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Svenska
Denna produkt innehåller copyrightskyddad teknik, som är skyddad
enligt metodanspråk gällande vissa USA-patent och annan
kunskapsmässig äganderätt, ägd av Macrovision Corporation och
andra rättighetsinnehavare. Användning av denna copyrightskyddade
teknik måste godkännas av Macrovision Corporation och är avsedd
enbart för hemmabruk och annan begränsad användning, om inte
annat godkänts av Macrovision Corporation. Teknikåtervinning eller
isärtagning är förbjudet.

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. “Dolby,” “Pro Logic”
och dubbel-D-symbolen är varumärken tillhörande Dolby
Laboratories. Konfidentiella opublicerade arbeten.
©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

TRUSURROUND, SRS, och symbolen
är varumärken
tillhörande SRS Labs, Inc. TRUSURROUND-teknik är tillverkad på
licens från SRS Labs, Inc.
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Introduktion

Svenska

Verkligheten återskapad: Super
Audio CD

SACD 1000; verklighet i ljud...
och bild

Framtiden inom digital ljudåtergivning är inte längre
begränsad till ett närmande mot verkligheten. Den nya
standarden är verkligheten! Det mänskliga örat klarar
inte längre av att skilja verkligt ljud från digital
återgivning. På Philips börjar framtiden idag, med SACD
1000 - Super Audio Compact Disc. Denna Super Audio
CD-spelare kombinerar överlägsen ljudkvalitet med
möjligheten att spela i stort sett alla existerande ljudoch videoformat med en enda spelare. Din dyrbara CDsamling kommer att behålla sitt värde!

SACD 1000 kommer inte bara att överraska dig med sin
överlägsna återgivning av i stort sett alla existerande
ljudformat. Ansluten till din TV kan SACD 1000 visa
VCD- och DVD-video med perfekt studiokvalitetsbild
och verkligt 3-dimensionellt digitalt Multichannel-ljud.
Händelsesekvenser kan visas från den kameravinkel du
väljer. Du kan bryta ned språkbarriärer med ljudspår i
ända upp till åtta olika språk, plus - om skivan innehåller
det - ända upp till 16 textremsor. Video blir en ny
upplevelse. Och det gör SACD 1000 till en nödvändig
del i en toppmodern ljud- och videoanläggning.

Super Audio-standarden är uppbyggd på DSD-teknik
(Direct Stream Digital). Detta nya digitala "direct
stream"-format innefattar ett 1-bitsystem, som har en
digital samplingsfrekvens som är 64 gånger högre än den
för en vanlig ljud-CD. Resultatet är imponerande: en
frekvensåtergivning på mer än 50 kHz och 120 dB
dynamisk spännvidd över hela det hörbara spektrumet.
Blandad med så många ursprungliga frekvenser som
möjligt låter ljudinformationen, hörbart för det mänskliga
örat, mycket naturligare.
Alla hörbara frekvenser är trots allt inbyggda i
frekvensomfånget som sänds ut av ljudkällan. En bättre
återgivning finns inte! För första gången kommer dina
öron att återuppleva verkligheten.

Nästa standard: hybridskivan
Super Audio CD är vidareutvecklingen av CD med
ultrahög ljudkvalitet. Ytterligare funktioner som
Multichannel kan erbjudas. På högdensitets - HD (high
density) - Super Audio CD kan du ha tillgång till skilda
områden med tvåkanalig stereo och Multichannel.
Men det är inte nog med det! Hybridversionen av
SACD-skivan garanterar bakåtkompatibilitet med CDoch DVD-spelare. Hybridskivan består, förutom av HDlagret, av ett CD-lager med standarddensitet med vanlig
tvåkanalig stereo-CD-ljudinformation. De två lagren läses
från samma sida av skivan. HD-lagret läses av en DVDlaser. Det nedre reflekterande lagret med vanligt CDljud läses av CD-lasern, genom det andra
halvgenomträngliga HD-lagret.

Super Audio CD
Du känner igen Super Audio CD-skivor
på logotypen. Det finns tre sorters
Super Audio CD-skivor: enkelt lager,
dubbelt lager och hybridskivor.
Varje sort kan innehålla två områden med inspelad
information. Ett högkvalitativt stereoområde och ett
högkvalitativt Multichannel-område.
- Skivor med enkelt lager kan innehålla båda
informationsområdena.
- Skivor med dubbelt lager kan innehålla båda
informationsområdena, och dubbelt så mycket
information kan lagras på skivan på grund av det extra
lagret.
- Hybridskivor kan inte enbart innehålla båda
informationsområdena, utan även ett extra standard-CDlager som gör skivan spelbar på vanliga CD-spelare.
Den inspelade informationen kan skilja sig mellan
områdena. Detta visas i informationen som följer med
skivan. Områden kan väljas separat före eller under
uppspelning. Vid uppspelning av Super Audio CD-skivor
kan spelaren styras via knapparna på spelarens framsida
och fjärrkontrollen eller via On Screen Display (OSD) på
din TV.

Hybrid SACD-skiva
1 CD lager som går att spela
på dina vanliga CD-spelare
Högdensitetslager bestående av:

SACD-skivtyper

Skiva med dubbelt lager

Hybridlagerskiva

Skiva med enkelt lager

HD-lager
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HD-lager

CD-lager

HD-lager

2
3

- High Quality DSD Stereo
- High Quality DSD Multi-channel
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Video CD

Ljud-CD-skivor som enbart innehåller
musikspår.
Du känner igen CD-skivor på
logotypen.
Du kan spela dem på vanligt sätt i en stereoanläggning,
med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen och/eller
spelarens framsida, eller via TV:n med hjälp av On
Screen Display (OSD).

Du känner igen Video CD-skivor på
logotypen.
Beroende på innehållet på skivan (en
film, videosekvenser, en dramaserie,
etc.) kan dessa skivor ha ett eller flera spår, och spår kan
ha ett eller flera index, enligt vad som visas på
skivfodralet. För att ge dig lätt och bekväm tillgång till
innehållet låter spelaren dig byta mellan olika spår, och
även mellan olika index.
Svenska

Ljud-CD (CDDA)

Obs: Att DTS-ljudformatet på SACD 1000 endast stöds för
DVD. Denna produkt stöder inte uppspelning av DTS-kodade
CD-skivor.

Digital video
DVD-Video använder toppmodern MPEG 2datakomprimeringsteknik för att lagra en hel film på en
enda 5-tumsskiva. DVD-skivors varierbara bitratekomprimering, med hastigheter upp mot 9,8 Mbit/sekund,
fångar även de mest komplexa bilderna i originalkvalitet.
De kristallklara digitala bilderna har en horisontell
upplösning på över 500 linjer, med 720 bildpunkter
(bildelement) på varje linje. Denna upplösning är mer än
dubbelt mot VHS, överlägset Laser Disc och helt
jämförbart med digitala masterinspelningar som görs i
inspelningsstudior.
DVD-Videoskivor fungerar för antingen videostandarden
PAL eller NTSC. Denna tvåstandardspelare kan spela
båda sorter och visar dem på bästa möjliga sätt på din
flerstandards TV-skärm.
Som framtidens allmängiltiga videosystem ger DVDVideo optimala bilder på alla TV-skärmar.

DVD-Video
Du känner igen DVD-Videoskivor på
logotypen.
Beroende på innehållet på skivan (en
film, videosekvenser, en dramaserie,
etc.) kan dessa skivor ha en eller flera titlar, och varje
titel kan ha ett eller flera kapitel. För att ge dig lätt och
bekväm tillgång till innehållet låter spelaren dig byta
mellan olika titlar, och även mellan olika kapitel.
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Uppackning

Svenska

Kontrollera att alla delar i ditt SACD-spelarpaket är med
och i gott skick, enligt listan nedan:
- SACD-spelare
- Fjärrkontroll med separat paketerade batterier
- Tvåtrådig nätsladd
- SCART-kabel (endast i Europa)
- Ljudkabel (4x)
- Digital koaxialkabel
- Videokabel
- Användarhandbok.
Om någon del är skadad eller saknas, meddela detta till
din leverantör omedelbart.
Spara förpackningarna; du kan behöva dem vid framtida
transport av spelaren.

74 INTRODUKTION

Placering

● Ställ spelaren på en stadig, plan yta.
● Håll spelaren borta från element och direkt solljus.
● Om spelaren placeras i ett skåp ska det vara
cirka 5 cm fritt utrymme runt hela spelaren, för att
säkerställa tillräcklig ventilation.
● Om SACD-spelaren inte kan läsa SACD-/CD-/DVDskivor korrekt, använd en rengörande CD-/DVDskiva för att göra rent linsen, innan du lämnar in
SACD-spelaren på reparation. Andra
rengöringsmetoder kan förstöra linsen. Håll alltid
skivsläden stängd för att undvika damm på linsen.
● När SACD-spelaren flyttas från en kall till en varm
miljö måste spelaren få acklimatisera sig i åtminstone
2 timmar för att undvika skador. När spelaren
plötsligt placeras i en varm miljö kan linsen bli immig.
Det går då inte av spela SACD-/CD-/DVD-skivor.
Vänta tills fukten har försvunnit.
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Funktionsöversikt
Spelarens framsida
POWER ON/OFF
- sätter på och stänger av spelaren
Standby-lampa
- lyser röd när spelaren är i läget standby
SOUND MODE
väljer önskat ljudläge:
- för SACD: CD, Stereo eller Multichannel (om tillgängligt)
- för DVD/VCD: Stereo, Dolby Surround, 3D Sound eller Multichannel
Svenska

Teckenfönster
- visar spelarens aktuella status
; PAUSE
- pausar uppspelning av ljud/video
eller går till nästa bildram
2 PLAY
- börjar uppspelning av ljud/video
9 STOP
- stoppar uppspelning av ljud/video

SACD 1000

SOUND MODE

VIDEO

STOP

PLAY

PAUSE

REPEAT

PREV

NEXT

F TS

SVCD CD
SACD STEREO
MCH

ON/OFF

TITLE TRACK
CHAPTER
DTS
MCH SUR 3D

SCAN SHUFFLE TOTAL REM TRACK TIME
A-B REPEAT TITLE CHAPTER TRACK ALL

OPEN/CLOSE

SUPER AUDIO CD

TruSurround
DIGITAL VIDEO

DIGITAL OUT

with

SRS

Skivsläde

/ OPEN/CLOSE
- öppnar/stänger skivsläden
REPEAT

S PREV
- väljer föregående spår/titel/kapitel/index
eller början av pågående spår/titel/kapitel/index
T NEXT
- väljer nästa spår/titel/kapitel/index
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Spelarens baksida
VOLTAGE SELECTOR
- För att välja 100/120 V eller 220/240 V. Ändra omkopplaren vid
behov så att spelaren överensstämmer med den nätspänning du
använder
MAINS
- Uttag för anslutning till elnätet
Filter-väljare
- Se avsnittet "Användning - Avancerad användning"
Svenska

GND
- Jordanslutning. För att göra jordningsanslutning mellan de olika
delarna i din anläggning vid störningsproblem. Se även "Jordning av
anläggning" i avsnittet "Användning - Avancerad användning "
MULTICHANNEL AUDIO OUT
(För anslutning till en Multichannel-mottagare)
- SUBW(oofer) - subwoofer-anslutning
- CENTER - anslutning för centerhögtalare
- RIGHT/LEFT SURR(ound) - anslutning av surround-högtalare
- RIGHT/LEFT - anslutning av fronthögtalare

3104 127 1194.1

MULTICHANNEL AUDIO OUT

MAINS
RIGHT

VOLTAGE SELECTOR
220-240V

LEFT

RIGHT SURR.

