösa

utrustning för att förbättra mottagningen.
– Median har spelats in med låg kvalitet, t.ex. musikfiler med en låg 

bithastighet (64 kbps).

Ingen anslutning till internet. Allmänna lösningar, försök alltid först:
– Tryck på INTERNET igen. Om det är nödvändigt, upprepa detta steg flera 

gånger.
– Se till att datorerna i ditt nätverk ansluter till internet. Om de inte gör det,

rådgör med din nätverksadministratör eller internetleverantör.

”The system could not connect to – Kontrollera om din (trådlösa) router och ditt kabelmodem är anslutna 
the server.” blir synligt. ordentligt till varandra.

– Din internetleverantör använder en proxy.Tryck på den gröna knappen
(ANGLE) på fjärrkontrollen för att mata in proxynamnet och proxyporten.

”An IP address could not be obtained – Om du använder en (trådlös) router, se till att ”DHCP-servern” är möjlig i 
automatically.” blir synligt. konfigurationsmenyn på routern.

– Tryck på den gröna knappen (ANGLE) på fjärrkontrollen för att mata in 
IP-inställningarna manuellt.

”The WEP key you entered has – Alla WEP-nycklar som du matar in måste ha samma format (antingen ASCII 
an invalid format.” blir synligt. eller HEX-format) och samma längd (ASCII: antingen 5 eller 13 tecken, HEX:

antingen 10 eller 26 siffror).

Får inte tillgang till internetmedia – Efter du har matat in din e-postadress, får du en e-post med instruktioner hur 
efter att ha matat in e-postadressen. du skapar ett användarkonto.Var vänlig följ dessa instruktioner.Vidare, tryck på

INTERNET på fjärrkontrollen.

Problemlösning
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Problem Lösning
INTERNET, PC LINK: – Tryck på STANDBY·ON för att stänga av Streamium systemet.Vidare, tryck 
Streamium systemet låser sig på INTERNET eller PC LINK för att sätta på det igen.
under startläget – Om Streamium systemet inte reagerar när du trycker på STANDBY·ON,

koppla ifrån Streamium systemet från elnätet och vänta åtminstone
10 sekunder innan du återansluter Streamium systemet.

– Om Streamium systemet låser sig under startläget innan du kan se Internet
eller PC LINK menyn och om råden ovan inte hjälper, kanske Streamium
systemet behöver en återinstallation av mjukvaran:
1 Se till att Streamium systemet har tillgång till Internet genom en

trådbunden anslutning. Om det är nödvändigt, anslut Streamium systemet
till en ledig LAN port på din router (se sid 22).Använd inte en trådlös
anslutning.

2 Koppla ifrån Streamium systemet från elnätet.
3 Håll den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen intryckt medan du

återansluter nätkabeln till elnätet.
4 Följ instruktionerna på TV-skärmen eller på teckenfönstret på Streamium

systemet för att skapa en förbindelse till Internet och för att återinstallera
mjukvaran på Streamium systemet.

Problemlösning
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Please take the following problems/solutions into account:

Problem Solution
PC LINK: It takes about 2 minutes – Your PC may assign an IP address to itself automatically 
before the Streamium System (Auto-IP).This can take some time.
connects to the PC Run the Philips AutoIP utility. See the chapter below.
(Windows operating system only)

PC LINK:The Streamium System – The PC may not get an IP address automatically.
does not connect to the PC Run the Philips AutoIP utility. See the chapter below.
(Windows operating system only)

Addendum MX6000i/22

3103 306 1998.3 VieChr0418

Using the Philips AutoIP utility
Run the Philips AutoIP utility on your PC if you have a 
direct connection between the Streamium System and your
PC (case B on page 21 or case D on page 23 of the user
manual).

Do not run the Philips AutoIP Utility if you have a
wired or wireless home network using a base station,
router or gateway (case A on page 19 or case C on
page 22 of the user manual)

1 Press PC LINK on the Streamium System.

2 Insert the Philips Media Manager CD-ROM into the 
CD-ROM drive of your PC.
Go to the folder “Software” ➜ “Tools”.

3 Double-click the “PhilipsAutoIPutility.exe” file to start the
AutoIP utility.
➜ In some cases “Auto IP” may be deactivated on your

computer completely and you will be asked if you want 
to enable Auto IP on your PC. Click on “OK”. Please be
aware that your PC will restart. Continue with step 2.

