Micro System CD/ DVD/ TV/ DVB-T
DM-DT8502
Instruktionsmanual

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
VIKTIGT: Läs noga igenom och följ de instruktioner som ges i denna broschyr liksom de som anges på
själva enheten. Spara broschyren. Den kan användas som uppslagsbok/referens.
Tillbehör --- Ställ eller lägg aldrig denna produkt på instabilt underlag, t.ex. en instabil ställning, vagn, konsol,
hylla eller ett ostadigt bord. Produkten kan falla och allvarligt skada människor eller husdjur. Dessutom kan
produkten gå sönder.
Följ tillverkarens instruktioner vid montering av produkten och använd monteringstillbehör som
rekommenderas av tillverkaren. Om enheten placeras på någon typ av vagn måste försiktighet iakttas vid
förflyttning av vagnen. Snabba stopp, häftiga rörelser, och ojämna ytor kan få produkten och kärran/vagnen
att välta.
Reservdelar---Använd endast godkända.reservdelar eftersom andra delar kan orsaka skador.
Rengöring --- Dra alltid ut sladden till enheten ur vägguttaget före rengöring. Flytande rengöringsmedel eller
sprayer får inte användas; använd fuktig duk eller trasa för rengöring.
Åska--- För att skydda produkten under åskväder eller när produkten lämnas obevakad eller oanvänd under
långa tidsperioder bör kontakten dras ut ur vägguttaget och/eller bör antenn eller kabelsystem kopplas ur.
Detta förebygger skada på produkten på grund av åska och strömspikar i nätet.
Föremål eller vätska som tränger in --- Stoppa aldrig in någon form av föremål genom öppningarna. De kan
vidröra farliga strömpunkter eller kortsluta delar vilket kan resultera i brand eller stötar. Spill aldrig vätska, i
någon form, på eller in i produkten.
Jordning av utomhusantenn--- Om utomhusantenn eller utomhuskabelsystem ansluts till produkten, skall
antennen eller kabelsystemet vara jordad för att skydda produkten mot strömspikar och alstrande av statisk
elektriciet.
Överbelastning ---Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller.integrerade anslutningar, eftersom
detta kan kan vålla brand eller elektrisk stöt.
Elkabelskydd---Elkablar skall dras så att ingen trampar på dem eller så att de blir klämda av föremål som
placeras på eller mot dem. Var särskilt noga med kablar vid kontakter, anslutningar och den punkten där de
lämnar produkten.
Elkablar---Utvändiga antennsystem bör inte placeras i närheten av hängande elledningar eller andra
elektriska ljus- eller strömkretsar, eller där de kan falla på sådana elkablar eller kretsar. När ett utvändigt
antennsystem installeras måste noggrant tillses att nämnda elkablar eller strömkretsar inte vidrörs då kontakt
med dessa kan vara dödlig
Strömkällor---Denna produkt skall drivas endast från den typ av strömkälla som anges på märketiketten. Om
du är osäker på vilken typ av.elförsörjning du har i hemmet, ta kontakt med försäljningsstället eller
elleverantören. För produkter som arbetar med batteridrift eller andra källor, se bruksanvisningen. Detta
DVD-system drivs med 230VAC/50Hz. Stäng inte av enheten genast efter start; vänta minst tio sekunder
Reservdelar --- Om reservdelar behövs, säkerställ att serviceteknikern använder godkända reservdelar eller
delar med samma egenskaper som originaldelarna. Icke godkända "pirat"-delar kan ge brand, stötar eller
andra olyckor.
Säkerhetskontroll---Efter service eller reparation av produkten, be serviceteknikern att göra
säkerhetskontroller för att fastställa om produkten kan användas riskfritt.
Service--- Försök inte att på egen hand göra service på denna produkt. Öppna inte skyddslock eller höljen
eftersom detta kan betyda exponering av farlig ström eller andra risker. Låt alla servicearbeten utföras av
utbildad servicepersonal.
TV system---Enheten är kompatibel med TV-apparater utrustade med antingen NTSC eller PAL färgsystem
Ventilering---Höljet är försett med springor och öppningar för ventilering och för säkerställande av pålitlig drift
samt skydd mot överhettning. Dessa öppningar får aldrig täckas över genom placering av produkten på
säng, soffa, matta eller motsvarande yta. Produkten ska inte placeras i inbyggnadsmöbel, som bokhylla eller
någon typ av ställning, om inte tillräcklig ventilation finns. Placera aldrig denna produkt i närheten av
värmekälla, som värmeutsläpp, spisar, element eller annan värmealstrande apparat.
Vatten och fukt---Använd inte produkten i närheten av vatten eller fukt, som badkar, tvättfat, diskbänk eller
tvättmaskin; eller i närheten av simbassäng eller liknande miljöer. Om fukt uppkommer så tag ut skivan,
anslut enheten till vägguttaget, slå på strömmen och låt den vara påslagen i två eller tre timmar. Därefter bör
produkten ha värmts upp och all fukt förångats
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Blixt med en pilsymbol och en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på att det
i produktens hölje finns oisolerad "farlig spänning" som kan vara tillräckligt stark för att innebära
risk för elektriska stötar.

Utropstecken i en liksidig triangel avser att informera användaren om att det finns viktiga
instruktioner beträffande drift och underhåll (service) i den litteratur som följer produkten.

VARNING: UNDVIK RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE
UTSÄTTA APPARATEN FÖR VATTEN ELLER FUKT. ÖPPNA INTE HÖLJET. FARLIG
HÖGSPÄNNING FINNS INNANFÖR. HÖLJET BÖR ENDAST ÖPPNAS AV KVALIFICERAD
SERVICETEKNIKER.
VIKTIGT: FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR, FÖR IN KONTAKTENS BREDA DEL I
DET BREDA UTTAGET OCH FÖR IN KONTAKTEN HELT OCH HÅLLET.
VIKTIGT: Denna DVD mottagare är utrustad med ett lasersystem. Undvik att exponeras direkt av
laserstrålen genom att inte öppna höljet. Märkbar laserstrålning finns när höljet är öppet. TITTA
INTE IN I STRÅLEN. Användning av kontroller eller justeringar samt utförande av processer i
annan form än vad som här anges kan resultera i farlig strålningsexponering.
Läs bruksanvisningen noga, och spara den för framtida behov, för att säkerställa korrekt
användning av produkten. Skulle enheten kräva underhåll så kontaktas en auktoriserad
serviceinrättning eller tag kontakt med behörigt servicecenter.
SKYDDA DIG!
Anteckna enhetens modellnummer och serienummer medan de fortfarande går att läsa. Numren
finns på höljets baksida.
Spara informationen för framtida behov. .
Modellnummer
Serienummer _________________________
Spara informationen för framtida behov.