LEFT SURR.

SUBW

CENTER

100-120V

FILTER
1 2 3

GND

I
AUX-I/O

DIGITAL AUDIO OUT
Dolby Digital/
DTS/MPEG only

STEREO OUT

VIDEO OUT

L

R

II
TO TV-I/O

OPT OUT

DIG OUT

AUDIO

(CVBS)
VIDEO OUT

( Y/C )
S-VIDEO

DIGITAL AUDIO OUT
- OPT(isk) OUT digital ljudutgång
för anslutning till digital (optisk) utrustning
- DIG(ital) OUT digital ljudutgång
för anslutning till digital (koaxial) utrustning
STEREO OUT
- Ljudutgång för anslutning till en förstärkare, mottagare
eller stereoanläggning
VIDEO OUT
- VIDEO OUT (CVBS) - för anslutning till en TV
med CVBS videoingång
- S-VIDEO OUT (Y/C) - för anslutning till en TV
med S-Video (Y/C)-ingång
TO TV-I/O
- SCART-anslutning (Euroconnector) för anslutning till en TV med SCART-anslutning
AUX-I/O
- SCART-anslutning för anslutning till din videobandspelare
Varning: Vidrör inte de inre stiften på anslutningarna
på den bakre panelen. Statisk elektricitet kan orsaka
bestående skador på apparaten.
76 FUNKTIONSÖVERSIKT
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Teckenfönster
SACD
SVCD

Super Audio CD isatt
Audio CD isatt
Video CD isatt

CD
STERE
STEREO
SMCH O
MCH
VIDEO

visar aktivt ljudläge

DVD-videoskiva isatt

M TITLE TRA

RACK

Svenska

SACD

- antal titlar på DVD-skivan i Stop-läge
- nummer på aktuell titel

CHAPTER INDE

M TITLE TRACK

Nummer på aktuellt kapitel

- antal spår på SACD-/CD-/VCD-skivan i Stop-läge
- nummer på aktuellt spår
N

X
SCAN SHUFFLE TOTAL REM TRACK TIME
GHT A B REPEAT TITLE CHAPTER TRACK ALL

spårtid i timmar, minuter och sekunder
N

X
SCAN SHUFFLE TOTAL REM TRACK TIME
GHT A B REPEAT TITLE CHAPTER TRACK ALL

REM TIME
F TS

SVCD CD
SACD STEREO
VGA MCH
PIC
VIDEO HDCD

skiv-/programtid i timmar, minuter och
sekunder
kvarvarande spårtid i timmar, minuter och
sekunder när teckenfönsterläget är satt till
"Kvarvarande tid"

DIGITAL
NATURAL
MOTION
ALBUM TITLE TRACK
CHAPTER INDEX
SCAN SHUFFLE TOTAL REM TRACK TIME
MCH SUR 3D SPOTLIGHT A-B REPEAT TITLE CHAPTER TRACK ALL
GROUP DTS

AUDIO

X

uppspelningen tillfälligt avbruten (inte aktiv vid inställning av Personliga
inställningar)
SCAN
första 10 sekunderna på varje spår/kapitel spelas
A-B REPEAT
ett avsnitt (A-B) repeteras
SHUFFLE T spår/kapitel spelas i slumpvis ordning
REPEAT TITLE CHAPTER TRACK ALL
funktionen repetera titel/kapitel/spår/allt aktiv
F TS
FTS (Favourite Track Selection)-program tillgängligt för isatt
CD/DVD/VCD
fjärrkontrollen aktiv (blinkar)
DTS
DTS-ljud (Digital Theatre Sound) på den digitala utgången
MCH
Ljudlägesknappen (för DVD) är satt till Multichannel
SUR
Ljudlägesknappen (för DVD/VCD) är satt till Dolby Surround
3D S
Ljudlägesknappen (för DVD/VCD) är satt till 3D Sound
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Fjärrkontroll

TV POWER
- sätter på TV:n eller ställer den i
standby

TV
POWER

SOUND MODE

STOP

Svenska

9 STOP
- stoppar uppspelning
SOUND MODE
- väljer önskat ljudläge
• för SACD: CD, Stereo eller
Multichannel (om tillgängligt)
• för DVD/VCD: Stereo, Dolby
Surround, 3D Sound eller
Multichannel
2 PLAY
- börjar uppspelning av ljud/video
5 REVERSE
- söker baklänges
; PAUSE
- pausar eller stillbild/går till nästa
bildram
H SLOW
- slow motion
6 FORWARD
- söker framåt
J PREVIOUS
- föregående spår/titel/kapitel/index
e RESUME
- fortsätter uppspelning
K NEXT
- nästa spår/titel/kapitel/index

VOL +/- ljudvolym upp/ned i TV-läge
c MUTE
- stänger av ljudet i TV-läge
CH +/–
- program upp/ned i TV-läge

FTS
- växlar FTS-funktion på/av
- visar FTS-meny
(FTS = favoritspårsval [Favourite
Track Selection])
SHUFFLE
- uppspelning i slumpvis ordning
Z SUBTITLE
- textremsa på/av/väljer textremsa
(endast DVD/VCD)
Y AUDIO
- val av språk

78 FUNKTIONSÖVERSIKT

SACD
POWER

REVERSE

PREVIOUS

PAUSE

PLAY

SLOW

FORWARD

RESUME

ZOOM

SACD POWER B
- sätter på spelaren eller ställer
den i standby

NEXT

DISPLAY
ANGLE

VOL

CH

MUTE

TITLE

CHAPTER

T

C

FTS

SHUFFLE

SUBTITLE

AUDIO

DIM

REPEAT

REPEAT

SCAN

MENU DISC
- väljer DVD-angiven meny
MENU SYSTEM
- Visning på skärmen (OSD) på/av
v w t u
- pil upp/ner/vänster/höger
förflyttning i OSD-läge (visning på
skärmen)
RETURN
- återgå till föregående menysteg
a ZOOM
- förstorar videobilden
} ANGLE
- väljer DVD-kameravinkel
DISPLAY
- väljer mellan att visa den tid som
gått eller som återstår
OK
- bekräfta menyvalet

0-9
- numeriska knappar
T
- välja titel
C
- välja kapitel

PLAYER DISPLAY DIM
- justerar teckenfönstrets ljusstyrka
REPEAT
- repeterar ett spår eller hela
skivan (CD, VCD, SACD)
- repeterar ett kapitel, en titel eller
hela skivan (DVD)
REPEAT A-B
- repeterar ett särskilt avsnitt (A-B)
SCAN
- uppspelning av de första
10 sekunderna på varje spår,
kapitel, titel
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OSD-information - visning på skärmen
Menyfält/Statusfönster
V
W
X
Z
}
a
b
c

Användarinställning
Spår/Titel
Kapitel
Textremsans språk
Vinkel
Zoom
Färg
Video FTS

d
e
f
g
h
Y
d

Symboler för tillfälligt responsfält
Ljud
Bild för bild
Slow motion
Snabbspelning
Tidssökning
Språk
Ljudläge

Avsöka
Repetera allt
Repetera titel
Repetera spår

off

no

off

no disc stop

Svenska

Repetera kapitel
Blanda
Repetera blandning
Repetera A till slut

Statusfönstrets tecken

Repetera A-B

Statusfönstret visar spelarens aktuella status och visas
tillsammans med första delen av menyfältet, om aktiverat
i Funktionsmenyn (se "Personliga inställningar").

Nuvarande kameravinkel/antal tillgängliga
kameravinklar
Barnsäkerhetslås På

Allmänt
Barnsäker
Skivtyp

Återgå
Förbjuden åtgärd

Slädstatus
off

no

off

Standardskärmbild
Standardskärmbilden visas när spelaren är i STOP-läge.
Den kan innehålla ett statusfönster (se "Statusfönster")
och ett "Tillfälligt responsfält". Ger information rörande
förbjudna åtgärder, uppspelningslägen, tillgängliga vinklar,
etc.

OSD-INFORMATION

-

VISNING PÅ SKÄRMEN 79

03_SACD1000_SV_23821_D1

12-12-2000

14:39

Pagina 80

Förberedelse
Allmänna kommentarer

Svenska

- Beroende på din förstärkare/mottagare/stereoanläggning finns det åtskilliga sätt att ansluta spelaren.
Dessa förklaras i detta kapitel.
- För vissa anslutningar krävs inställningar för digital
och/eller analog utgång. Dessa inställningar måste göras i
menyn "Personliga inställningar", som bara kan nås via
din TV-skärm. I dessa fall måste du även ansluta spelaren
till TV:n.
- Konsultera användarhandboken för din
förstärkare/mottagare/stereoanläggning/TV eller annan
handbok som behövs för att göra optimala anslutningar.