➜ A list with all network adapters found on your computer
will appear.The list may include old adapters that were 
not properly uninstalled.

4 Click on the adapter which you want to use for the
communication between the PC and the Streamium System.

5 If the status of the adapter is “DHCP only”:
Click the “Enable AutoIP” button.
➜ The status changes to “DHCP/AutoIP”.

If the status of the adapter is “DHCP/AutoIP” or
“AutoIP”:
Wait until the IP address changes to 169.254.x.x.
x is a number between 0 and 255.

Next, click the “Lock AutoIP” button.
➜ The PC is properly set up now.

If the status of the adapter is “Static IP”:
In this case the AutoIP utility cannot make any changes on
your computer.
Either change the network settings of the Windows
operating system to “Obtain IP address automatically” and
continue with step 4 or 
enter a static IP on the Streamium System. For this, press
SYSTEM MENU and select Network ➜ Network Config.

6 Click the “Exit” button to exit the AutoIP utility.

7 Press STANDBY·ON to switch the Streamium System to
standby. Next, press PC LINK.The Streamium System should
connect instantly to the PC now.

Note:You can reverse the settings of the AutoIP utility by clicking
again on the corresponding button.



Förbehållen ändringar utan förvarning.

Allmänt
Strömförsörjningsvärde ––––––––––––––––– 230V / 50 Hz
Strömförbrukning

Aktiv –––––––––––––––––––––––––––––––––– 118 W
Standby –––––––––––––––––––––––––––––– < 0,5 W

Dimensioner (b x h x d) ––– 435 mm x 96 mm x 370 mm
Vikt –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 8,0 kg

Förstärkare
Uteffekt 

Total uteffekt –––––––––––––––––––––––––––– 450 W
Stereoläge (1 kHz, 10% THD) –––––––– 2 x 75 W RMS
Surroundläge (1 kHz, 10% THD)

Front ––––––––––––––––––––––––– 2 x 75 W RMS
Mitt ––––––––––––––––––––––––––––– 75 W RMS
Surround –––––––––––––––––––––– 2 x 75 W RMS
Subwoofer –––––––––––––––––––––––– 75 W RMS

Total harmonisk distorsion ––––––––––– 10%, 1 kHz, 66 W
S/N kvot (ovägd) –––––––––––––––––––––––––– ≥ 92 dB

(A-vägd) ––––––––––––––––––––––––––––– 100 dBA
Överhörning (1 kHz) –––––––––––––––––––––– ≥ -90 dB

Tuner
Avstämningsområde

FM ––––––––––––––––––––––––– 87,5 MHz–108 Mhz
MW –––––––––––––––––––––––– 531 kHz–1602 kHz

DVD
Skivdiameter ––––––––––––––––––––––––– 12 cm / 8 cm
Videodekoder ––––––––––––––––––– MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC ––––––––––––––––––––––––– 9 bit, 5 kanaler
Signalsystem ––––––––––––––––––––––––––––––––– PAL
Videoformat –––––––––––––––––––––––––––– 4:3 / 16:9
Video S/N ––––––––––––––––––––––– 56 dB (minimum)
Understödda skivformat –––––– DVD, DVD+R, DVD+RW,

(Super)-video-CD,
audio-CD,CD-R,CD-RW,

MP3-CD (ISO 9660)

INTERNET och PC LINK
Ethernet –––––––––––––––––– IEEE 802.3, 10/100 Base-T
Trådlös –––––––––––––––– Wi-Fi certifierad, IEEE 802.11g
Understöda mediaformat (vid tidpunkt för tryck)

Musik –––––––––––––––––– MP3 och MP3pro streams,
32–320 kbit/sek,

varierande bithastighet
Bilder ––––––––––––––––––– JPEG, JPEG2000, .bmp, .gif
Video ––––––––––––––––– MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4,