VIKTIGT
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE
VIKTIGT: FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT - TA INTE BORT HÖLJET
(ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA SERVICEKOMPONENTER INVÄNDIGT. LÄMNA
UNDERHÅLL TILL KVALIFICERAD SERVICE PERSONAL
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Din DVD-spelare
Följande text hjälper dig att få största möjliga utbyte av ditt DVD-system.
BÄSTA PLACERING
Enheten bör placeras på fast, platt underlag, på avstånd från video-, stereo- och radioapparater
eller stora högtalare, eftersom det magnetiska flödet från dessa kan ge ljudstörning och dålig bild.
Om enheten placeras i hylla eller skåp måste det finnas minst "1" fritt utrymme på alla sidor, för att
ventileringen kring enheten skall bli tillräcklig.
ATT FÅ TYDLIG BILD
En DVD-spelare är en precisionsprodukt. Om den optiska pick-up linsen och drivenheten blir
smutsiga eller slitna försämras bildkvaliteten. Förvara DVD-spelaren i en ren och dammfri
omgivning.
DIGITAL AUDIO UTGÅNG
Enhetens koaxialutgång gör det möjligt att ansluta en extern AV förstärkare med sex kanaler och
processor med inbyggd Dolby digital kod och MPEG modulär kapacitet, med endast en kabel. Det
gör det bekvämt att spela att olika DVD, CD och MP3 skivor.
ANAL
LOG AUDI
UDIO
OUT
UTG
GÅNG
ANA
Högtalarsystem med plug-and-play genom inbyggd kraftig tvåkanalsförstärkare för downmix gör att
extern förstärkare inte behövs.
SKYDDSSY
YSTEM LAS
ASERHUVUDERHUVUD- ÖV
ÖVE
ERSTRÖM
SKYDDSS
För att utöka laserhuvudets livslängd har enheten ett unikt skyddssystem för laserhuvud mot
överström vilket säkerställer konstant laserström.
VÅRDA DINA SKIVOR
Denna sida innehåller värdefull information om handhavande, rengöring och förvaring av skivor
som spelas i denna enhet.
Handhavan
nde
Handhava
Vidrör inte skivans avspelningssida.
Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
Klistra eller skriv ingenting på ytan. Skydda mot fingeravtryck.
Håll alltid i skivans mitt och på kanterna.
Rengöring
Fingeravtryck eller smuts på skivan kan ge upphov till försämrad bild och/eller ljudkvalitet. Torka
regelbundet av skivorna med en mjuk trasa, från mitten och utåt kanten. Håll alltid skivan ren.
Om smutsen inte går att torka bort; torka då försiktigt med en lätt fuktad trasa och avsluta med en
torr trasa.
Använd inget lösningsmedel av typen : förtunning, bensen, kommersiellt tillgängliga
rengöringsmedel eller antistatisk spray för LP-skivor.
Förvaring
Förvara inte skivor på platser som utsätts för direkt solljus eller nära värmekällor.
Förvara inte skivor på fuktiga och dammiga ställen.
Förvara skivorna vertikalt i ett fodral. Om skivor utan fodral staplas eller om föremål placeras på
skivor utan fodral, kan de bli skeva.
ANM: DVD-spelaren tar inget ansvar för skador som kan inträffa på skiva som drivs i denna enhet
eller inte hanteras, rengörs eller förvaras enligt anvisningarna ovan.
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FRÄMRE OCH BAKRE PANEL
Främre panel, funktioner

1. HÖRTELEFON
2. VOLYM
Denna knapp används för att reglera enhetens volym. Knappen reglerar alla kanaler samtidigt.
3. ÖPPNA/STÄNGA
Denna knapp används för att öppna och stänga luckan medan apparaten befinner sig i DVDmodus.
4. SPELA/PAUSA
Denna knapp används för att påbörja uppspelningsfunktion i DVD-modus.
Använd denna knapp för att göra paus i uppspelningen i DVD-modus.
5. FÖREGÅENDE SPÅR
I DVD-modus kan föregående spår väljas med denna knapp.
6. NÄSTA
I DVD-modus kan nästa spår väljas med denna knapp..
7. KÄLLA FÖR INKOMMANDE SIGNAL
Denna knapp används för att välja rätt inkommande ingång. (Observera: Den valda ingången
kommer att kommunicera med den valda ingången på baksidan.)
8. POWER
Innan strömkabel sätts på plats i AC utgången kontrolleras att alla anslutningar har avslutats
korrekt. När så är fallet förbinds kabeln försiktigt med utgången.
Tyck på POWER på den främre panelen för att starta apparaten.
När apparaten startas första gången kan lätt strömning av elektricitet skapa störningar med andra
elektriska apparater på samma krets. Om detta inträffar; anslut då apparaten till uttag med annan
strömkrets.
9. USB-ANSLUTNING
Använd endast USB Flashminne
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Bakre panel, funktioner
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FM ANTENNA
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1. FRONT-/HUVUDAnvänds för anslutning av de fyra utgångarna på vänster och höger front- eller huvudhögtalare.
2. DOWNMIX-UTGÅNG 2 KANALER
Används för att ansluta utgång för 2-kanaler analogt ljud.
3. KOAXIAL DIGITAL AUDIO-UTGÅNG
4. Tilbehör, videoutgång
(Y, Cb/Pb, Cr/Pr)
5. S-VIDEO-UTGÅNG
6. CVBS-UTGÅNG
7. SCART-UTGÅNG
8. FM-ANTENN
Används för att ansluta medföljande FM-ramantennen (inomhusantenn).
9. ATV/DTV-ANTENN
10. 100-240V~ 50/60HZ
Enheten levereras med AC-kabel. Se till att stiften är torra innan anslutning till elektriskt uttag sker.
Var noga med att inte överbelasta kabeln eller trampa på den.
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FJÄRRKONTROLL

STANDBY
SOURCE FUNCTION TFT ON/OFF MUTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9
SETUP

0

+10
PRE/TUN

RETURN

ENTER
MEMO

AUTO

PAUSE/STEP

PLAY

STOP

VOL

CH

+

ZOOM

PROG

+

SLOW

A-B

MENU

DISPLAY

GOTO

TITLE

SUBTITLE

N/P

RESUME

REPEAT

R/L

4:3/16:9

EPG

TV/RADIO

VIDEO

EQ

LANGUAGE ANGLE

1.STANDBY (beredskapsläge)
2.MUTE (tyst läge)
3.TFT PÅ/AVF
4.0-9 SIFFERKNAPPAR
5.SETUP (inställningar)
6.PRE/TUN
7.BLÄDDRA UPPÅT
8.BLÄDDRA HÖGER
9.AUTO
10.STOP
11.PLAY
12.CH- CH+
13.SPOLA FRAMÅT
14.SPOLA BAKÅT
15.A-B
16.SPOLA LÅNGSAMT FRAMÅT
17.DISPLAY
18.MENU
19.ANGLE
20.SPRÅK
21.4:3/16:9
22.RIGHT/LEFT (VÄNSTER/HÖGER)
23.EQ
24.ÖPPNA/STÄNG
25.SOURCE (källa)c
26.FUNKTION
27.ÅTERGÅ
28.BLÄDDRA VÄNSTER
29.VERKSTÄLL
30.BLÄDDRA NEDÅT
31.MEMO
32.PAUSA/STEGA
33.VOL+ / VOL34.GÅ TILL FÖREGÅENDE
35.GÅ TILL NÄSTA
36.ZOOM
37.PROG
38.GÅ TILL
39.TITEL
40.UNDERTEXT
41.N/P
42.FORTSÄTT
43.REPETERA
44.Elektronisk programguide (EPG)
45.TV/RADIO:
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ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN
Sätta i batterier
1. Ta bort locket på batterifacket - tryck ner locket och skjut det utåt.
2. Lägg i två ”AAA” batterier i batterifacket på fjärrkontrollen, se till att + (plus) och - (minus)
markeringarna på batteriets ändar och markeringarna i batterifacket stämmer överens.
3. Sätt tillbaka locket.
Observera:
Blanda inte batterier från olika tillverkare och blanda inte gamla och nya batterier.
Ska fjärrkontrollen inte användas under längre period så ta ut batterierna för att det inte ska bildas
skadlig korrosion.
Tomma batterier ska genast avlägsnas ur fjärrkontrollen för att förhindra skadlig korrosion.
Om batterisyra läckt ut - torka ur batterifacket och sätt sedan tillbaka batterierna.
Byt alltid båda batterierna samtidigt mot nya, fulladdade batterier.
Batteriernas livslängd kan variera beroende på hur mycket de används.
Använda fjärrkontrollen
Peka med fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på DVD-spelaren. När signalen tas emot från
fjärrkontrollen fungerar enheten enligt given instruktion. Fjärrstyrningen fungerar på upp till 40 cm
avstånd från fjärrsensorn med en vinkel på cirka 30°åt båda håll.
Observera:
Rikta inte ljussensorn mot någon form av ljuskälla, som direkt solljus eller starkt fluoridiserande
ljus, eftersom detta kan göra att enheten inte fungerar korrekt.
Används andra fjärrkontroller i närheten, eller om fjärrkontrollen används nära utrustning som
arbetar med infraröd strålning kan störningar inträffa.
Placeras ett objekt på fjärrkontrollen kan denna göra att en knapp trycks in, som ändrar en och
förkortar batteriets livslängd .
Sätt inte färgat glas framtill på DVD-spelaren eftersom detta kan ge störningar i DVD spelarens
normala funktioner.
Se till att det inte finns någon spärr mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn eftersom detta kan
skapa problem när enheten ska ta emot signaler.
Spill inte vatten och ställ inga fuktiga saker på fjärrkontrollen.
Plocka aldrig isär fjärrkontrollen.