Anslutning till en Multichannel ljud-/TVmottagare med 6 anslutningar
SACD-spelaren innehåller en Multichannel-dekoder.
Detta möjliggör uppspelning av SACD-skivor som spelats
in i Multichannel. Du behöver bara välja Multichannel via
"Sound Mode" (ljudläge).
1

2

Anslut ljudutgångarna Left och Right för
fronthögtalaranslutning (1) till motsvarande ingångar
på din mottagare. Använd den bifogade ljudkabeln.
Anslut ljudutgångarna Left och Right för
surroundhögtalaranslutning (2) till motsvarande
ingångar på din mottagare. Använd en valfri ljudkabel.
Anslut ljudutgångar för center- och subwooferhögtalaranslutning (3) till motsvarande ingångar på
din mottagare. Använd en valfri ljudkabel.

Varning: Anslut inte spelarens ljudutgång till
phono-ingången på din ljudanläggning.

3

Anslutning till ljudutrustning analog

Obs: Om subwoofern är utrustad med egen förstärkare bör
subwoofer-anslutningen kopplas direkt till subwoofern.

Anslutning till förstärkare/mottagare
utrustad med två kanalers analog stereo
● Anslut ljudutgångarna Left och Right för
fronthögtalaranslutning (1) till motsvarande uttag på
din förstärkare, mottagare eller stereoanläggning.
Använd den bifogade ljudkabeln.
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Anslutning till en förstärkare/mottagare
utrustad med Dolby Pro Logic
För förstärkare/mottagare med Dolby Surround kan du
ansluta din SACD-spelare på samma sätt som enligt
beskrivningen för Dolby Pro Logic.
Dolby Pro Logic-ljud
1

2

Anslut ljudutgångarna Left och Right för
fronthögtalaranslutning (1) till motsvarande ingångar
på din Dolby Surround ljud/video förstärkare/
mottagare. Använd den bifogade ljudkabeln.
Sätt Analog Output till Dolby Pro Logic i menyn
"Personliga inställningar".

Om din förstärkare/mottagare är utrustad med
en Dolby Digital-dekoder

Anslutning till en Ljud-/TV-mottagare med
Multichannel-dekoder (Dolby Digital,
MPEG 2 och DTS)
Digitalt Multichannel-ljud (ej för SACD)
För detta behöver du en Multichannel ljud-/TVmottagare som stöder ett eller flera av de DVDljudformat som stöds av din SACD-spelare (MPEG 2,
Dolby Digital och DTS). Kontrollera mottagarens
handbok och logotyperna på mottagarens framsida för
att undersöka detta.
1

Anslut spelarens digitala ljudutgång (optisk 4 eller
koaxial 5) till motsvarande ingång på mottagaren.
Använd den bifogade digitala ljudkabeln (koaxial).
Optisk kabel är tillval.

● Anslut spelaren enligt beskrivningen i avsnittet
"Anslutning till en ljud-/TV-mottagare med
Multichannel-dekoder".
Om du ansluter spelaren till en TV utrustad med
en Dolby Pro Logic-dekoder
● Anslut spelaren till TV:n enligt avsnittet "Anslutning
till en TV".

Anslutning till ljudutrustning digital
Den digitala utgången för SACD1000 ger inte PCMsignaler (Pulse Code Modulation). Om din
förstärkare/mottagare enbart kan avkoda PCM-signaler
och inga multichannelsignaler som Dolby Digital, ska du
inte ansluta din SACD-spelare via den digitala ingången.
Detta kan skada din förstärkare och/eller högtalare.

Obs:
- Om ljudformatet på den digitala utgången inte stämmer
överens med vad din mottagare kan hantera, kommer
mottagaren att alstra ett starkt, obehagligt ljud. Ljudformatet
på DVD-skivan som spelas visas i statusfönstret, vid byte av
ljudformat.
- 6 Channel Digital Surround Sound (6-kanaligt digitalt
surroundljud) via digital anslutning kan bara uppnås om din
mottagare är utrustad med en digital Multichannel-dekoder.
Om din mottagare inte innehåller en dekoder kan du göra
analoga anslutningar enligt avsnittet "Anslutning till en
Multichannel ljud-/TV-mottagare med 6 anslutningar" för att
få 6-kanaligt digitalt surroundljud.
- SACD Multichannel-ljud kan inte fås via digital anslutning.
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Anslutning till en TV
Obs:
- Beroende på din TV finns det flera sätt att ansluta spelaren.
Dessa visas i illustrationen nedan.
- Konsultera användarhandboken för din TV/videobandspelare
eller annan handbok som behövs för att göra optimala
anslutningar.
- Anslut inte din SACD-spelare via din videobandspelare,
eftersom videokvaliteten kan störas av systemet för
kopieringsskydd.
Svenska

1

Anslut SCART-anslutningen (TO TV-I/O 6) till
motsvarande uttag på TV:n, med hjälp av den
bifogade SCART-kabeln.

Om din TV inte är utrustad med SCARTanslutning kan du välja någon av följande
alternativa anslutningar:

S-Video (Y/C)-anslutning
1

Anslut S-VIDEO OUT (Y/C)-uttaget (7) till
motsvarande uttag på TV:n med valfri S-Video-kabel.
● Om du vill ta emot ljudet via TV:n, anslut utgångarna
STEREO OUT Left och Right (1) till motsvarande
anslutningar på TV:n. Använd den bifogade
ljudkabeln.

Video CVBS-anslutning
1

2

Anslut VIDEO OUT (CVBS)-uttaget (8) till
motsvarande uttag på TV:n. Använd de bifogade
videokablarna.
Om du vill ta emot ljudet via din TV, anslut
utgångarna STEREO OUT Left och Right (1) till
motsvarande anslutningar på TV:n. Använd den
bifogade ljudkabeln.

6 Channel (6 kanals) inställningar - endast DVD
Front speakers - Fronthögtalare
L (Large - stor) : När fronthögtalarna kan återge
lågfrekventa signaler under 120 Hz
S (Small - liten) : När fronthögtalarna inte kan återge
lågfrekventa signaler under 120 Hz
Center speaker - Centerhögtalare *
L (Large - stor) : När centerhögtalaren kan återge
lågfrekventa signaler under 120 Hz
S (Small - liten) : När centerhögtalaren inte kan återge
lågfrekventa signaler under 120 Hz
Off - Av
: När centerhögtalaren inte är ansluten
Surround speakers - Surroundhögtalare
L (Large - stor) : När surroundhögtalarna kan återge
lågfrekventa signaler under 120 Hz
S (Small - liten) : När surroundhögtalarna inte kan återge
lågfrekventa signaler under 120 Hz
Off - Av
: När surroundhögtalarna inte är anslutna
Subwoofer
On - På
Off - Av

: När en subwoofer är ansluten
: När ingen subwoofer är ansluten

* Du kan använda din TV som centerhögtalare. Se efter i din
användarhandbok för TV:n om den kan återge lågfrekventa
signaler under 120 Hz. Om den inte kan det ska du ställa
"Center Speaker" på S (small - liten). När Center Speaker är
vald i menyn "Personliga inställningar", kommer ljudet från
såväl centerhögtalaren som audio L/R och ljudet från SCARTanslutningen att innehålla centerhögtalarljudet.

Centerhögtalare

Fronthögtalare
vänster

Bakre högtalare
(vänster surround)

R
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Fördröjningstider - endast DVD

Ansluta strömmatningen

Din SACD-spelare är inställd att återge korrekt
synkroniserat Digital Surround-ljud i ett avlyssningsområde
där surroundhögtalarna är cirka 150 cm närmare
lyssnarpositionen än fronthögtalarna och centerhögtalaren
är på samma avstånd som fronthögtalarna. Förändra
fördröjningstiderna enligt följande för annat arrangemang:

1

2
3

Kontrollera att spänningen som står på typplattan
(på spelarens baksida) stämmer med den
elnätsspänning du ska använda. Justera annars
spänningsväljaren (1) så den stämmer med
elnätsspänningen.
Sätt i den medföljande strömsladden i
strömkontakten MAINS (2) på spelarens baksida.
Sätt den andra änden av sladden i ett eluttag.

Mät avstånden i centimeter från fronthögtalarens plan
och från surroundhögtalarnas plan till lyssnarpositionens
plan. Dra bort surroundavståndet från frontavståndet
och dela med 30. Resultatet är den fördröjningstid som
krävs för Surround Channel i millisekunder.
Om centerhögtalaren är i fronthögtalarnas plan behövs
ingen fördröjning på centerhögtalaren. Du kan justera
fördröjningstiden i "Användarinställningarna".
Se Personliga inställningar - Ljud - Högtalarinställningar.
Om den däremot är närmare lyssnarpositionen ska du
mäta avståndet i centimeter mellan fronthögtalarnas plan
och centerhögtalarens plan och dela med 30. Resultatet
är den fördröjningstid som krävs för Center Channel i
millisekunder.

Obs: När spelaren är i läge STANDBY eller OFF, förbrukar
den ändå viss ström. Dra ur kontakten ur eluttaget om du vill
koppla bort din spelare helt och hållet från elnätet.
Varning: Endast behörig servicepersonal bör ta
bort höljet eller försöka laga denna apparat.

1

VOLTA
GE SEL
ECTOR
220-240
V
100-120
V

2
MAINS

Digital Surround Delay
5
ms

0 ms

9

0 ms

7,5

0 ms

0
0 ms
0 ms
m
s
10 ms
15 m
15 m s
s
m
15
m s
s

0 ms

10,5

6
4,5

-5 ms
-10 ms

5

Distance from surround speakers (m)

10
ms

12

3
1,5

Differential
arrival time

0
0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12
Distance from front speakers (m)

Preferred
Acceptable
Not recommended

Dolby Pro Logic
Om fördröjningstiderna för Surround Channel och
Center Channel är inställda för Digital Surround-läge,
kommer fördröjningstiderna för Dolby Pro Logic-läge
automatiskt att räknas ut och ställas in.
Pro Logic Surround Delay
20
ms

15 ms

10,5

15 ms

9

15 ms

7,5
6
4,5
3
1,5

15
105 m
15 mms s
20 m s
25 m s
30 m s
30 m s
s
m
30
m s
s

Distance from surround speakers (m)

25
ms

12

0
0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12
Distance from front speakers (m)

15 ms
10 ms
5 ms
Differential
arrival time

Preferred
Acceptable
Not recommended
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Fjärrkontroll
Stoppa i batterierna

Välja fjärrkontrollens kod
● Tryck samtidigt på DISPLAY
och 1 eller 2 på fjärrkontrollen
för att välja kod 1 eller 2.
➤ Fjärrkontrollen är nu inställd på
den fjärrkontrollskod du önskar.
➤ Denna procedur kan repeteras vid behov.
ZOOM

DISPLAY

ANGLE

VOL

1
2
3

Öppna luckan till batterifacket.
Sätt i två "AA" (LR-6) batterier enligt anvisningarna
på batterifackets insida.
Stäng luckan.