DivX 4.0/5.03

Analoga audio-anslutningar
Analog in (AUX IN,TV IN) –––––––– 500 mV–2 V / 22 kΩ
Analog ut (LINE OUT) –– Stereo, 1,5 V / 1 kΩ, S/N 105 dB
Analog ut (scart) ––––––––––––––––– Stereo, 1,5 V / 1 kΩ

Videoanslutningar
Video ut (S-VIDEO)

Y ––––––––––––––––––––––––––––––– 1,0 Vp-p, 75 Ω
C –––––––––––––––––––––––––––––– 0,3 Vp-p, 75 Ω

Video ut (CVBS) ––––––––––––––––––––– 1,0 Vp-p, 75 Ω

Digitala anslutningar
Digital Ingång/Utgång SPDIF (Sony Philips digitalt gränssnitt)

In ––––––––––––––––––––––––– > 200 mVp-p / 75 Ω
Ut –––––––––––––––––––––––––– 500 mVp-p / 75 Ω

PCM –––––––––––––––––––––––––––––– acc. IEC 60958
Dolby Digital/DTS –––––––––– acc. IEC 60958, IEC 61937
Audio DAC ––––––––––––––––––––––––– 24 bit /96 kHz
Frekvensrespons 

44,1 kHz –––––––––––––––––––––––– 10 Hz – 20 kHz
48 kHz ––––––––––––––––––––––––– 10 Hz – 22 kHz
96 kHz ––––––––––––––––––––––––– 10 Hz – 44 kHz

Högtalar och hörluranslutningar
Front, mitt och bakre högtalare –––––––––––––––––– 4 Ω
Subwoofers ––––––––––––––––––––––––––––––––– 8 Ω
Hörlur (6,3 mm, 8–600 Ω) –––––––– 2,8V EMF, Ri = 80 Ω

Antennanslutningar
FM-antenn ––––––––––––––––––––––––––––––––– 75 Ω
MW-antenn ––––––––––––––––––––––––––––––– 300 Ω

Högtalare
Främre och bakre högtalare

System ––––––––––––––––– 2-vägsskärmad, sluten låda
Impedans ––––––––––––––––––––––––––––––––– 4 Ω
Högtalardrev –––––––––––––––––– 2 x 3" bashögtalare,

1 x 13⁄4" högtonshögtalare
Dimensioner (b x h x d) – 94,5 mm x 280 mm x 70 mm

Centre speaker
System ––––––––––––––––– 2-vägsskärmad, sluten låda
Impedans ––––––––––––––––––––––––––––––––– 4 Ω
Högtalardrev –––––––––––––––––– 4 x 2" bashögtalare,

1 x 13⁄4" högtonshögtalare
Dimensioner (b x h x d) – 435 mm x 73,5 mm x 65 mm

Subwoofer
System ––––––––––––––––––––––––––––––– basreflex 
Impedans ––––––––––––––––––––––––––––––––– 8 Ω
Högtalardrev ––––––––––––––––––––– 4" bashögtalare 
Sockeldimensioner (b x h) –––––––– 240 mm x 30 mm
Tubdimensioner (b x h) ––––––––– 115 mm x 962 mm

Tekniska data
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2 Sätt fast de
2 fronthögtalarna
(vitt, rött uttag) på
dina 2 subwoofers.
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Snabbanvändarmanual MX6000i
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1 Anslut
högtalarkablarna på
den nedre delen av
dina subwoofers.

Anslut scart-uttaget på TV:n till scart-uttaget (to TV) på Streamium-
systemet med den medföljande scart-kabeln. Om din TV inte har något
scart-uttag, var vänlig läs på sidan 12 i bruksanvisningen.

5 Anslut högtalarkablarna till Streamium-systemet.

6 Anslut FM och MW-antennen.

7 Efter du har gjort alla övriga anslutningar, anslut
nätkabeln till MAINS~ på Streamium-systemet
och till vägguttaget.

3 Sätt fast de
2 minihögtalarhållarna
på de 2 bakre
högtalarna (blått,
grått uttag) och 
anslut motsvarande
högtalarkablar.

