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CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE 
PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to 
alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s 
enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to 
persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to 
the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the 
literature accompanying the appliance.

CAUTION:
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR REFOR-MANCE OF PROCEDURES OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

IMPORTANT TO SAFETY

WARNING:
To reduce the risk of fire and electric shock, this apparatus should not be exposed 
to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be 
placed on this apparatus.

CAUTION
1. Handle the power supply cord carefully

Do not damage or deform the power supply cord. If it is damaged or deformed, it may cause electric 
shock or malfunction when used. When removing from wall outlet, be sure to remove by holding the 
plug attachment and not by pulling the cord.

2. Do not open the rear cover
In order to prevent electric shock, do not open the top cover.
If problems occur, contact your DENON DEALER.

3. Do not place anything inside
Do not place metal objects or spill liquid inside the system.
Electric shock or malfunction may result.

Please, record and retain the Model name and serial number of your set shown on the rating label.

Model No. DN-500AV
Serial No. 

FCC INFORMATION 
(For US customers)

1. COMPLIANCE INFORMATION
Product Name: AV Surround Preamplifier
Model Number: This unit
This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Denon Professional div. D&M Professional
1100 Maplewood Drive Itasca, IL 60143

Tel. 630-741-0330

2. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT 
This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC 
requirements. Modification not expressly approved by DENON may void your authority, granted by 
the FCC, to use the product.

3. IMPORTANT
When connecting this product to network hub or router, use only a shielded STP or ScTP LAN 
cable which is available at retailer.
Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your authority, granted by 
the FCC, to use the product.

4. NOTE
This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation.
This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used 
in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the product OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures:

•	 Reorient	or	relocate	the	receiving	antenna.
•	 Increase	the	separation	between	the	equipment	and	receiver.
•	 	Connect	 the	 product	 into	 an	 outlet	 on	 a	 circuit	 different	 from	 that	 to	 which	 the	 receiver	 is	

connected.
•	 	Consult	 the	 local	 retailer	 authorized	 to	 distribute	 this	 type	of	 product	 or	 an	 experienced	 radio/TV	

technician for help.

For Canadian customers:
This Class B apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



II

1. Read these instructions.

2. Keep these instructions.

3. Heed all warnings.

4. Follow all instructions.

5. Do not use this apparatus near water.

6. Clean only with dry cloth.

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s

 instructions.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus 
(including amplifiers) that produce heat.

9.	 Do	not	defeat	the	safety	purpose	of	the	polarized	or	grounding-type	plug.	A	polarized	plug	has	two	
blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding 
prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does 
not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience 
receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11. Only	use	attachments/accessories	specified	by	the	manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the 
manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution 
when	moving	the	cart/apparatus	combination	to	avoid	injury	from	tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long 
periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required 
when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply 
cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into 
the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or 
has been dropped.

15. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

16. This product is equipped with a three-wire grounding type plug, a plug having a third (grounding) 
pin.

 This plug will only fit into a grounding-type power outlet.
 If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete 

outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ BEFORE OPERATING EQUIPMENT

This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There 
are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware 
of.

CAUTION: (English)
To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall 
socket outlet.
The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be 
within easy access by the user.
Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

VORSICHT: (Deutsch)
Um	dieses	Gerät	 vollständig	 von	der	Stromversorgung	 abzutrennen,	 trennen	Sie	 bitte	 den	
Netzstecker	von	der	Wandsteckdose	ab.
Die	 Hauptstecker	 werden	 verwendet,	 um	 die	 Stromversorgung	 zum	 Gerät	 völlig	 zu	
unterbrechen;	er	muss	für	den	Benutzer	gut	und	einfach	zu	erreichen	sein.
Setzen	 Sie	 Batterien	 nicht	 übermäßiger	 Wärme	 aus,	 z.	 B.	 Sonnenstrahlung,	 Feuer	 oder	
dergleichen.

PRECAUTION: (Français)
Pour	 déconnecter	 complètement	 ce	 produit	 du	 courant	 secteur,	 débranchez	 la	 prise	 de	 la	
prise murale.
La prise secteur est utilisée pour couper complètement l’alimentation de l’appareil et 
l’utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.
N’exposez	pas	les	batteries	à	une	chaleur	excessive	telle	que	le	soleil,	le	feu	ou	autre.

ATTENZIONE: (Italiano)
Per	scollegare	definitivamente	questo	prodotto	dalla	 rete	di	alimentazione	elettrica,	 togliere	
la spina dalla relativa presa.
La	spina	di	 rete	viene	utilizzata	per	 interrompere	completamente	 l’alimentazione	all’unità	e	
deve essere facilmente accessibile all’utente.
Non esporre le batterie a un calore eccessivo, per esempio al sole, al fuoco o altre fonti.