Svenska

Varning: Blanda inte gamla och nya batterier
eller olika sorters batterier (standard, alkaliska,
etc.)

Fjärrkontrollens enhetskod
För att kunna styra spelaren via fjärrkontrollen utan att
påverka en annan DVD-spelare, kan du programmera
både spelaren och fjärrkontrollen att använda en andra
uppsättning fjärrkontrollskoder.
Standardsystemkoden är Kod 1.

Programmera spelaren att styras av Kod 2

1
2

Tryck ON/OFF för att stänga av spelaren.
Tryck samtidigt ned SOUND MODE och
/ OPEN/CLOSE på spelaren och håll dem
nedtryckta under 3 sekunder. Tryck sedan
ON/OFF för att sätta på spelaren igen.
➤ Spelaren är programmerad att styras av Kod 2.
➤ När steg 1 och 2 repeteras ställs systemkoden
till Kod 1 igen.
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Användning
Allmänt

Sätta på

Denna handbok ger dig de grundläggande instruktionerna
för användning av denna SACD-spelare.
När DVD-skivor spelas kan det hända att spelaren inte
svarar på alla kommandon. Vissa DVD-skivor är gjorda
så att de kräver särskilt handhavande eller endast tillåter
begränsad kontroll under uppspelning. När detta
inträffar, se instruktionerna som följer med skivan.
När en
visar sig på din TV-skärm, tillåter spelaren
eller skivan inte kommandot.

1
2

Sätt vid behov på TV:n och välj videoingång för
SACD-spelaren.
Tryck ON/OFF på spelarens frontpanel eller
STANDBY på fjärrkontrollen.
➤ Spelarens teckenfönster lyser upp.
➤ Om spelaren är ansluten till TV:n syns
startbilden.

Fjärrkontrollsanvändning
- Om inte annat anges kan allt handhavande skötas via
fjärrkontrollen. Rikta alltid fjärrkontrollen direkt mot
spelaren, och se till att det inte är några hinder i vägen
för den infraröda strålen.
- När det finns motsvarande knappar på frontpanelen
kan även de användas.

Menyfältsanvändning
- Ett antal funktioner kan också utföras via menyfältet på
skärmen. Menyfältet kommer fram när man trycker på
någon av följande knappar på fjärrkontrollen: MENU
SYSTEM, T (titel), C (kapitel), Angle (vinkel), Audio
Language (språk), Subtitle Language (språk på
textremsan), Zoom eller FTS.
- Följande funktioner kan utföras via menyfältet:
- Personliga inställningar;
- Val av spår/titel;
- Val av kapitel;
- Val av språk;
- Val av språk på textremsan;
- Val av vinkel;
- Zoom;
- Färgval;
- Video FTS-val;
- Ljudläge;
- Bild för bild;
- Slow motion;
- Snabbspelning;
- Tidssökning.
- De olika funktionerna kan väljas med knapparna t u
(pil vänster/höger) eller genom att trycka på
direktknapparna på fjärrkontrollen.
- Genom att trycka MENU SYSTEM försvinner
menyfältet från skärmen.
- Om man väljer en funktion i menyfältet blir den valda
funktionen markerad och pilknapparna (på fjärrkontrollen)
för att styra denna funktion visas under symbolen.
- < eller > visar att det finns fler funktioner tillgängliga på
vänster/höger sida om menyfältet. Tryck t u (pil
vänster/höger) för att välja dessa funktioner.
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V Personliga inställningar
I detta läge kan du göra dina personliga inställningar för ett
antal spelarfunktioner. Vissa inställningar måste dock
göras. Detta beror på typen av ljudutrustning som är
ansluten. Se "Anslutning till ljudutrustning" angående detta.

Bildplacering
Leveransinställningarna är gjorda så att videobilden
centreras på skärmen. Använd denna inställning för att
ställa in bildpositionen på TV:n som du vill ha den,
genom att rulla den åt vänster eller höger.

Allmän hantering

Svenska

● Tryck MENU SYSTEM på
fjärrkontrollen.
● Välj V i menyfältet och tryck
w (pil ner).
➤ Menyn Personliga inställningar
kommer upp.
● Använd knapparna t u v w (pil vänster/höger/
upp/ner) för att förflytta dig genom menyer,
undermenyer och undermenyernas val.
➤ När en menyfunktion är vald visas pilknapparna
(på fjärrkontrollen) för att styra funktionen bredvid
funktionen.
● Tryck OK för att bekräfta och återgå till
huvudmenyn.
Följande funktioner kan anpassas:

TV format
Andring av Svartniva
Andring av Video
Farginstallningar

OK for utgang

Personlig farg

Färginställningar
(enbart vid anslutning via SCART-anslutning)
Du kan välja en av fyra förhandsdefinierade uppsättningar
av färginställningar och en uppsättning (Personal) som du
kan definiera själv.

p Bild
TV Shape - Bildformat
Om du har en widescreen-TV (16:9), välj 16:9.
Om du har en vanlig TV (4:3), välj 4:3.
Du kan i det senare fallet även välja mellan:
Letterbox (brevlåda) för en "widescreen"-bild med svarta
ytor längst upp och längst ner, eller Pan Scan för
fullhöjdsbild med sidorna trimmade - förutsatt att denna
möjlighet är tillgänglig på den spelade skivan. Om skivan
har Pan Scan, rör sig bilden (avsöker) horisontellt för att
hålla de viktigaste händelserna på skärmen.

VIEWING ON 16:9

VIEWING ON 4:3

LETTERBOX

PAN SCAN

Black level shift - Svartnivåläge (enbart NTSC)
Förändrar färgdynamiken för att få fylligare kontraster.
Välj ON (PÅ) eller OFF (AV).
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TV format

1 Personlig

Andring av Svartniva

2 Fyllig

Andring av Video

3 Naturlig

Farginstallningar

4 Mild

Personlig farg

5 Animering

Egen färginställning
(enbart vid anslutning via SCART-anslutning)
Låter dig finjustera den valda färginställningens mättnad,
ljusstyrka och kontrast.
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q Ljud

r Språk

Analog utgång
Välj Stereo, Dolby Surround, 3D Sound eller
Multichannel. Se "Digitala och analoga utgångsinställningar
för DVD/VCD". Leveransinställningen är Multichannel.
Multichannel : Välj denna inställning när du använder en
Multichannel ljud-/TV-mottagare med
sex ingångar. I detta läge utför spelaren
Dolby Digital 5.1-kanalsdekodning när
tillämpligt och Dolby Pro Logicdekodning på DVD-Video och VideoCD med 2-kanaliga ljudspår. Ingen Dolby
Pro Logic-dekodning utförs med (Super)
Audio CD-skivor.
Dolby Surround: Välj denna inställning vid användning av
utrustning med en Dolby Surround Pro
Logic-dekoder. I denna inställning mixas
5.1 ljudkanalerna (Dolby Digital, MPEG2) ner till en Dolby Surroundkompatibel 2-kanalig utgång.
3D-Sound
: I arrangemang utan bakre högtalare
(analog stereo-utgång), mixar 3D Sound
de sex kanalerna för digital surround till
tvåhögtalarutgång, med all ursprunglig
ljudinformation i behåll. Resultatet av
det hela blir känslan av att vara
omgiven av åtskilliga högtalare.

Välj önskat språk på Menu (meny), Audio (ljud) och
Subtitle (textremsa).
Menu language (menyspråk) - Menyerna på skärmen visas
i det språk du väljer. Du kan välja mellan 8 olika språk.
Audio language (språk) - Ljudet, liksom DVD-skivans
meny, blir i det språk du önskar, förutsatt att detta finns
tillgängligt på den spelade skivan. Om språket inte är
tillgängligt går ljudet tillbaka till förstahandsspråket på
skivan. Du kan välja mellan 16 olika språk.
Subtitle language (textremsans språk) - Textremsorna blir
i det språk du väljer förutsatt att detta finns tillgängligt på
den spelade skivan. Om språket inte är tillgängligt går
textremsorna tillbaka till förstahandsspråket på skivan.
Du kan välja mellan 16 olika språk.

Nattläge
Optimerar ljuddynamiken vid uppspelning på låg
ljudvolym. Denna inställning kan bara användas med
skivor som stöder funktionen Night Mode.

Språket och textremsans språk kan även ändras via
menyfältet på skärmen.
s Funktioner
Ljudläge (enbart SACD)
Val av standard-SACD-ljudläge: Stereo eller Multichannel.
Ljudlägesinställningen kan ändras under uppspelning med
Sound Mode-knappen på fjärrkontrollen. Vid val av
Multichannel, se till att ditt ljudläge är inställt för
Multichannel-återgivning.

1

off

no

off

Atkomstkontroll

Högtalarinställningar
Låter dig välja högtalarinställningar, ljudvolymbalans och
fördröjningstid, samt låter dig testa högtalarinställningarna.
Högtalarinställningarna är endast aktiva på Multichannel
Audio Out utgångar. Högtalarinställningar används inte vid
uppspelning i lägena SACD, Stereo eller Multichannel.

Hogtalarinstallningar

Statusfonster
Vilolage lag effekt
Ljudtup

SACD Stereo

Display

SACD Multikanal

PBC

Installningar

Framre V H
Mitten
Surround V
Surround H
sub Woofer

Tryck pa OK for utgang

Tillgångskontroll (enbart DVD/VCD)
Tillgångskontrollen innehåller följande funktioner:
Disc Lock (skivlås)- När skivlåset är satt till ON (PÅ)
måste en 4-siffrig PIN-kod matas in för att man ska
kunna spela skivor.
Parental control (föräldrakontroll)- Aktiverar den
villkorsbaserade visningen av DVD-skivor som innehåller
Parental Control-information.