4 Placera ut högtalarna.

1 Sätta i batterier 2 Ansluta TV:n

3 Anslut högtalarna och antennen
Para ihop högtalarkablarnas färger med högtalaruttagens!
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Installera den medföljande trådlösa USB adaptern på din
dator

1 Lägg i installeringsskivan till USB-adaptern i skivenheten på din dator.
Installeringsmanualen på CD-ROM kommer att starta automatiskt.

2 Följ instruktionerna på skärmen pa datorn.Anslut den trådlösa USB-adaptern 
till den tillgängliga USB-porten på din dator när installeringsmanualen ber dig att
göra så.

Spela musik, bild och video från din dator med 
Streamium-systemet

1 Tryck på PC LINK på fjärrkontrollen.
➜ Datornamnet blir synligt på TV-skärmen.

2 Tryck på 2OK för att få tillgång till musik, bilder och video på din dator.

Om du får några problem med att ansluta till datorn, tryck på PC LINK
igen. Se på sidan 21 i bruksanvisningen för ytterligare hjälp.

Spela musik, bild och videotjänster på nätet med
Streamium-systemet

1 Tryck på INTERNET på fjärrkontrollen.
➜ Du blir ombedd att mata in din e-postadress.

2 Använd fjärrkontrollen för att mata in din e-postadress och tryck på 2OK pa
fjärrkontrollen.

Exempel:Tryck två gånger på O för ”@”. För att radera ett tecken, tryck på 1.

3 Du kommer att få en e-post med instruktioner hur du skapar ditt användarkonto 
på ”My.Philips.com”.

4 Efter du har skapat ditt användarkonto, tryck på INTERNET på fjärrkontrollen för
att få tillgång till mediatjänster på nätet.

Spela musik, bild och video från din dator med 
Streamium-systemet

1 Tryck på PC LINK på fjärrkontrollen.
➜ De tillgängliga datornamnen blir synliga på TV-skärmen.

2 Välj en dator och tryck på 2OK för att få tillgång till musik, bilder och video på
datorn.

Om du får problem med att ansluta till internet eller till dina datorer, tryck
på INTERNET eller PC LINK igen. Se på sidan 19–20 i bruksanvisningen för
ytterligare hjälp.

Du har
– bredbandinternet 
– en trådlös basstation (inte inkluderad)
– dator ansluten till det trådlösa nätverket

PC;Windows 98 SE eller senare,
Apple Macintosh: Mac OS 10.1.5 eller högre

Först, se till att alla datorer i ditt nätverk ansluter till 
internet och till varandra.

4 Installera tunern
1 Tryck på TUNER på fjärrkontrollen.

2 Tryck och håll VIEW FAVORITES intryckt i 5 sekunder.
➜ AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS?? visas.

3 Tryck på den röda knappen (SUBTITLE) på fjärrkontrollen
för att starta installering av radiostationerna.
➜ Det kan dröja flera minuter att söka och spara

radiostationerna.

5 Sätta på TV:n
1 Sätt på TV:n.

2 Tryck på AUX på fjärrkontrollen till Streamium-systemet.

3 Ställ in TV:n på korrekt audio/videokanal för Streamium-
systemet:A/V IN,AUX, EXT 1, 2, …
➜ Philips Streamium startfönster blir synligt på TV-skärmen.

Om du får några problem med bildkvaliteten, var
vänlig läs på sidan 15 i bruksanvisningen.

6 Installera Philips mediahanterare
Med installeringen av Philips mediahanteringsmjukvara på
din dator, kan du göra mediafilerna på din dator tillgängliga
till Streamium-systemet.

1 Ladda ner den senaste versionen av Philips
mediahanteringsmjukvara på ”My.Philips.com” eller lägg i
medföljande CD-ROM i CD-ROM-enheten på din dator.

2 Dubbelklicka på ”PMMSetup.exe”-filen för att installera
Philips mediahanteringsmjukvara på din dator(datorer).
Under installeringen blir du frågad om vilka mediafiler 
som ska läggas till Philips mediahanterare.