BATTERIER
FELAKTIG ANVÄNDNING AV BATTERIER KAN GÖRA ATT DE LÄCKER, ROSTAR ELLER
TAPPAR LADDNING
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ANSLUTNING AV TILLBEHÖR

Anslutningsuttag hos denna DVD-spelare är placerade på den bakre panelen. Läs noga de
instruktioner från tillverkaren som följer varje video- och ljudenhet som ska anslutas till DVDspelaren.
Förbind inte med nätet förrän alla anslutningar är kompletta.
Rött uttag (märkt R) skall anslutas till höger kanal. Det vita uttaget (märkt L) skall anslutas till
vänster kanal. Gult uttag skall anslutas till video. Se till att alla anslutningar sitter stadigt. Felaktig
anslutning kan förorsaka brus, dålig prestanda eller skada utrustningen.
Förbind inte AV-kabeln med andra kablar, så som ström- eller högtalarkablar, då detta kan ge dålig
bild och/eller ljudkvalitet.
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Tryck och håll kvar SOURCE på fjärrkontrollen till dess att enheten växlar USB-modus.

USB-gränssnitt
Enheten har en USB-ingång. När det inte finns någon skiva i spelaren kan du sätta in en USB-disk
eller en Audio Player med USB-gränssnitt för att lyssna på musik eller spela upp JPEG-filer.
Funktionen är densamma som vid spelning av en skiva.
ANSLUTA HÖGTALARE
Placering av högtalare
För bästa resultat bör de båda högtalarna arrangeras i lyssningsområdet på det sätt som
illustreras:
Fronghögtalare (L, R)
Ställ upp de fronghögtalarna i öronnivå och med horisontell vinkel i 45 grader i förhållande
det primära avlyssningsområdet.
1. TV-apparat eller
TV-skärm
2. Vänster front- eller
huvudhögtalare
3. Höger front- eller
huvudhögtalare
4. Tittarens placering

Ansluta högtalare
1) Kontrollera att strömmen är avstängd för att förhindra eventuell skada på systemet.
2) Anslut högtalarkablarna till kontaktdonen på bakre panelen för DVD-systemet.
3) För att föra in högtalarkablarna, tryck ner spakarna, för in kabelspetsen sin
respektive kontaktdon och släpp därefter upp spakarna för att låsa fast kabeln.
VIKTIGT – För att inte skada strömkretsarna - var försiktig så att inte kortslutning inträffar
vid de positiva och negativa högtalarutgångarna. Se till att de exponerade ändarna för
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respektive högtalarkabel är så väl åtskilda att de inte kan vidröra varandra efter att de
införts i kontaktdonen.

-

Anslut inte andra högtalare eller tillbehör som inte tillhör detta system.
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ANSLUTA ANTENN
Radiosignaler kan vara svåra att ta emot i vissa byggnader och under speciella förhållanden.
Medföljande antenner hjälper till med radiomottagningen. De är endast avsedda för inomhusbruk.
Koaxialkabel (75 ohm)
FM-utomhusantenn
FM inomhusantenn

FM antennen bör dras ut i sin fulla längd och riktas mot den tydligaste signalen. Fäst antennens
ändar på ett ställe med minimal störning. Om mottagningen förblir dålig kan utomhusantenn
behövas.
Att ansluta FM-antennen:
1. Öppna kabeluttaget genom att trycka skyddet bakåt.
2. För in trådänden.
3. Släpp skydd; se till att kabeln är fäst ordentligt i uttaget.
ANSLUT TILL NÄTET

Innan strömkabeln sätts på plats i AC-utgången kontrolleras att alla anslutningar har avslutats
korrekt. När så är fallet förbinds kabeln försiktigt med utgången.
Tyck på POWER på den främre panelen för att starta apparaten. Displaypanelen kommer att
tändas.
När denna startas första gången kan lätt strömning av elektricitet skapa störningar med andra
elektriska apparater på samma krets. Om detta inträffar; anslut då apparaten till uttag med annan
strömkrets.
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GRUNDLÄGGANDE DVD-funktioner
Kapitel 1 Grundfunktioner
1. Slå på DVD-mottagaren
Tryck på POWER på spelarens framsida eller på fjärrkontrollen. Texten "Read" visas på TVskärmen. Om det inte finns någon skiva i DVD-spelaren visas meddelandet ”No disc” på skärmen.
2. Sätt in e
en
n skiva
Tryck på OPEN/CLOSE på fjärrkontrollen eller på spelarens framsida. Texten "Open" visas på
skärmen. Lägg försiktigt en skiva i facket med etikettsidan uppåt (dubbelsidiga skivor är inspelade
på bägge sidor vilket gör att de kan läggas på bägge håll). Tryck på OPEN/CLOSE igen för att
stänga facket. Texten "Close" visas och spelaren läser skivan. Skivan spelas sedan upp
automatiskt. (Observera: För vissa skivor måste man trycka på PLAY eller ENTER efter
inläsningen (efter att spelaren läst av skivtypen) för att starta uppspelningen.)
3. Spela
Varje skivas menyinnehåll ser olika ut beroende på inspelningen och på vilka funktioner som lagts
in. Tryck MENU (fjärrkontrollen) för att visa skivmenyn där du kan välja poster. Med PAUSE på
fjärrkontrollen kan man växla mellan uppspelning och paus. Här finns också möjlighet att välja hur
man vill spela skivan – spela en meny, en titel, en sekvens är de olika uppspelningsmodus som
står till buds.
a) Spela upp från meny (gäller skivformaten DVD, CD)
I. Tryck MENU (fjärrkontrollen)
På skärmen visas den ilagda DVD-skivans rotmeny.
II. När en DVD laddats trycker du på pilknapparna för att markera den menyfunktion som du vill
välja; för att välja vilket spår som ska spelas trycker du på pilknapparna.
III. Tryck ENTER eller PLAY för att spela upp det du markerat.
V. Stopp
1) Första gången du trycker STOP går spelaren till ett pausläge. På skärmen visas texten "PRE
Stop". Tryck STOP igen för att gå till början av titeln.
2) I pausläget "PRE stop" kommer spelaren ihåg var du stoppade, så när du vill fortsätta spela
börjara den igen på samma ställe.
3) Om du trycker på PLAY i stoppläget går spelaren till sekvensspelningsläge.
Skydda skivan genom att först trycka på STOP innan du öppnar skivfacket med OPEN/CLOSE.
När du har tagit ut skivan, tryck igen på OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
Dra ur kontakten om DVD-spelaren skall stå oanvänd under en längre tid.
b) Spela en titel (gäller endast DVD-skivor)
I. Under avspelning DVD-skiva kan du trycka på TITLE för att visa skivans titelmeny.
II. Använd pilknapparna för att markera en titel och tryck sedan på ENTER. Du kan också använda
sifferknapparna.
III. DVD-spelaren börjar med den valda titelns första kapitel.
b) Sekvensspelning (gäller skivformaten DVD, CD-G, HD-CD, WMA, JPEG)
I. Om man trycker på PLAY i stoppläget (gäller ej skivor) går spelaren till sekvensspelningsläget.
Funktionen är tillgänglig för alla kompatibla skivor.
c) Programspelning (gäller skivformaten DVD, CD-G, HD-CD, WMA, JPEG)
Den här funktionen gör att du själv kan ange i vilken ordning du vill spela kapitlen eller spåren
(högst 16 poster).
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• Programmeny:
Skivformaten DVD, WMA, JPEG:

Skivformaten CD, CD-G, HD-CD:

Använd sifferknapparna för att ange kapitel/spår i den ordning du vill spela upp dem. Tryck sedan
PLAY eller använd pilknapparna för att markera PLAY och tryck ENTER. Kapitlen/spåren spelas
nu upp i den ordning du lagt in.
~ Du kan programmera in upp till 16 titlar/kapitel/spår.
Använd pilknapparna för att flytta markören till en post i menyn som du vill öppna.
När du trycker PROGRAM under programuppspelning visas det programmerade innehållet på
skärmen och spelningen avbryts. Du kan också trycka STOP och PLAY för att återgå till normal
uppspelning.
Observera:
~ Radera den programmerade ordningen genom att med pilknapparna markera "CLEAR” och
sedan trycka ENTER.
Ändra den programmerade ordningen genom att med pilknapparna markera ändringsposten och
direkt ange de nya kapitel/spår som du vill lägga in.
Välja källa
1. Tryck på lämplig knapp (DVD/FM/USB/ ATV/DVB-T) för att välja önskad ljudkälla. Passande
symbol syns i displayen.
Observera: Den valda programkällan kommer inte att spela om inte programkällan och den valda
signalknappen stämmer överens med ingången till det aktiva programmets signalkälla.
Volymkontroll
Volymen kan justeras antingen genom att man vrider på den stora volymknappen på frontpanelen
eller använder ljudknappen på fjärrkontrollen.
Ljudet avstängt
Ett tryck på MUTE tystar temporärt alla högtalare. Vid ytterligare ett tryck på MUTE kopplas ljudet
in igen.
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RADION
Grundfunktioner

1.Tryck CH+ eller CH- för att hitta en station. Frekvensen ändras för varje tryck. När en
stationssignal registreras visas detta i displayen.
2. Tryck TUN för att komma till tuning (sökning av programstationer).
3.Håll nere CH+ eller CH- under två sekunder för att snabbt hämta station. Apparaten startar
automatisk tuning. När en station hittats slutar automatisk tuning arbeta.
4. För att lyssna på en station med känd frekvens, kan stationsfrekvensen anges direkt genom att
du trycker på sifferknapparna, en efter en, i tuningläge.
5. Tryck MEMO för att lägga in en station i minnet. Minnets lagringsnummer blinkar i displayen
under fyra sekunder. Tryck MEMO på nytt för att spara stationen.
Minnesnummer
Våglängdsområde

Stationsfrekvens

Automatisk tuning
Denna produkt lagrar upp till 30 individuella FM radiostationer i sitt minne.
1. Tryck AUTO. Läget "automatisk tuning" aktiveras.
2. Stationerna sparas i stigande ordningsföljd till dess att 30 stationer sparats för den aktuella
våglängden. När en station lagras blinkar minnets lagringsnummer, samt stationens frekvens i
displayen under fyra sekunder.
3. När det totala antalet stationer når 30 i minnet för en speciell våglängd kan inga fler stationer
sparas på denna våglängd.
Tryck TUNER för att välja önskad våglängd.
1. Att använda förinställda stationer
2. Tryck PRE/TUN
3. Tryck på valfri sifferknapp för att välja minnesnummer för önskad station. För att exempelvis
spela stationen vid minne #5 trycker du på 5 ; för minne #17 trycker du först på 1 in och sen på 7.
4. Stationer i minnesfunktionen kan också nås om med hjälp av knapparna CH- eller CH+.
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Kapitel 2. WMA, MP3 OCH JPEG

Lägg in en MP3-/JPEG-skiva i facket. Spelaren söker automatiskt efter de mappar med MP3- eller JPEGfiler som finns sparade på ski
Efter avslutad sökning går spelaren automatiskt till den första
mappen med MP3-filer (om skivan innehåller både MP3- och JPEG-filer; om skivan innehåller en
enda typ av filer går den automatiskt till den första mappen) och spelar det första låten i mappen
("01":markeras). På skärmen visas följande:
Använd pilknapparna för att gå till mappfältet. När du markerar en mapp spelas den första låten
upp. Du kan också använda pilknapparna för att gå till filfältet och välja den fil du vill spela.

Observera:
I. Med vänster- och högerpilarna kan du aktivera mappfältet, filfältet och filväxlingsfältet aktivera.
II. Markering i mappfältet och filfältet ser ut som på bilden ovan. I filväxlingsfältet visas markeringen
som en genomskinlig rektangel.
III. I filväxlingsfältet kan du använda vänster- och högerpilarna för att flytta markeringen, och sedan
trycka på ENTER. Knapparna "M", "P " och "G" visas ovan. Om skivan t.ex. innehåller MP3- och
JPEG-filer men inte NES-filer, färgas bokstäverna "M" och "P" vita och "G" blir svart. När en MP3fil spelas blir "M" mörkare.
IV. Om skivan innehåller både MP3- och JPEG-filer kan du komma tillbaka till JPEG-listan genom
att trycka på RETURN när du visar en JPEG-bild.

USB-port
Enheten har en USB-ingång. När det inte finns någon skiva i spelaren kan du sätta in ett USBminne eller en Audio Player med USB-port för att lyssna på musik eller spela upp JPEG-filer. Alla
funktioner är desamma som vid spelning av en skiva.
SMART EQ-FUNkTION
Tryck på EQ på fjärrkontrollen för att välja smart EQ-funktion:
normal, klassisk, jazz, rock eller pop. Observera: Denna funktion finns bara vid spelning av VCD-,
CD-skivor eller i FM-läge.
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SYSTEMINSTÄLLNINGAR
I. Använd sifferknapparna för att ange en fil. Om du t.ex. vill spela spår nr 15 i den aktuella listan
trycker du på en gång på 10+ sedan på 5. Nu spelas spår nr 15.
Observera: När skivan innehåller MP3-filer hörs bara ljud – ingen bild visas.
II. När du visar JPEG-bilder kan du trycka PROGRAM för att ange hur varje ny bild skall visas. Det
finns 17 alternativ. Tryck flera gånger på PROGRAM för att välja funktion och välj läge: Dra ut
uppifrån och neråt, dra ut nerifrån mot vänster, dra ut från vänster mot höger, dra ut från höger mot
vänster, dra ut från upptill vänster mot nedtill höger , dra ut från upptill höger mot nedtill vänster,
dra ut från nedtill vänster mot upptill höger, dra ut från nedtill höger mot upptill vänster, dra ut från
mitten och uppåt/neråt, vik uppifrån/nerifrån mot mitten, vik från vänster/höger mot mitten,
horisontellt bildspel, vertikalt bildspel, vik från hörnen mot mitten , slumpmässig visning; avsluta.
III. När du visar eller pausar en bild kan du använda pilknapparna för att byta visningsvinkel:
Uppåtpil: flippa vertikalt
Neråtpil: flippa horisontellt
Vänster: rotera 90° motsols
Höger: rotera 90° medsols
IV. När du visar eller pausar en bild och trycker MENU visas miniatyrbilder på skärmen.
Upp till 12 miniatyrbilder visas samtidigt. Tryck NEXT för att visa nästa 12 miniatyrbilder, och
PREV för att visa föregående 12 miniatyrbilder. Du kan också markera och visa en bild på
fullskärm genom att trycka in numret med fjärrkontrollen.
ställning
gsmenyn (Setup Menu)
Kapitel 3. In
Inställnin
1. Allmänt om inställningsmenyn
a) Tryck SETUP för att öppna huvudmenyn.
När menyn visas pausas DVD-systemet automatiskt.