Karaoke
Sätt denna inställning på ON (PÅ) endast när en
flerkanalig karaoke-DVD spelas. Karaokekanalerna på
skivan mixas då till normalt stereoljud.
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Statusfönster
Visar spelarens aktuella status och visas samtidigt med
menyfältet. I STOP-läge visas fönstret tillsammans med
fältet "Temporary Feedback - Tillfällig respons" i
standardskärmbilden. Se "OSD-information - visning på
skärmen". Leveransinställningen är ON (PÅ). Välj OFF
(AV) för att förhindra visning av statusfönstret.

no disc stop
Svenska

Standby med lågförbrukning
Om denna inställning är satt till ON (PÅ), kommer
spelaren att gå i standby med lågförbrukning när
Standby-knappen (fjärrkontrollen) trycks ned. Under
lågförbrukningsstandby, är inte längre SCART AUX-I/O
tillgänglig. All extern utrustning som är ansluten kommer
att ignoreras.
PBC
Denna funktion låter dig avaktivera eller aktivera PBCmenyn (Playback Control - uppspelningskontroll) på
VCD-skivor. Se under "Särskilda VCD-funktioner":
Leveransinställningen är ON (PÅ).
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Teckenfönsterinformation
Teckenfönster
Elapsed time (tid som har gått) - under uppspelning visas
den speltid som har gått.
Remaining time (kvarvarande tid) - under uppspelning
visas den kvarvarande speltiden.
Inställningarna för teckenfönstret kan ändras under
uppspelning med DISPLAY-knappen på fjärrkontrollen.

1
Access control
Status window
Low power standby
Sound mode
Display
PBC

off

no

off

Total time
Remaining time

Minska teckenfönstrets ljusstyrka (via
fjärrkontrollen)
Denna funktion låter dig ställa in teckenfönstrets
ljusstyrka. Genom att flera gånger trycka på DIM-knappen
på fjärrkontrollen kan du välja: normal ljusstyrka, halv
ljusstyrka och svart teckenfönster.
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Användning - Ljud (Super Audio CD och CD)

STOP

PLAY

PAUSE

REPEAT

PREV

NEXT

OPEN/CLOSE

1

Tryck / OPEN/CLOSE på spelarens framsida.
Skivsläden öppnas.
2 Lägg skivan i släden med etikettsidan uppåt. Se till att
den ligger ordentligt i rätt fördjupning.
3 Tryck försiktigt på släden eller tryck
/ OPEN/CLOSE, för att stänga släden.
➤ READING visas på spelarens teckenfönster och i
statusfönstret (om TV:n är på).
Om en Super Audio CD sätts i visas skivans tillgängliga
ljudlägen (Sound Mode) på spelarens teckenfönster. Det
aktuella ljudläget visas på såväl spelarens teckenfönster
(med en punkt) som på skärmen (om TV:n är på).

Spela en SACD- eller CD-skiva

➤ Om ett standardljudläge (Stereo/Multichannel) är
valt i menyn "Personliga inställningar" och detta
ljudläge inte är tillgängligt på den isatta skivan, startar
uppspelningen med det första tillgängliga ljudläget på
skivan.
➤ Uppspelningen stannar vid skivans slut.
● För att avbryta uppspelningen vid annat tillfälle, tryck
9 STOP.
➤ Antalet spår och den total speltiden visas på
spelarens teckenfönster (och på skärmen).

Ljudläge - SACD-uppspelning
● Tryck SOUND MODE på spelaren eller på
fjärrkontrollen för att välja önskat ljudläge:
Stereo - Super Audio Stereo-återgivning.
Multichannel - Super Audio Multichannel-återgivning.
CD - normal CD-stereoåtergivning (tryck 9 STOP
först, därpå SOUND MODE).
De tillgängliga ljudlägena på skivan visas i teckenfönstret.
Vid val av Multichannel, se till att din
högtalarkonfiguration är inställd för Multichannelåtergivning.

Pausläge

● Tryck 2 PLAY för att starta uppspelning.
➤ Under uppspelning av Super Audio CD-skivor
och CD-skivor kan alla funktioner styras via
knapparna på fjärrkontrollen och på spelarens
framsida.
➤ Om TV:n är på visas Super Audio CD- eller CDskärmbilden.
➤ Under uppspelning visas aktuellt spårnummer
och den speltid som gått på spelarens teckenfönster
(och på skärmen). Om en tidsvisningsinställning för
teckenfönstret (Total tid/Kvarvarande tid) gjorts i
menyn "Personliga inställningar" visas denna
tidsvisning under uppspelning. Med DISPLAYknappen på fjärrkontrollen kan andra tidsvisningar
väljas.
➤ Vid uppspelning av en Super Audio CD visas
aktuellt valt ljudläge (Sound mode) på teckenfönstret
med en punkt.
➤ I början av varje spår visas antalet frontkanaler
och surroundkanaler (exempelvis 3/2). Om en
subwoofer-kanal finns visas även detta (+1).

● Tryck ; PAUSE under uppspelning.
● För att fortsätta uppspelningen, tryck 2 PLAY.

Söka
● För att söka framåt eller bakåt genom skivan med 4x
normal hastighet, tryck 5 REVERSE eller
6 FORWARD under uppspelning.
➤ Sökningen börjar och ljudet är tystat.
● För att gå vidare till 8x normal hastighet, tryck
5 REVERSE eller 6 FORWARD igen.
➤ Sökningen går upp till 8x hastighet.
● För att återgå till 4x normal hastighet, tryck
5 REVERSE eller 6 FORWARD igen.
● Om TV:n är på visas sökhastighet och riktning på
skärmen varje gång 5 REVERSE eller
6 FORWARD trycks ned.
● För att avsluta sökningen, tryck 2 PLAY eller
9 STOP, enligt vad som önskas.
➤ Ljudet är tystat vid 4x och 8x sökning.

Gå till annat spår
CD
SACD STEREO
MCH

DSD

● Tryck kort på K NEXT under uppspelning för att gå
vidare till nästa spår.
● Tryck kort på J PREVIOUS under uppspelning för
att återgå till början av aktuellt spår. Tryck kort på
J PREVIOUS igen för att gå tillbaka till föregående
spår.
● För att gå direkt till valfritt spår, mata in spårnumret
med hjälp av de numeriska knapparna 0-9.
ANVÄNDNING
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Blanda

Lagra ett FTS-program

● Tryck på SHUFFLE under uppspelning.
➤ Ordningen på spåren ändras.
● För att återgå till normal spelning, tryck på
SHUFFLE igen.

1

stop

Repetera spår/skiva

Svenska

● För att repetera det spår som spelas, tryck
REPEAT.
➤ REPEAT TRACK visas på teckenfönstret.
● För att repetera hela skivan, tryck REPEAT en
andra gång.
➤ REPEAT ALL visas på teckenfönstret.
● För att gå ur Repeat-läget, tryck REPEAT en tredje
gång.

Sätt i en skiva och gå i STOP-läge.

CD

Audio Disk Mode

8 10321
total time

stereo track time total tracks

fts Pa Av
track 1 2 3 4 5 6 7 8
program
Radera allt
2
3

Repetera A-B

Använd w (pil ner) för att gå till listan med
tillgängliga spår.
Använd t och u (pil vänster/höger) för att välja spår
från listan.
För att gå direkt till valfritt spår, mata in spårnumret
med hjälp av de numeriska knapparna 0-9.
Lagra varje spår genom att trycka OK.
➤ Spårnumren läggs till listan med valda spår.
➤ Antalet spår och speltiden på programmet visas
på spelarens teckenfönster och på skärmen.

För att repetera eller slinga en sekvens:
● Tryck REPEAT A-B vid din valda startpunkt.
➤ A visas på spelarens teckenfönster.
● Tryck REPEAT A-B igen vid din valda slutpunkt.
➤ A-B visas på teckenfönstret , och sekvensen
börjar spelas.
● För att avsluta sekvensen, tryck REPEAT A-B igen.

4

Avsöka

● Tryck FTS eller använd t u (pil vänster/höger) för
att aktivera (ON) eller avaktivera (OFF) FTS.

Spelar de första 10 sekunderna på varje spår på skivan.
● Tryck SCAN.
● För att fortsätta spela vid valt spår, tryck SCAN
igen eller tryck 2 PLAY.

När ditt FTS-program är komplett, tryck 2 PLAY för
att starta uppspelningen. FTS-programmet lagras
automatiskt i minnet.

Ta bort ett spår från ett FTS-program
1

FTS (Favoritspårsval - [Favourite
Track Selection]) - Endast ljud-CD
- FTS-funktionen låter dig lagra dina favoritspår på en
viss skiva i spelarens minne.
- Varje FTS-progam kan innehålla 20 spår.
- Varje gång ett FTS-program spelas placeras det högst
upp på listan. När listan är full och ett nytt program läggs
till tas det sista programmet på listan bort.
- Valen kan anropas och spelas när som helst.
- För att lagra ett FTS-program krävs OSD-användning
(visning på skärmen).
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3

Använd w (pil ner) för att gå till listan med valda
spår.
Använd t och u (pil vänster/höger) för att välja
spårnumret du vill ta bort. För att gå direkt till
valfritt spår, mata in spårnumret med hjälp av de
numeriska knapparna 0-9.
Tryck OK.
➤ Spårnumret tas bort från listan med valda spår.

Ta bort helt program
● Använd w (pil ner) för att välja Radera allt och
tryck OK.
➤ Hela FTS-programmet för skivan tas bort.
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Användning - Video (DVD och VCD)

Aktivera/avaktivera skivlåset
1

2
3
4

Sätt spelaren i STOP-läge, välj Atkomstkontroll i
Funktionsmenyn s med hjälp av knapparna w/v
(pil ner/upp) och tryck u (pil höger).
Mata in valfri 4-siffrig PIN-kod.
Mata in koden en gång till.
Gå till Barnsparr med hjälp av knapparna w/v (pil
ner/upp).