Du har 
– en dator med en tillgänglig USB-port (USB 2.0 rekommenderas)
– Windows 98 SE eller senare

Med installeringen av den medföljande trådlösa USB-adaptern på din dator får du
en trådlös anslutning till Streamium-systemet. Sedan har du tillgång till mediafilerna
på din dator med ditt Streamium-hemmaunderhållningssystem.

Medföljande 
trådlös USB-adapter

7 Option A

MENU MENU
SYSTEM DISC

SUBTITLE ANGLE ZOOM AUDIO

FAVORITES

(UN) MARK VIEW

TV AUX

DVD INTERNET PC LINK TUNER

SHUFFLE

INFO !

RECENT

SOUND SURROUND.@

PQRS
TUV

WXYZ

GHI
JKL

MNO

ABC
DEF–-

RETURN RESUME

MENU MENU
SYSTEM DISC

SUBTITLE ANGLE ZOOM AUDIO

FAVORITES

(UN) MARK VIEW

TV AUX

DVD INTERNET PC LINK TUNER

Option Beller

computer

computer

bredbandinternet 
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8 Välja and spela media 

9 Spela en skiva 

1 Tryck på 3 eller 4 för att flytta upp
och ner i menyn.

2 Tryck på 2 för att komma in i menyn
till höger.

3 Upprepa steg 2 och 3 igen för att
navigera till önskat spelbart exemplar
(internetradiostation, film, album,
spår, …).

4 Tryck på 2OK för att spela det
spelbara exemplaret.

00 För att gå tillbaka till föregående
(vänster) meny, tryck på 1.

00 För att stoppa avspelning, tryck på 9.

1 Tryck på DVD på fjärrkontrollen. 2 Tryck på DISC 1 (OPEN/CLOSE /)
för att öppna fack 1.

3 Lägg i en skiva i fack 1.

4 Tryck på DISC 1 (OPEN/CLOSE /)
för att stänga fack 1.

5 Tryck på 2OK för att starta
avspelning.Vissa skivor kommer att
starta automatiskt.

00 För att hoppa till föregående eller
följande kapitel/spår, tryck upprepade
gånger på S eller T.

FAVORITES

(UN) MARK VIEW

TV AUX

DVD INTERNET PC LINK TUNER

RETURN RESUME

MENU MENU
SYSTEM DISC

Var vänlig gå in på http://My.Philips.com

DEF

RETURN RESUME

MENU MENU
SYSTEM DISC

DEF

RETURN RESUME

MENU MENU
SYSTEM DISC



EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,
Philips Consumer Electronics

(manufacturer´s name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven,The Netherlands
(manufacturer´s address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips MX6000i/22S
(name) (type of model)

Wireless Home Entertainment System
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013:2001 EN 300 328 : 2003
EN55020:2002 EN 301 489-1 : 2002
EN60065:1998 EN 301 489-17 : 2002
EN61000-3-2:2000
EN61000-3-3:1995 + amdt.A1:2001
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R&TTE directive 1999/5/EC (incl.89/336/EEC & 73/23/EEC & 
93/68/EEC directives) and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven, 18. March, 2004 Cor Luijks
(place, date) Technology Manager BCT – R&NP

(signature, name and function)

Philips Consumer Electronics

WRR-665/4/022
(Report No.)

3103 306 1992.1 VieChr0415



S
ve

n
sk

a

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

W
MX6000i

CLASS 1

LASER PRODUCT

3103 306 1971.3

VieChr0415


	Snabbanvändarmanual
	Allmän information
	Medföljande tillbehör
	Installation
	Underhåll
	Skivhantering
	Miljöinformation

	Fjärrkontroll
	Sätta i batterierna
	Använda fjärrkontrollen
	Använda fjärrkontrollen för att styra en Philips TV

	Kontroller
	Anslutningar
	Ansluta …
	Montera högtalarna
	Sätta fast fronthögtalarna på dina subwoofers
	Sätta fast minihögtalarhållarna på de bakre högtalarna
	Sätta fast de bakre högtalarna på väggen
	Placering av högtalare och subwoofers
	Ansluta högtalarna och subwoofers
	Hur man använder klickkontakterna
	Ansluta tunerantennerna
	Ansluta FM-antennen
	Ansluta MW-antennen