SYSTEM SETU P

TV SYSTEM
SCREEN SAVER
VIDEO
TV TYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT
EXIT SETUP

b) Använd VÄNSTER- och HÖGER-pilarna för att markera symbolen för en viss inställningssida,
och tryck sedan på neråtpil eller högerpil för att aktivera den valda sidan. Om du exempelvis vill
göra inställningar för videosidan trycker du på HÖGER-pilen för att markera videosymbolen;
videosidan kommer då upp på skärmen.

V IDEO SETU P

BR IG H TN ESS
C O N TR A ST
H UE
SA TU R A TIO N
EX IT SETU P

Använd NERÅTpil för att markera ett alternativ. Tryck ENTER eller HÖGERpil för att markera.
Alternativen visas till höger. Om du exempelvis trycker på NERÅTpilen för att markera
BRIGHTNESS, och sedan på ENTER visas alternativen för inställning av ljusstyrka till höger.
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VIDEO SETUP
BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION

EXIT SETUP

d) Använd pilknapparna för att markera "Exit Setup", och tryck sedan ENTER eller SETUP för att
stänga inställningsmenyn.
Observera:
Om du trycker på följande knappar i inställningsläget stängs menyn och de inställningar du gjort
sparas: N/P, Subtitle, F.F, F.R, Vol +/-, Title, Return, Play; Stop, Resume, Pause/stop, Next, Pre,
S.F, SR, Zoom, Preview, Goto, Program, Repeat, A-B, Angle, language, Mute, Setup.
2. Poster i inställningsmenyn
1) SYSTEMINSTÄLLNING
Inställningsalternativ för systeminställning visas nedan:

SYSTEM SETUP
TV SYSTEM
SCREEN SAVER
VIDEO
TV TYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT
EXIT SETUP

PAL
NTSC
AUTO

TV-SYSTEM
Här kan du välja TV-system så att det överensstämmer med färgsystemet i din TV.
NTSC: Välj detta alternativ om DVD-spelaren är ansluten till en TV med NTSC.
PAL: Välj detta alternativ om DVD-spelaren är ansluten till en TV med PAL.
AUTO: Välj detta alternativ om DVD-spelaren är ansluten till en multisystems-TV.
Förvald inställning är PAL.

SYSTEM SETUP
TV SYSTEM
SCREEN SAVER
VIDEO
TV TYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT
EXIT SETUP

SKÄRMSLÄCKARE
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ON
OFF

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM
SCREEN SAVER

VIDEO
TV TYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT
EXIT SETUP

INTERLACE-YUV
TV-RGB
P-SCAN YPBPR
S-VIDEO

VIDEO

SYSTEM SETUP
TV SYSTEM
VIDEO
TV TYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT
EXIT SETUP

4£º3PS
4£º3LB
16£º9
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TV-APPARAT, TYP
16: 9 (Wide Screen): Välj detta alternativ om DVD-spelaren är ansluten till en bredbilds-TV. Om du
väljer detta alternativ och inte har bredbilds-TV, kan bilden på skärmen bli förvrängd på grund av
vertikal kompression.
4: 3 LB (Letter Box): Välj detta alternativ om DVD-spelaren är ansluten till en normalbilds-TV.
Filmen visas med originalbildytan (förhållandet mellan höjd och bredd). Du ser hela filmbilden men
den fyller inte hela skärmen. Filmen kan visas med svarta band ovanför och under bilden.
4: 3 PS (Pan & Scan): Välj detta alternativ om DVD-spelaren är ansluten till en normalbilds-TV. Det
går att visa filmen på hela skärmytan. Detta kan innebära att ytterkanterna till höger och vänster
klipps av.
Observera:
Vilken bildyta som visas beror på skivformatet. Vissa skivor kan inte visas med den bildyta du valt.
Om du spelar en skiva inspelad med formatet 4:3 på en bredbilds-TV, visas svarta band till vänster
och höger på skärmen.
Du måste ange skärminställningar beroende på vilken TV-typ du har.

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM
VIDEO
TV TYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT
EXIT SETUP

----

LÖSENORD (password)
Lösenordsfunktionen är inte aktiverad när spelaren kommer från fabriken. Du kan inte spärra
program eller ändra lösenord. För att få tillgång till spärrfunktionen måste lösenordsläget aktiveras.
Ange det förvalda lösenordet (6666) och bekräfta med ENTER. Om du vill ändra lösenordet
ombeds du att först ange det gamla lösenordet, och därefter det nya. Ange ett tal med 4 siffror
(detta blir ditt lösenord).

SYSTEM SETUP

TV SYSTEM
VIDEO
TV TYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT
EXIT SETUP

1
2
3
4
5
6
7
8

KID SAFE
G
PG
PG13
PG-R
R
NC-17
ADULT

SPÄRRFUNKTION (rating)
Spärrfunktionen är ett system där du kan begränsa vad som ska visas i din TV, t.ex. för att inte
visa vissa typer av filmer. Funktionen aktiveras för DVD-skivor som tilldelats en klassning (rating).
Funktionen gör att du kan kontrollera vilken typ av DVD-skivor familjen tittar på.
Det finns åtta tillgängliga spärralternativ (klassningsalternativ): KID SAFE (barntillåten), G, PG,
PG13, PG-R, R, NC-17, ADULT.
Observera:
Om lösenordsfunktionen är avaktiverad går det inte att ställa in spärrgränserna och
tittarbegränsningen fungerar inte.
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SYSTEM SETUP

TV SYSTEM
VIDEO
TV TYPE
PASSWORD
RATING
DEFAULT
EXIT SETUP

RESTORE

FÖRVALDA INSTÄLLNINGAR (default)
Välj det här alternativet för att återställa din TV till förvalda inställningar (fabriksinställningar).
2) SPRÅKINSTÄLLNING (language setup)
Inställningsalternativ för språk visas nedan:
LANGUAGE SETUP
ENGLISH
SWEDISH

OSD LANGUAGE
AUDIO LANG
SUBTITLE LANG
MENU LANG

FINNISH

EXIT SETUP

SPRÅKINSTÄLLNING (ställa in språk)
Markera alternativet OSD LANGUAGE och använd pilknapparna för att ange skärmspråk. Tryck
ENTER för att bekräfta. och OSD kommer att visas på det språk som valts.

LANGUAGE SETUP
ENGLISH
GERMAN
SPANISH
FRENCH
ITALIAN
SWEDISH
FINNISH
PORTUGUESE

OSD LANGUAGE
AUDIO LANG
SUBTITLE LANG
MENU LANG

EXITS ETUP

Markera alternativet AUDIO LANG och använd pilknapparna för att ange ljudspråk. Tryck på Enter
för att bekräfta. Om språket finns på skivan kommer det att användas som ljudspråk.