Atkomstkontroll

Barnsparr

Statusfonster

Foraldraniva

Vilolage lag effekt

Byt land

Ljudtup

Andra kod

Godkänna skivor
● Sätt i skivan. Se "Sätta i en DVD- eller VCD-skiva".
➤ Skivlåsfönstret visas. Du ombeds mata in din
hemliga kod för "Play Once" (spela en gång) eller
"Play Always" (spela alltid). Om du väljer "Play Once"
kan skivan spelas så länge den är i spelaren och
spelaren är påsatt. Om du väljer "Play Always" blir
skivan barnsäker (godkänd) och kan alltid spelas,
även om disklås är satt till ON (PÅ).
Obs: Spelarens minne upprätthåller en lista på upp till 80
godkända ("barnsäkra") skivor. En skiva placeras i listan när
"Play Always" väljs i skivlåsfönstret. Varje gång en
"barnsäker" skiva spelas placeras den högst upp i listan.
När listan är full och en ny skiva läggs till kommer den sista
skivan i listan att tas bort från listan.
Dubbelsidiga DVD-skivor kan ha olika ID på sidorna. För att
göra skivan "barnsäker" måste varje sida godkännas.
VCD-skivor med flera volymer kan ha olika ID för varje
volym. För att göra hela uppsättningen "barnsäker" måste
varje volym godkännas.

Display
PBC

locked

Atkomstkontroll

Spela en gang

5
6
7

8

Gå till Ç / É med hjälp av knappen u (pil höger).
Välj Ç med hjälp av knapparna w/v (pil ner/upp).
Tryck OK för att bekräfta eller t (pil vänster) för
att bekräfta och t (pil vänster) igen för att lämna
menyn.
➤ Nu kommer icke-godkända skivor bara att spelas
om den 4-siffriga koden matas in.
Välj É för att avaktivera disklåset.

Obs: Återbekräftelse av den 4-siffriga PIN-koden är
nödvändig när:
- Koden matas in för första gången (se ovan);
- Koden ändras (se "Ändra den 4-siffriga koden");
- Koden upphävs (se " Ändra den 4-siffriga koden ");
- Såväl skivlåsning som föräldrakontroll sätt till OFF (AV)
och koden begärs.

Spela alltid

Valj Spela alltid for insattning av skivan i
barnsakra listan

Ta bort godkännande på skivor
● Sätt i skivan. Se "Sätta i en DVD- eller VCD-skiva".
➤ Uppspelningen börjar automatiskt.
● Tryck 9 STOP medan { syns.
➤ Symbolen | kommer upp och skivan är nu ickegodkänd.
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Tillgångskontroll;
Föräldrakontroll (endast DVDVideo)

Svenska

Filmer på DVD-skivor kan innehålla scener som inte är
lämpliga för barn. Därför kan skivor innehålla "Parental
Control"-information (föräldrakontroll) som gäller hela
skivan eller vissa scener på skivan. Dessa scener graderas
från 1 till 8 och alternativa, mer passande, scener finns
tillgängliga på skivan. Graderingen är beroende på land.
Funktionen "Parental Control" (föräldrakontroll) ger dig
möjlighet att hindra dina barn att spela vissa skivor eller
så kan du låta vissa skivor spelas med alternativa scener.

Aktivera/Avaktivera föräldrakontroll
1

Sätt spelaren i STOP-läge, välj Atkomstkontroll i
Funktionsmenyn s med hjälp av knapparna w/v
(pil ner/upp) och tryck u (pil höger).

Statusfonster
Vilolage lag effekt

Ange kod

Ljudtup
Display

Barnsparr

Statusfonster

Foraldraniva

Vilolage lag effekt

Byt land

Ljudtup

Andra kod

Display
PBC

6

Tryck OK eller t (pil vänster) för att bekräfta och
tryck t (pil vänster) igen för att lämna menyn.

Land
1

Atkomstkontroll

Atkomstkontroll

2
3
4
5
6

PBC

Sätt spelaren i STOP-läge, välj Atkomstkontroll i
Funktionsmenyn s med hjälp av knapparna w/v
(pil ner/upp) och tryck u (pil höger).
Mata in din 4-siffriga PIN-kod.
Flytta till Byt land med hjälp av knappen w (pil ner).
Tryck på knappen u (pil höger).
Välj ett land med hjälp av knapparna w/v (pil
ner/upp).
Tryck OK eller t (pil vänster) för att bekräfta och
tryck t (pil vänster) igen för att lämna menyn.

Ändra den 4-siffriga koden
1
2

Mata in din 4-siffriga PIN-kod. Mata in koden en
andra gång vid behov.
3 Flytta till Foraldraniva med hjälp av knapparna w/v
(pil ner/upp).
4 Flytta till klassificeringsjusteringsfältet med hjälp av
knappen u (pil höger).
5 Använd sedan knapparna w/v (pil ner/upp) eller de
numeriska knapparna 0-9 på fjärrkontrollen för att
välja ett värde mellan 1 och 8 för den isatta skivan.
Klassificering 0 (visas som '- -'):
Föräldrakontrollen är inte aktiverad. Hela skivan visas.
Klassificering 1 (barnsäker) till 8 (endast för vuxna):
Skivan innehåller scener som inte är lämpliga för barn.
Om du ställer in en klassificering för spelaren kommer alla
scener med samma eller lägre klassificering att spelas.
Högre klassificerade scener kommer inte att spelas om inte
en alternativ scen finns tillgänglig på skivan. Alternativet
måste ha samma klassificering som är vald på spelaren eller
lägre. Om inget lämpligt alternativ hittas kommer spelaren
att stanna och den 4-siffriga koden måste matas in.
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2
3
4
5
6
7

Sätt spelaren i STOP-läge, välj Atkomstkontroll i
Funktionsmenyn s med hjälp av knapparna w/v
(pil ner/upp) och tryck u (pil höger).
Mata in den gamla koden.
Flytta till Byt land (ändra kod) med hjälp av knappen
w (pil ner).
Tryck på knappen u (pil höger).
Mata in en ny 4-siffrig PIN-kod.
Mata in koden ännu en gång och bekräfta med OK.
Tryck t (pil vänster) för att lämna menyn.

Obs: Om du glömmer din kod, tryck 9 STOP fyra gånger
medan du är i PIN-kodsfönstret för tillgångskontroll och gå ur
med OK. Tillgångskontrollen stängs nu av. Du kan därpå
mata in den nya koden (två gånger!) enligt beskrivningen
ovan.
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Sätta i en DVD- eller VCD-skiva
STOP

PLAY

PAUSE

REPEAT

PREV

NEXT

OPEN/CLOSE

1
2

3

Tryck / OPEN/CLOSE på spelarens framsida.
Skivsläden öppnas.
Lägg skivan i släden med etikettsidan uppåt (även när
en dubbelsidig DVD-skiva sätts i). Se till att den
ligger ordentligt i rätt fördjupning.
Tryck försiktigt på släden eller tryck
/ OPEN/CLOSE, för att stänga släden.
➤ READING visas i statusfönstret och på spelarens
teckenfönster och uppspelningen startar automatiskt.

Obs: Om en DVD-skiva sätts i och skivlåset är satt till ON
(PÅ) och den isatta skivan inte är med i listan över
"barnsäkra" skivor (det vill säga ej godkänd), måste PINkoden matas in och/eller skivan måste godkännas.
(Se "Tillgångskontroll".)

Spela en DVD-videoskiva

Spela en titel
➤ Då skivan satts i och skivsläden stängts, startar
uppspelningen automatiskt. Statusfönstret och
spelarens teckenfönster visar vilken typ av skiva som
matats in, liksom information om skivans innehåll
och speltid. Skivan kan be dig välja ur en meny.
Om valen är numrerade, tryck motsvarande
numeriska knapp 0-9; om inte, använd knapparna
w v t u (pil ner/upp/vänster/höger) för att
markera ditt val, och tryck OK.
➤ Aktuellt titel- och kapitelnummer visas i
menyfältet och på spelarens teckenfönster.
Tiden som har gått visas i statusfönstret och på
spelarens teckenfönster.
➤ I början av varje titel visas antalet frontkanaler
och surroundkanaler (exempelvis 3/2). Om en
subwoofer-kanal finns visas även detta (+1).
➤ Om ljudformatet (MPEG 2, Dolby Digital, etc.)
för en titel ändras under uppspelning visas detta på
teckenfönstret.
● Vid behov kan du använda knappen SOUND
MODE för att välja återgivning i Stereo, Dolby
Surround, 3D-Sound eller Multichannel.
Uppspelningen kan stanna vid slutet på titeln, vilket
resulterar i att du kommer tillbaka till menyn.

● För att avbryta spelningen vid valfritt tillfälle, tryck
9 STOP.
➤ Standardskärmbilden kommer då fram, med
information om spelarens aktuella status.
● Du kan fortsätta uppspelningen från det ställe du
avbröt genom att trycka e RESUME.
➤ Denna fortsättningsfunktion gäller inte bara för
skivan som för tillfället är i spelaren, utan även för
de senaste fyra skivorna du har spelat. Sätt bara i
skivan igen, tryck 2 PLAY och när du ser symbolen
för att fortsätta e på skärmen, tryck 2 PLAY igen.
Obs: Eftersom det är vanligt att DVD-filmer släpps vid olika
tidpunkter i olika delar av världen har alla spelare
regionkoder och skivor kan ha kod om utgivaren önskar så.
Om du sätter i en skiva med en annan regionkod än din
spelares kommer du att se meddelandet om regionkod på
skärmen. Skivan kommer inte att spelas och bör tas ur.

Spela en Video CD

Spela en skiva
- Då skivan satts i och skivsläden stängts, startar
uppspelningen automatiskt. Statusfönstret och spelarens
teckenfönster visar vilken typ av skiva som matats in,
liksom information om skivans innehåll och speltid.
- Skivan kan be dig välja ur en meny. Om valen är
numrerade, tryck motsvarande numeriska knapp 0-9.
- Aktuellt spårnummer visas i menyfältet och på
spelarens teckenfönster. Tiden som har gått visas i
statusfönstret och på spelarens teckenfönster.
● Vid behov kan du använda knappen SOUND
MODE för att välja återgivning i Stereo, Dolby
Surround, eller 3D-Sound.
● För att avbryta spelningen vid valfritt tillfälle, tryck
9 STOP.
➤ Standardskärmbilden kommer då upp.
● Du kan fortsätta uppspelningen från det ställe du
avbröt genom att trycka e RESUME.
Denna fortsättningsfunktion gäller inte bara för
skivan som för tillfället är i spelaren, utan även för
de senaste fyra skivorna du har spelat. Sätt bara i
skivan igen, tryck 2 PLAY och när du ser symbolen
för att fortsätta e på skärmen, tryck 2 PLAY igen.
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Allmänna funktioner

Stillbild och bildstegning

Obs: Om inte annat uppges är all hantering som beskrivs
baserad på användning av fjärrkontrollen. Ett antal
förfaranden kan även utföras via menyfältet på skärmen.
(Se "Menyfältsanvändning".)