	Ansluta TV:n
	Använda Euro SCART
	Använd kompositvideo (CVBS)
	Använda S-video

	Ansluta audioutrustning
	Anslutningar för avspelning
	Anslutning för digitala eller analoga inspelningar
	Ansluta till starkströmsnätet

	Sätta på systemet
	Välja en källa
	Koppla till Eco Power standby
	Inställningar för TV:n
	Kolla om du ser en bild
	Om din TV stödjer RGB-ingångssignaler
	TV-audioingång
	TV-format

	Volym och ljud
	Justera volymen
	Justera bas, diskant, loudness och ClearVoice
	Lyssna genom hörlurar
	Justera surroundljudet

	Internet och PC Link
	Allmän information om INTERNET och PC LINK
	Förutsättingar för att kunna använda internetmediatjänster
	Förutsättingar för att kunna använda PC LINK
	Hur man försäkrar sig om en bra trådlös anslutning
	Nätverksnamn (SSID)
	WEP-kryptering
	Innan du ansluter
	A) Trådlöst hemmanätverk med trådlös router
	B) PC med ett trådlöst nätverkskort eller med en trådlös USB-adapter
	C) Trådbundet hemmanätverk med en router
	D) Endast PC med ett nätverksgränssnitt (Ethernet)-kort
	Registrering
	Om ”My.Philips.com”
	Granska och ändra nätverksinställningar
	Internettjänster
	PC LINK
	Använda de färgade flerfunktionsknapparna – SUBTITLE, ANGLE, ZOOM och AUDIO
	INFO!
	Favoriter – FAVORITES
	Lägga till en tjänst till dina favoriter
	Tillgång till dina favoriter

	Nyligen använda mediatjänster – RECENT
	Flera användare – USER
	Lägga till en ny användare
	Välja en användare
	Ta bort en användare


	Skiva
	Allmän information
	Spelbara skivor
	Regionala koder
	Tillgängliga skivfunktioner
	Skivavspelning
	Välja nästa skiva
	Återgå
	Förhandsgranska kapitel
	Kapitel/spårval
	Framåt- och bakåtsökning
	Söka i systemmenyn
	Time – Tidssökning
	Fast, Slow – Fastmotion, slowmotion
	Stillbild/Ramavspelning
	Upprepa
	Slumpval
	Program
	Programmera spår/kapitel/titlar
	Spela ett program
	Överblicka/Radera programmerade spår
	Rensa hela programmet

	Disc Menu
	Audio
	Undertexter
	Kameravinkel
	Zoom
	Välja menyspråk, land, audiospråk och undertextspråk
	Menyspråk
	Land
	Standardaudio
	Standardundertext

	Avspelningskontroll (PBC)
	Sätta på/av PBC
	Spela en (Super)-video-CD med PBC

	Spela MP3-skivor
	Spela bild-CD:s
	Rotera en bild
	Spela en diashow


	Åtkomstkontroll
	Parental Level – Föräldernivå
	Change Pin – Ändra pinkod
	Disc Lock – Skivlås
	Om du har glömt din pinkod

	Systemmeny
	Använda systemmenyn
	Justera bildinställningarna
	Färginställningar
	Brightness
	Contrast
	Sharpness
	Saturation
	Video Shift

	Nattläge
	Analog utgång
	Digital utgång
	Högtalaruppställning, högtalaravstånd och volymbalans
	Hjälpfunktionen och statusruta
	Insomningstimer
	Justera ljusstyrkan på teckenfönstret
	Online-uppgradering
	Återställa Streamium-systemet

	Tuner
	Ställa in radiostationer
	Automatisk förinställd programmering
	Spara favoritradiostationer manuellt
	Välja en favoritradiostation
	Radera en favoritradiostation
	Radera alla favoritradiostationer
	Ändra ordningen på favoritradiostationer
	RDS-information

	Problemlösning
	Philips AutoIP utility

	Tekniska data