LANGUAGE SETUP
OSD LANGUAGE
AUDIO LANG
SUBTITLE LANG
MENU LANG

EXIT SETUP

ENGLISH
GERMAN
SPANISH
FRENCH
ITALIAN
SWEDISH
FINNISH
OFF

Markera alternativet SUBTITLE LANG och använd pilknapparna för att ange språk undertexter.
Tryck ENTER för att bekräfta. Om språket finns på skivan kommer det att användas i alla
undertexter.
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LANGUAGE SETUP
OSD LANGUAGE
AUDIO LANG
SUBTITLE LANG
MENU LANG

EXIT SETUP

ENGLISH
GERMAN
SPANISH
FRENCH
ITALIAN
SWEDISH
FINNISH
PORTUGUESE

Markera alternativet MENU LANG och använd pilknapparna för att ange menyspråk. Tryck på
Enter för att bekräfta. Om språket finns på skivan används det att visa menyn på detta språk.
Observera:
Om språket du valt inte finns på skivan används skivans standardspråk (default).
3) LJUDINSTÄLLNINGAR (audio setup)
Inställningsalternativ för ljud visas nedan:

VIDE

AUDIO OUT

AUDIO OUT
DOWN SAMPLE

SPDIP/OFF
SPDIF/RAW
SPDIF/PCM

EXIT SETUP

LJUDINSTÄLLNING
Markera alternativet AUDIO OUT och använd pilknapparna för att ange ljudmodus. Tryck på
ENTER för att bekräfta. Det finns olika modus för utgående ljud:
SPDIP/OFF, SPDIF/RAW och SPDIF/PCM.
SPDIF/RAW: Välj denna inställning om DVD-spelaren är ansluten till en förstärkare med en
koaxialkabel eller en optisk kabel. Vid avspelning av en skiva som inspelats med ljudformaten
Dolby Digital och MPEG, kommer motsvarande digitala signaler att matas ut från koaxial
audioutgång eller optisk audioutgång. Spelarens digitala utgångar är konstruerade för att anslutas
till Dolby Digital- eller MPEG-mottagare eller avkodare.
SPDIF/PCM Välj denna inställning om DVD-spelaren är ansluten till en 2-kanals digital
stereoförstärkare. Vid avspelning av en skiva som spelats in med ljudformaten Dolby Digital och
MPEG kommer ljudsignalerna att moduleras till 2-kanals PCM-signal och kommer att matas ut från
koaxial audioutgång eller optisk audioutgång.

AUDIO SETUP

AUDIO OUT
DOWN SAMPLE

48K
96K
192K

EXIT SETUP

NERSAMPLING
Denna funktion kan användas för att sänka volymen utan att ändra den ursprungliga ljudbalansen,
om man t.ex. inte vill störa grannar eller familj.
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VIDEO SETUP

VIDEOINSTÄLLNING
4) VIDEOINSTÄLLNING
VIDEO SETUP

BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION
EXIT SETUP

LJUSSTYRKA (brightness)
Använd UPPÅT- och NERÅT-pilen för att flytta markören och justera ljusstyrkan.

VIDEO SETUP

BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION
EXIT SETUP

KONTRAST (contrast)
Använd UPPÅT- och NERÅT-pilen för att flytta markören och justera kontrasten.

VIDEO SETUP

BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION
EXIT SETUP

FÄRGTON (hue)
Använd UPPÅT- och NERÅT-pilen för att flytta markören och justera färgton.

VIDEO SETUP

BRIGHTNESS
CONTRAST
HUE
SATURATION
EXIT SETUP

MÄTTNAD (saturation)
Använd UPPÅT- och NERÅT-pilen för att flytta markören och justera färgmättnaden.
5) HÖGTALARINSTÄLLNING
Inställningsalternativ för högtalare visas nedan:
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SPEAKER SETUP
DOWNMIX

LT/RT
STEREO

EXIT SETUP

DOWNMIX (nermixning)
Använd UPPÅT- och NERÅT-pilen för att flytta markören och justera färgmättnaden.
LT/RT: När du väljer det här alternativet låter ljudet som i en biosalong om originalfilmen har
formatet Pro Logic Dolby Digital.
STEREO: Välj det här alternativet för 5,1-kanalsljud, två kanaler skickas från vänster och höger.
Om ljudet är 2-kanals skickas det ut i stereo.
SYSTEMINSTÄLLNINGAR
6) DIGITALINSTÄLLNING

DIGITAL SETUP

6/8
4/8
2/8
OFF

DUAL MONO
EXIT SETUP

DYNAMISKT INTERVALL:
När LINE OUT är vald, kan utgående linjer ställas in för olika effekter.

DIGITAL SETUP
DYNAMIC RANGE

DUAL MONO
EXIT SETUP

STEREO
MONO L
MONO R
MIX MONO

DUAL MONO (VÄNSTER + HÖGER)
Välj detta alternativ för att välja vänster och höger kanal i monoläge. Det finns fyra lägen att välja
mellan:
STEREO, MONO L, MONO R och MIX MONO. Detta används främst i karaokeläget.
KOM IHÅG:
Skydda DVD-spelaren genom att alltid låta det gå minst 30 sekunder mellan varje tryckning på
POWER.
Dra alltid ur kontakten från väggen om apparaten inte används under en längre tid.
För att kunna använda spelaren måste driftspänningen där du bor överensstämma med
märkningen på apparaten. Vid fel driftspänning fungerar inte apparaten, i vissa fall kan den till och
med gå sönder.
Vissa krypterade skivor går inte att spela.
Om spelaren oavsiktligt stängs av, slå på den igen.
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Inställningsmenyer---DVB-del

Avancerade funktioner

Hur växlar man till arbetsmodus DVB-T?
Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen tills du kommit in i arbetsläge för DVB-T.
1. FÖRST - installation efter påslagning
Vid förstagångsinstallation i figur (1) visas ett meddelande som frågar användaren om han/hon vill
köra stödfunktionen för förstagångsinstallation (First Time Installation). Vid valet "Ja" visas en ny
ruta (se figur 2), som frågar efter land, OSD-språk och tidszon. Använd pilknapparna för att göra
lämpliga val. Välj "Next" och tryck <ENTER> för att gå vidare till nästa bildruta, som visas i figur
(3).

Figur (1)

Figur (2)

Figur (3)

Figur (4)

2. Genom att trycka "Main Menu" <SETUP> kommer du in i huvudmenyn (Main Menu), som visas i
Figur (5). I detta läge kan du lämna menyn genom att trycka en gång till på <SETUP> eller
<RETURN>. Huvudmenyn är anger fyra valbara huvudposter: kanalguide (Channel Guide),
systemkonfigurering (System Config), installation (Installation), och spel (Game), som visas till
vänster. Genom att välja en post öppnas en undermeny, samtidigt som utgångsmenyns poster
visas till höger på skärmen. Menyerna visas i figurerna (5) till (8) och beskrivs längre fram i detta
dokument.

Figur (5) Huvudmeny + Kanalguide

Figur (6) Meny för systemkonfigurering
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Figur (7) Installationsmenu

Figur (8) Spelmenu

När du kommer in huvudmenyn är den första posten, Kanalguide, redan markerad. Använd
knapparna <UP> eller <DOWN> för att markera en annan post. Tryck <ENTER> för att komma till
en ny meny som motsvarar den markerade posten. Undermenyerna vid de olika posterna
innefattar:
Kanalguide:
Detta inbegriper TV-kanaler, radiokanaler, kanalklassning och kanalredigering. Se figur (5).
Systeminställningar
Detta inbegriper TV-inställning, videoinställning, ljudinställning, språk, föräldrakontroll,
tidsinställning och systeminformation. Se figur (6).
Installation:
Detta inbegriper automatisk sökning, manuell sökning och förvalsinställning. Se figur (7).
Spel:
Detta inbegriper Boxman och Burning Tetris. Se figur (8).
3. Kanalguide
3.1 TV-kanaler
Menyn för TV-kanaler visas i figur (9). Kanalerna står till vänster i menyn och en
förhandsvisningsruta finns till höger i menyn. Härifrån kan kanalen ändras med användning av
knapparna <UP> eller <DOWN>; tryck <ENTER> för att börja titta, tryck <LEFT> eller <RIGHT> för
att byta kanalgrupper. Kanalgrupper är t.ex. nyheter, sport, favoriter. Tryck <DISPLAY> för att
sortera kanalerna, som kan ordnas alfabetiskt (A-Z), omvänt alfabetiskt , fria överst, krypterade
överst och transponder (Figur (10)).