● Välj e (bild för bild) i menyfältet.
● Använd knappen w (pil ner) för att gå in i menyn
"bild för bild".
➤ Spelaren går nu in i pausläge.
● Använd knapparna t u (pil vänster/höger) för att
välja föregående eller nästa bild.
● För att gå ur "bild för bild"-läget, tryck 2 PLAY.
Du kan även stega framåt genom att använda knappen
; PAUSE upprepade gånger på fjärrkontrollen.

Gå till annan titel/annat spår

Svenska

När en skiva har mer än en titel eller ett spår (vilket du
kan se både i menyfältet och på spelarens teckenfönster),
kan du gå till en annan titel/annat spår på följande sätt:
● Tryck T (titel), sedan kort på K NEXT under
uppspelningens gång för att välja nästa titel/spår.
● Tryck T (titel), sedan kort på J PREVIOUS under
uppspelningens gång för att återgå till början på titeln/
spåret som spelas upp. Tryck kort på J PREVIOUS
två gånger för att gå till föregående titel/spår.
● För att gå direkt till viss titel/visst spår, välj T (title),
och mata sedan in titel-/spårnumret med hjälp av de
numeriska knapparna 0-9.
Obs: Om numret har mer än en siffra, tryck på knapparna i
snabb följd.

Söka
● Välj g (Snabbspelning) i menyfältet.
● Använd knappen w (pil ner) för att gå in i
snabbspelningsmenyn.
● Använd knapparna t u (pil vänster/höger) för att
välja önskad hastighet: -32, -8 eller -4 (bakåt); +4,
+8, +32 (framåt).
● Välj 1 för spela upp med normal hastighet igen.
● För att gå ur snabbspelningsläget, tryck 2 PLAY
och därpå v (pil upp).
För att söka framåt eller bakåt vid olika hastigheter kan
du även använda 5 eller 6.

Gå till annat kapitel/index
När en titel på en skiva har mer än ett kapitel eller ett
spår har mer än ett index (vilket du kan se på spelarens
teckenfönster och i menyfältet), kan du gå till annat
kapitel/index på följande sätt:
● Tryck kort på K NEXT under uppspelning för att
välja nästa kapitel/index.
● Tryck kort på J PREVIOUS under uppspelning för
att återgå till början på kapitlet/indexet som spelas
upp. Tryck kort på J PREVIOUS två gånger för att
gå tillbaka till föregående kapitel/index.
● För att gå direkt till ett visst kapitel eller index, välj C
(kapitel), och mata sedan in kapitel- eller indexnumret
med hjälp av de numeriska knapparna 0-9.
Obs: Om numret har mer än en siffra, tryck på knapparna i
snabb följd.

Repetera
DVD-Videoskivor - Repetera kapitel/titel/skiva
● För att repetera det kapitel som spelas, tryck
REPEAT.
➤ REPEAT CHAPTER visas på spelarens
teckenfönster.
● För att repetera den titel som spelas, tryck
REPEAT en andra gång.
➤ REPEAT TITLE visas på spelarens teckenfönster.
● För att repetera hela skivan, tryck REPEAT en
tredje gång.
➤ REPEAT ALL visas på spelarens teckenfönster.
● För att gå ur repeteringsläget, tryck REPEAT en
fjärde gång.

Slow motion

Video CD-skivor - Repetera spår/skiva

● Välj f (Slow motion) i menyfältet.
● Använd knappen w (pil ner) för att gå in i Slow
motion-menyn.
➤ Spelaren går nu in i pausläge.
● Använd knapparna t u (pil vänster/höger) för att
välja önskad hastighet: -1, -1/2, -1/4 eller -1/8
(bakåt); +1/8, +1/4, +1/2 eller +1 (framåt).
● Välj 1 för att spela upp med normal hastighet igen.
● Om ; PAUSE är tryckt sätts hastigheten till 0.
● För att gå ur slow motionläget, tryck 2 PLAY och
därpå v (pil upp).
Du kan även välja Slow motion-hastighet genom att
använda knappen H på fjärrkontrollen.

● För att repetera det spår som spelas, tryck
REPEAT.
➤ REPEAT TRACK visas på spelarens teckenfönster.
● För att repetera hela skivan, tryck REPEAT en
andra gång.
➤ REPEAT ALL visas på spelarens teckenfönster och
skärmen.
● För att gå ur repeteringsläget, tryck REPEAT en
tredje gång.
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Repetera A-B
För att repetera eller slinga en sekvens i en titel:

Avsöka
Spelar de första 10 sekunderna av varje kapitel på skivan.
● Tryck SCAN.
● För att fortsätta spela vid önskat kapitel, tryck
SCAN igen eller tryck 2 PLAY.

Blanda
DVD-Videoskivor
Med denna funktion blandas spelordningen på kapitlen
inom en titel, förutsatt att titeln har mer än ett kapitel.
● Tryck SHUFFLE under uppspelning.
➤ Symbolen för blandning visas på skärmen under
ungefär 2 sekunder.
● För att återgå till normal uppspelning, tryck
SHUFFLE igen.
Video CD-skivor
Med denna funktion blandas spelordningen på spåren,
förutsatt att skivan har mer än ett spår.
● Tryck SHUFFLE under uppspelning.
➤ Symbolen för blandning visas på skärmen under
ungefär 2 sekunder.
● För att återgå till normal uppspelning, tryck
SHUFFLE igen.

Zoom
Zoom-funktionen låter dig förstora videobilden och
panorera över den förstorade bilden.
● Välj a (Zoom) i menyfältet.
● Tryck w v (pil ner/upp) för att aktivera Zoomfunktionen och välj önskad zoomfaktor; 1,33 eller 2
eller 4.
➤ Spelaren går in i pausläge.
➤ Den valda zoomfaktorn visas under zoomsymbolen a i menyfältet och Press OK to pan
("tryck OK för att påbörja panorering") visas under
menyfältet.
➤ Bilden ändras enligt önskemål.
● Tryck OK för att bekräfta valet.
➤ Panoreringssymbolerna visas på skärmen: v w
t u och OK.
● Använd knapparna v w t u (pil
upp/ner/vänster/höger) för att panorera över
skärmen.
● När OK trycks visas bara den zoomade bilden på
skärmen.
● Om du vill zooma vid valfritt tillfälle, tryck a
(Zoom) och välj önskad zoomfaktor enligt
beskrivningen ovan.
● För att gå ur Zoom-läget, tryck 2 PLAY.
➤ Uppspelningen fortsätter.

Tryck pa OK for panorering

Tidssökning
Funktionen tidssökning låter dig börja spela vid vald
tidsmarkering.
● Välj h (Tidssökning) i menyfältet.
● Tryck w (pil ner).
➤ Spelaren går nu in i pausläge.
➤ Ett fönster för tidsinmatning visas på skärmen
och visar den speltid som gått på den spelade skivan.
● Använd sifferknapparna 0-9 för att mata in önskad
starttid. Mata in timmar. minuter och sekunder från
vänster till höger i fönstret.
➤ Varje gång en siffra matats in blir nästa position
markerad.
● Tryck OK för att bekräfta starttiden.
➤ Fönstret för tidsinmatning försvinner och
uppspelningen börjar från den valda tidspositionen.
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● Tryck REPEAT A-B vid den startpunkt du önskar.
➤ A visas på skärmen.
● Tryck REPEAT A-B igen vid den slutpunkt du
önskar.
➤ A-B repeat visas på skärmen, och sekvensen som
ska repeteras påbörjas.
● För att avsluta sekvensen, tryck REPEAT A-B.
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Om du vill ta bort alla val:

FTS-Video
- Funktionen FTS-Video låter dig lagra dina favorittitlar
och -kapitel (DVD) och favoritspår (VCD) för en viss
skiva i spelarens minne.
- Varje FTS-program kan innehålla 20 poster (titlar,
kapitel).
- Varje gång ett FTS-program spelas placeras det högst
upp på listan. När listan blir full och ett nytt program
läggs till, tas det program som är sist i listan bort från
listan.
- Valen kan anropas och spelas vid valfritt tillfälle.
Svenska

Lagra ett FTS-Videoprogram
● Gå i STOP-läge, välj Video FTS c i menyfältet.
● Tryck knappen w (pil ner) för att öppna menyn.
➤ Menyn Video FTS visas.
Lagra titlar/spår
● Tryck w (pil ner) för att välja title.
● Använd t u (pil vänster/höger) för att välja
önskad titel.
● Tryck OK om du vill lagra hela titeln.
➤ Titelnumret läggs till listan av val.

● Gå i STOP-läge, välj FTS Video c i menyfältet.
● Använd w (pil ner) för att välja Radera allt.
● Tryck OK.
➤ Alla val kommer nu att raderas.
● Tryck v (pil upp) eller MENU SYSTEM för att gå
ur menyn Video FTS.
Aktivera eller avaktivera FTS Video:
● Välj FTS Video c i menyfältet och tryck w (pil ner).
➤ Menyn FTS Video visas.
● Tryck t u (pil vänster/höger) för att välja On (På)
eller Off (Av).
● Tryck v (pil upp) eller MENU SYSTEM för att gå
ur menyn Video FTS.
Du kan även aktivera eller avaktivera FTS Video genom
att använda FTS-knappen på fjärrkontrollen.

Val av favoritspar

Pa Av

Lagra kapitel
● Tryck w (pil ner) på valt titelnummer.
➤ Titelnumret blir märkt och markeringen går
till det första tillgängliga kapitelnumret för denna
titel.
● Använd t u (pil vänster/höger) för att välja
önskat kapitelnummer.
● Tryck OK för att bekräfta valet.
➤ Valet av titel/kapitel läggs till listan av val.
● Tryck OK eller MENU SYSTEM för att gå ur
menyn Video FTS.
Radera ett FTS-Videoprogram för titel/spår
● Gå i STOP-läge, välj Video FTS c i menyfältet.
● Använd w (pil ner) för att välja program.
● Använd t u (pil vänster/höger) för att välja önskat
valnummer.
● Tryck OK för att radera valet.
● Tryck v (pil upp) eller MENU SYSTEM för att gå
ur menyn Video FTS.
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Särskilda DVD-funktioner
Kontrollera innehållet på DVDVideoskivor: Menyer
För titlar och kapitel kan valmenyer finnas med på skivan.
DVD-menyfunktionen låter dig göra val från dessa
menyer. Tryck lämplig numerisk knapp, eller använd
knapparna w v u t (pil ner/upp/höger/vänster), för att
markera ditt val. Tryck sedan OK.