Figur (9) Menu TV-kanaler

Figur (10) Sortera kanaler

3.2 Radiokanaler
Menyn Radiokanaler som visas i Figur (11), liknar menyn TV-kanaler. Kanalerna står till vänster.
Kanalerna ändras med <UP> och <DOWN>, och grupp ändras med <LEFT> eller <RIGHT>.
Tryck <DISPLAY> för att sortera kanalerna.
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Figur (11) Menu Radiokanaler
3.3 Kanalklassning (channel class)
Från menyn Kanalklassning som visas i figur (12), kan varje kanal klassificeras till en grupp.
Genom tryck på <ENTER> adderas kanalen i raden till kolumnkategorin. Använd <TV/RADIO> för
att växla mellan TV- och radiokanaler. Observera: Om inga kanaler lagts in kan användaren inte
komma in i denna meny.

Figur (12) Meny Kanalklassning
3.4 Redigera kanaler
Menyn för kanalredigering visas i figur (13). För att ändra namnet på en kanal, väljer du ett
kanalnamn och trycker <ENTER>. Härifrån kan du använda <LEFT> eller <RIGHT> för att välja en
bokstav och <UP> eller <DOWN> för att to ändra bokstav. Tryck <ENTER> för att bekräfta
namnändringen. För att flytta en kanal, välj kolumnen MOVE för en kanal och tryck <ENTER>.
Härifrån kan du använda <UP> eller <DOWN> för att ändra kanalens placeringsordning, och
<ENTER> för att bekräfta ändringen. För att ta bort kanalen, välj kolumnen DELETE och tryck
<ENTER>. Använd <TV/RADIO> för att växla mellan TV- och radiokanaler. Observera: Om inga
kanaler finns tillgängliga går det inte att komma åt denna funktion.

Figur (13) Menyn Redigera kanaler
3.5 Bokningslista
Här visas alla de TV-progam som du har bokat i menyn EPG (Elektronisk programguide) eller i
manualen.
4. Systemkonfigurering
4.1 TV inställning (TV Setting)
Från menyn TV Setting, som visas i figur (14), kan du ändra inställningar för TV-system, video TVskärmens bildyta. Tryck <UP> eller <DOWN> för att välja en inställning. För att ändra inställningen,
tryck <LEFT> eller <RIGHT> för att cirkulera mellan de olika inställningarna, eller tryck <ENTER>
och därefter <UP> eller <DOWN> för att välja från en lista med möjliga inställningar. Möjliga
inställningar är:
TV-system: NTSC, PAL, Auto. Se figur (15).
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Video: YCbCr, TV-RGB, P-SCAN-YUV, S-VIDEO. Se figur (16).
Typ av TV: 4:3 Pan-and-Scan, 4:3 Letterbox, 16:9. Se Figur (17).

Figur (14) Menu TV-inställning

Figur (15) TV-system

Figur (16) Video

Figur (17) Typ av TV

4.2 Video-inställning (Video Setting)
Från menyn Video Setting som visas i Figur (18), kan du ändra inställningarna för ljusstyrka,
kontrast, färgnyans och mättnad. Tryck <UP> eller <DOWN> för att välja en inställning. För att
ändra inställningar, tryck <LEFT> eller <RIGHT> för att cirkulera mellan de olika inställningarna.
Alternativt tryck <ENTER> för att välja från en lista med möjliga inställningar.

Figur (18) Menu Videoinställningar
Inställningar:
Ljusstyrka: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Kontrast: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Färgnyans: +12, +10, +8, +6, +4, +2, 0.
Mättnad: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
4.3 Ljudinställningar (Audio Setting)
Från menyn Audio Setting (Figur (19), kan du ändra inställningarna för utgående ljud med
användning av knapparna <LEFT> eller <RIGHT>. Alternativt, tryck <ENTER> för att välja från en
lista med möjliga inställningar. Ljudutgång SPDIF OFF, SPDIF RAW, SPDIF PCM.

Figur (19) Menu Ljudinställning
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4.4 Språk
Menyn Language (språk), som visas i Figur (20), visar inställningar för OSD-språk. Använd
<LEFT> eller <RIGHT> för att välja språk eller <ENTER> för att välja från en lista med möjliga
språk. OSD-språk: engelska, tyska, franska, grekiska.

Figur (20) Menu Språk
4.5 Föräldrakontroll
Menyn Parent Control (föräldrakontroll), Figur (21), har två poster, Change Pin (ändra pinkod) och
Channel Lock (kanallås). Vid ändring av pinkod ombeds användaren ange den gamla pinkoden,
den nya pinkoden och därefter den nya pinkoden en gång till (Figur (22)). För att ändra kanallås
måste användaren först ange pinkod, såsom visas i figur (23). Om pinkoden godkänns visas
menyn Channel Lock (kanallås) (Figur (24)). Använd <UP> eller <DOWN> för att välja en kanal,
tryck <ENTER> för att låsa eller låsa upp kanalen och tryck <TV/RADIO> för att växla mellan TVoch radiokanaler.

Figur (21) Menu Parent Control (föräldrakontroll)

Figur (23) Ange pinkod

Figur (22) Ändra pinkod

Figur (24) Kanallås
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4.6 Tidsinställning
Från menyn Time Setting, Figur (25), kan du ändra tidszon och tid för automatisk avstängning
(sleep settings). Använd <UP> elller <DOWN> för att välja en post och <LEFT> eller <RIGHT> för
att ändra intsällningen. Alternativt, tryck <ENTER> för att välja från en lista med möjliga
inställningar.

Figur (25) Menu Tidsinställning

Figur (26)

Figur (27)
System Info System Info visar programvaruversion och programvarudata samt information om
mottagare och modell. Se figur (28).

Figur (28) Systeminformation
5. Installation
5.1 Autoskanning (Auto Scan)
Menyn för autoskanning visas i figur (29). Först, välj ett land med hjälp av <LEFT> eller <RIGHT>.
Tryck därefter <DOWN> för att markera "Select Scan" och tryck <ENTER>. Efter valet "yes" eller
"no" börjar avsökningen (Figur (30)).

Figur (29) Menu Autoskanning

Figur (30)

5.2 Manuell skanning
Menyn för manuell skanning visas i figur (31). Skanningen genomförs efter inställning av följande
poster: Land, typ av skanning, startkanal, startfrekvens, slutfrekvens och bandbredd. Om bara en
kanal ska skannas räcker det med att bestämma land och startkanal. Om skanningen avser flera
kanaler skall land, startkanal och slutkanal bestämmas. Använd knapparna <UP>, <DOWN> för att
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välja en post och knapparna <LEFT>, <RIGHT> för att ändra inställningar. När detta utförts, gå till
Start Scan (starta skanning) och tryck <ENTER>.

Figur (31) Menu Manuell skanning
5.3 Förvalda (fabriks)inställningar
En meddelanderuta kommer upp, såsom visas i Figur (32), som frågar om användaren vill
återställa maskinen till förvalda fabriksinställningar. Efter att inställningarna återställts visas
installationsmedelandet "First Time Installation" (förstagångsinstallation) på skärmen.

Figur (32) Förvalda (fabriks)inställningar
6. Spel (game)
Menyn Spel (Game) visas i figur (33). Det finns tre spel: Box Man, Burning Tetris, Hit Rat.

Figur (33) Meny Spel
7. Knappfunktioner på enhetens framsida (främre panel)
Panelknapparna har följande funktioner i DVB-T-läge.

1. ENTER
2. NEDÅT
3. VÄNSTER/ CH4. HÖGER/ CH+
5. INSTÄLLNINGAR
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ATV-del
1. Tryck på SOURCE (källa) för att välja ATV MODE
2. Tryck SETUP (inställningar) för att visa följande val.
A. Tryck på DOWN för att välja Autosökning, och tryck på RIGHT för att starta sökning.

B. Tryck UP och DOWN för att välja manuell sökning, tryck RIGHT eller LEFT för att starta.
Manuell sökning

OBSERVERA:
1. Starta autosökning från program nr 0.
2. En signal som mottas under manuell sökning betyder att programmet hittat en optimal position
för lagring. En hittad kanal som ger svag signal kommer kanallagringen att automatiskt identifiera
som ingen signal.
3. Under autosökning eller manuell sökning kan du trycka SETUP för att avstanna autosökningen
eller den manuella sökningen.
C. Tryck UP och DOWN för att välja fininställningar, tryck LEFT och RIGHT för att fininställa
frekvensen. OBSERVERA: Enstaka tryck på LEFT eller RIGHT ökar eller sänker frekvensen med
50K respektive 50K.

D. Tryck UP och DOWN för att välja kanal och visa kanalnummer och kanalfrekvens.
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E. Tryck UP och DOWN för att välja videostandard för att visa TV-systemet PAL.

F. Tryck UP och DOWN för att välja ljudstandard och visa audioystemet I, DK, BG.

OBSERVERA:
1. Beträffande ljudsystem: 6.0M betyder I, 6.5M betyder DK och 5.5M är BG. Välj önskat
ljudsystem.
2. Färgsystem (alla färgsystem ställs in automatiskt)
A. När ljudsystemet är I, är färgsystemet PAL-I.
A. När ljudsystemet är I, är färgsystemet PAL-DK.
A. När ljudsystemet är I, är färgsystemet PAL-BG.
3. Kontrollera först om ljudsystemet är rätt installerat om brus uppstår vid visning av bild.
G. Tryck på UP och DOWN till sektion SKIP för att to hoppa över kanalen.

3. Panelknapparnas funktion. Panelknapparna har nedan angivna funktioner i ATV-läge.
1. NEDÅT
2. VÄNSTER/ CH3. VÄNSTER/ CH+
4. INSTÄLLNINGAR
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SKÄRMINSTÄLLNINGAR
1. I TFT-modus, tryck på funktionsknappen för att visa följande:
Skärpa:
Färgnyans
Mättnad
Kontrast
Ljusstyrka
Återställning
Spara
A. Skärpa
Tryck DOWN och välj skärpa. Tryck LEFT och RIGHT för att ställa in skärpan.

B. Färgnyans
Tryck UP och DOWN för att välja färgnyans. Tryck LEFT och RIGHT för att ställa in färgnyans.

C. Mättnad
Tryck UP och DOWN för att välja mättnad. Tryck LEFT och RIGHT för att ställa in mättnad.

D. Kontrast
Tryck UP och DOWN för att välja kontrast. Tryck LEFT och RIGHT för att ställa in skontrast.

E. Ljusstyrka
Tryck UP och DOWN för att välja ljusstyrka. Tryck LEFT och RIGHT för att ställa in ljusstyrkan.
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F. Återställning
Tryck UP och DOWN för att välja post för återställning. Tryck ENTER för att ställa in skärpa,
färgnyans osv. till fabrikens förvalda inställningar.

G. Spara
Tryck UP och DOWN för att spara. Tryck ENTER för att spara inställningarna för skärpa, färgnyans
osv.
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FELSÖKNING
Denna praktiska felsökningsguide finns till hands för att spara tid om du skulle få något problem
med DVD-spelaren. Om problemen inte finns med i förteckningen eller om den föreslagna
lösningen inte avhjälper problemet, kontakta försäljningsstället senast 12 månader efter köpet.
Problem

Möjlig lösning

Apparaten strömlös
1. Kontrollera att stickproppen är ordentligt isatt i väggkontakten.
Inget ljud
1. Kontrollera anslutningen mellan DVD-spelare och TV-apparat, förstärkare eller någon annan
enhet som den är ansluten till.
2. Kontrollera att TV och förstärkare är i korrekt modus (arbetsläge).
Ingen bild
1. Kontrollera anslutningen mellan DVD-spelare och TV-apparat eller annan ansluten enhet.
2. Kontrollera att TV-apparaten är på.
Skivan startar inte
1. Kontroller att skivan är rätt inlagd i skivfacket med etikettsidan vänd uppåt.
2. Kontrollera att skivan är fri från smuts, damm, fingeravtryck och fläckar.
3. Kontrollera att skivan ligger rätt placerad på brickan i skivfacket.
4. Kontrollera om föräldralåsfuntionen är aktiverad.
5. Kontrollera att skivan är avsedd för användning i din region.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
1. Kontrollera om batterierna behöver bytas.
2. Kontrollera om det finns något som hindrar kontakt mellan fjärrkontrollen och sensorn på
enhetens frampanel.
3. Kontrollera att du använder rätt fjärrkontroll.
Delad bild
1. Kontrollera att skivan är ren och utan repor.
2. Enheten styrs av en mikrodator som kan behöva nollställas. Slå av strömmen till enheten, vänta
i flera sekunder och slå därefter på strömmen igen.
Ingen färgbild
1. Kontrollera om kontakten skadats (knäckt kontaktpinne).
Skivor med ljudfiler går inte att spela
1. Använd en annan programvaruversion för skivbränning. Den använda versionen kanske inte
stöds av spelaren.
2. Använd nya versioner av programvara, t.ex. "Audio station 4", "Easy CD Creator", "Toast
Titanium", etc.
3. Kontrollera att MP3-filen inte är kodad med variabel bithastighet, t.ex. från Real Networks.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
DVD-SPELARE
TV-system:
Skivformat som stöds
Upplösningsförhållande
Signal/brusförhållande, Video
Frekvenskurva
Signal/brusförhållande, Ljud
Distortionsgrad
D/A omvandlare
Videoutgång
S-Videoutgång
Ljudutgång
Digital ljudutgång
Anslutningar

Radio
Frekvensintervall
Signal-/brusförhållande
Monofonisk
Stereo
Selektivitetsfaktor
THD
Mono
Stereo
Frekvenskurva
Stereoupplösning

NTSC/PAL
DVD, CD, CD-R, CD-RW
Mer än 500 linjer
65dB
fs (96KHz/24bit)
4Hz - 44KHz:+/-2dB
95dB
<0.01%
192KHz/24bit
1Vp-p
Y: 1Vp-p(75)
C: 0.3Vp-p(75);
2.0V+0/-1V
2.1 Kanal,
Koaxial
Scart, USB, CVBS
S-Video, 2-kanalsutgång
87.5-108MHz
>46dB
>46dB
>50dB (DIN)
50dB
2%
3%
30Hz-10kHz +/- 1dB
35dB (1kHz)
30dB (100Hz-10kHz)

ATV
Ingångsfrekvens
VHF 48.25MHZ~426.5MHZ
UHF 426.5MHZ~863.25MHZ
Förstärkare
Uteffekt:

30W+30W (8)

Frekvenskurva
Signal-/brusförhållande
Ingångskänslighet
Kanalupplösning

200Hz-20kHz + /- 3 dB
> 76dB
350mv, 47k
> 30dB (Normal)

Fjärrkontroll
Sändare
Signalområde
Strömkälla

Infrarödstrålning
Ca 15'
2 AAA Batterier

Allmänt
Strömförsörjning
Energiförbrukning

100V~240V~ 50/60HZ
80W
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Då våra produkter ständigt förbättras förbehåller vi oss rätten att modifiera produktdesign och/eller
data utan meddelande och utan påtagande av ansvar i någon form.

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska
utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre.
Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall.
Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.
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