Titelmenyer
● Tryck DISC MENU.
➤ Om den aktuella titeln har en meny visas denna
på skärmen nu. Om det inte finns någon meny i
titeln visas skivans meny.
● Menyn kan lista kameravinklar, talade språk eller val
för textremsan, samt kapitel i titeln.
● För att ta bort titelmenyn, tryck DISC MENU igen.

Skivmeny

Textremsor
● Välj Z (Textremsa) i menyfältet.
● Tryck Z eller knapparna w v (pil
ner/upp) upprepade gånger för att stega
igenom de olika textremsorna.
● Du kan mata in den önskade textremsans nummer
direkt med hjälp av de numeriska knapparna 0-9.

Särskilda VCD-funktioner
Uppspelningskontroll PBC (Playback
Control)
● Sätt i en Video CD med PBC och tryck 2 PLAY.
➤ PBC-menyn visas på TV-skärmen.
● Gå igenom menyn med knapparna som visas på TVskärmen tills ditt önskade avsnitt börjar spelas. Om
en PBC-meny består av en lista med spår kan du
välja spår direkt.
● Mata in ditt val med de numeriska knapparna 0-9.
● Tryck RETURN för att gå tillbaka till den tidigare
menyn.

● Tryck T följt av DISC MENU.
➤ Skivmenyn visas nu.
● För att ta bort skivmenyn, tryck DISC MENU igen.

Kameravinkel
Om skivan innehåller sekvenser som har
spelats in från olika kameravinklar kommer
vinkelsymbolen } upp, som visar antalet
tillgängliga vinklar och vinkeln som för
tillfället visas. Du kan då, om du så önskar, ändra
kameravinkeln.
● Använd knapparna w v (pil ner/upp) för att välja
önskad vinkel i vinkelsymbolen.
● För att gå till en viss vinkel direkt, mata in
vinkelnumret med hjälp av de numeriska knapparna
0-9.
➤ Efter en kort fördröjning ändrar sig
uppspelningen till den valda vinkeln. Vinkelsymbolen
visas till dess att multipla vinklar inte längre är
tillgängliga.

Ändra språk
● Välj Y (Ljud) i menyfältet.
● Tryck Y eller knapparna w v (pil
ner/upp) upprepade gånger för att stega
igenom de olika språken.
● Du kan mata in det önskade språkets nummer direkt
med hjälp av de numeriska knapparna 0-9.
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Avancerad användning

Jordning av anläggning

Filteromkopplare

När din anläggning består av många delar kan tillfälliga
störproblem (som tjutande ljud) uppstå. Dessa problem
kan lösas genom att jorda anläggningen.

Svenska

Alla förstärkare/mottagare och högtalare kan inte
hantera den utökade frekvensresponsen som SACD ger.
Din SACD är utrustad med ett omkopplingsbart filter på
baksidan. Leveransinställningen på detta filter är 40 KHz,
vilket är säkert för all utrustning. Om din anläggning kan
hantera fullt frekvensomfång för SACD (kontrollera
detta i berörda handböcker, eller kontakta din försäljare
vid osäkerhet) gör följande:

1

Skruva ur jordanslutningen GND halvvägs, anslut en
jordningsledning till anslutningen och skruva i
anslutningen igen.

VOLTA
GE SEL
ECTOR
220-240
V
100-120
V

MAINS

FILTER
1 2 3

MAINS
RIGHT

VOLTAGE SELECTOR
220-240V

GND

LEFT

100-120V

FILTER
1 2 3

GND

DIGITAL AUDIO OUT
Dolby Digital/
DTS/MPEG only

OPT OUT

DIG OUT

2
3

Sätt omkopplaren på önskad utsignal.
Position 1: 40 kHz - utsignalen på alla högtalare
är satt till 40 kHz.
Position 2: 50 kHz front / 40 kHz övriga - utsignalen
på fronthögtalarna är satt till 50 kHz;
utsignalen på alla andra högtalare är satt till
40 kHz.
Position 3: 50 kHz - utsignalen på alla högtalare är satt
till 50 kHz.
Varning: Om du inte är säker på att din
anläggning klarar av att hantera ljudinsignaler på
upp till 50 KHz ska du inte ändra ljudsignalen. Du
kan förstöra dina högtalare eller din
förstärkare/högtalare.
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Anslut jordledningen till jordanslutningen på nästa
del i anläggningen.
Om jordanslutningar är tillgängliga på andra delar i
anläggningen, ska du jorda de andra delarna på
samma sätt.
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Innan du lämnar in spelaren på service
Om det verkar vara något fel på SACD-spelaren, gå först igenom denna
checklista. Du kan ha missat något moment. Försök under inga
förhållanden att reparera anläggningen själv; detta gör garantin ogiltig.

Symtom

Åtgärd

Ingen ström

Kontrollera att kontakterna i båda ändarna av strömkabeln är korrekt
anslutna.
Kontrollera att eluttaget fungerar genom att sätta i någon annan apparat.

Inget ljud

Kontrollera ljudanslutningarna.
Om du använder en HiFi-förstärkare, pröva med en annan ljudkälla.
DTS-CD går ej att spela på SACD 1000.

Förvrängt ljud från HiFi-förstärkare

Kontrollera att inga ljudanslutningar kopplats till förstärkarens phonoingång.

Skivan kan inte spelas

Se till att skivans etikett är uppåt.
Rengör skivan.
Kontrollera om det är fel på själva skivan genom att pröva med en annan
skiva.

Ingen bild

Kontrollera om TV är påsatt.
Kontrollera bildanslutningen.

Förvrängd bild

Kontrollera om det finns fingeravtryck på skivan och rengör den med en
mjuk trasa genom att torka från mitten till kanten.
Ibland kan viss bildförvrängning uppstå. Det betyder inte att något är fel.

Helt förvrängd bild
med spelarmeny

Ingen färg i bild med spelarmeny

När skivan tas ur går inte
spelaren tillbaka till standardskärmbilden

Spelaren reagerar inte på
fjärrkontrollen

Förvrängd eller svartvit bild
med DVD- eller Video CD-skiva

Inget ljud vid digital utgång

NTSC/PAL-omkopplaren kan var i fel läge. Tryck samtidigt på knapparna
9 STOP och T NEXT och håll dem intryckta medan du sätter på
spelaren.
NTSC/PAL-omkopplaren kan var i fel läge. Tryck samtidigt på knapparna
9 STOP och T NEXT och håll dem intryckta medan du sätter på
spelaren.

Återställ genom att stänga av och sedan sätta på spelaren igen.
Kontrollera om programmet behöver en annan skiva för att laddas.

Rikta fjärrkontrollen direkt mot detektorn på spelarens framsida. Undvik
alla hinder som kan störa signalvägen.
Kontrollera eller byt ut batterierna.
Kontrollera inställningen av enhetskod. Se avsnitt "Fjärrkontrollens
enhetskod".

Använd endast skivor som passar TV-systemet för den TV som används
(PAL/NTSC).
Kontrollera de digitala anslutningarna.
Kontrollera inställningsmenyn för att se om digital utgång är aktiverad.
Kontrollera om ljudformatet på det valda språket kan hanteras av din
mottagare.
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Leta efter de specifika symtomen. Utför sedan endast de punkter som
listats för att åtgärda felet/felen.
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Knappar fungerar inte

Återställ genom att stänga av och sedan sätta på spelaren igen.

Hörbara "klick" inifrån spelaren

Under drift kan reläerna i spelaren slå till eller från, vilket medför
hörbara "klick". Detta innebär inte att något är fel.

Spelaren svarar inte på alla
kommandon under uppspelning

Störningsproblem (som tjutande ljud)
under uppspelning

Funktionerna tillåts inte av skivan. Se instruktionerna som följer med
skivan.

Jorda anläggningen. Se "Jordning av anläggning".

Svenska

Rengöra skivor
Vissa problem uppstår på grund av att skivan inuti spelaren är smutsig.
För att undvika dessa problem, rengör dina skivor regelbundet på
följande sätt:
● När en skiva blir smutsig, rengör den med en rengöringstrasa.
Torka skivan från mitten och utåt.
Varning: Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner,
vanliga rengöringsmedel eller antistatisk sprej för analoga
skivor.

Diagnostikprogram
Om spelaren fortfarande inte fungerar korrekt kan du starta spelarens
diagnostikprogram.
Du kan köra diagnostikprogrammet genom att följa steg-för-steginstruktionerna nedan.

Instruktioner
1
2

3

4

5
6
100 INNAN DU LÄMNAR IN SPELAREN PÅ SERVICE

Stäng av spelaren med ON/OFF-knappen.
Tryck samtidigt på knapparna OPEN/CLOSE och ; och håll dem
nedtryckta medan du sätter på spelaren.
➤ På teckenfönstret visas meddelandet BUSY (upptagen)
tillsammans med en räknare som räknar ned medan testet utförs.
Vid testets slut står räknaren på noll.
➤ Efter några minuter ändras meddelandet på teckenfönstret från
BUSY till ERROR (fel) eller till PASS (passerat).
➤ Om meddelandet ERROR visas på teckenfönstret, finns det
uppenbarligen ett fel i din spelare och spelaren bör repareras.
Kontakta din försäljare eller Philips kundcenter för att få reda på
närmaste serviceverkstad i ditt land. Telefonnumret hittar du i
garantihäftet.
Om meddelandet PASS visas på teckenfönstret, är det uppenbarligen
inget fel i spelaren. I detta fall kan felet bero på felaktig tolkning av
användarinstruktionerna, användning av felaktig skiva eller att din
spelare är felaktigt ansluten. Kontakta då din försäljare eller Philips
kundcenter för vägledning att lösa problemet.
Om problemet kvarstår, återgå till punkt 3 i denna instruktion för
att hitta närmaste reparationsverkstad.
Stäng av spelaren med ON/OFF-knappen för att lämna
diagnostikprogrammet.
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