PRECAUCIÓN: (Español)
Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el 
enchufe del enchufe de la pared.
El	 enchufe	 de	 la	 alimentación	 se	 utiliza	 para	 interrumpir	 por	 completo	 el	 suministro	 de	
alimentación a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil 
acceso.
No	exponga	las	pilas	a	calor	excesivo,	como	a	la	luz	solar,	el	fuego,	etc.

VOORZICHTIGHEID: (Nederlands)
Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de stekker uit het stopcontact 
worden getrokken.
De netstekker wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar het toestel volledig te onderbreken 
en	moet	voor	de	gebruiker	gemakkelijk	bereikbaar	zijn.
Stel	de	batterijen	niet	bloot	aan	felle	zonneschijn,	brand,	enzovoorts.

FÖRSIKTIHETSMÅTT: (Svenska)
Koppla	loss	stickproppen	från	eluttaget	för	att	helt	skilja	produkten	från	nätet.
Stickproppen	används	för	att	helt	bryta	strömförsörjningen	till	apparaten,	och	den	måste	vara	
lättillgänglig	för	användaren.
Utsätt	inte	batterierna	för	stark	hetta	såsom	solsken,	eld	eller	liknande.

ATENÇÃO: (Português)
Para desligar completamente este produto da corrente, desligue a ficha da tomada eléctrica.
A	 ficha	 eléctrica	 é	 utilizada	 para	 interromper	 completamente	 a	 alimentação	 da	 unidade	 e	
deve	estar	num	local	onde	o	utilizador	lhe	possa	aceder	facilmente.
Não	exponha	as	pilhas	a	fontes	de	calor	excessivo,	como	luz	solar,	fogo	ou	semelhantes.
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WARNINGS WARNHINWEISE AVERTISSEMENTS AVVERTENZE ADVERTENCIAS WAARSCHUWINGEN VARNINGAR AVISOS
•	Avoid high temperatures.

Allow for sufficient heat 
dispersion when installed 
in a rack.

•	Handle the power cord 
carefully.
Hold the plug when 
unplugging the cord.

•	Keep the unit free from 
moisture, water, and 
dust.

•	Unplug the power cord 
when not using the unit 
for long periods of time.

•	Do not obstruct the 
ventilation holes.

•	Do not let foreign 
objects into the unit.

•	Do not let insecticides, 
benzene,	and	thinner	
come in contact with 
the unit.

•	Never disassemble or 
modify the unit in any 
way.

•	Ventilation should not 
be impeded by covering 
the ventilation openings 
with items, such as 
newspapers, tablecloths 
or curtains.

•	Naked flame sources 
such as lighted candles 
should not be placed on 
the unit.

•	Observe and follow local 
regulations regarding 
battery disposal.

•	Do not expose the unit 
to dripping or splashing 
fluids.

•	Do not place objects 
filled with liquids, such 
as vases, on the unit.

•	Do not handle the mains 
cord with wet hands.

•	When the switch is in 
the OFF (STANDBY) 
position, the equipment 
is not completely 
switched off from 
MAINS.

•	The equipment shall 
be installed near the 
power supply so that the 
power supply is easily 
accessible.

•	Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
Beachten Sie, dass eine 
ausreichende Belüftung 
gewährleistet wird, wenn das Gerät 
auf ein Regal gestellt wird.

•	Gehen Sie vorsichtig mit dem 
Netzkabel	um.
Halten Sie das Kabel am 
Stecker, wenn Sie den Stecker 
herausziehen.

•	Halten Sie das Gerät von 
Feuchtigkeit, Wasser und Staub 
fern.

•	Wenn das Gerät längere Zeit 
nicht verwendet werden soll, 
trennen	Sie	das	Netzkabel	vom	
Netzstecker.

•	Decken Sie den Lüftungsbereich 
nicht ab.

•	Lassen Sie keine fremden 
Gegenstände in das Gerät 
kommen.

•	Lassen Sie das Gerät nicht 
mit	Insektiziden,	Benzin	oder	
Verdünnungsmitteln in Berührung 
kommen.

•	Versuchen Sie niemals das Gerät 
auseinander	zu	nehmen	oder	zu	
verändern.

•	Die Belüftung sollte auf keinen 
Fall durch das Abdecken der 
Belüftungsöffnungen	durch	
Gegenstände wie beispielsweise 
Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge 
o. Ä. behindert werden.

•	Auf dem Gerät sollten keinerlei 
direkte Feuerquellen wie 
beispielsweise	angezündete	
Kerzen	aufgestellt	werden.

•	Bitte beachten Sie bei der 
Entsorgung der Batterien 
die	örtlich	geltenden	
Umweltbestimmungen.

•	Das Gerät sollte keiner tropfenden 
oder	spritzenden	Flüssigkeit	
ausgesetzt	werden.

•	Auf dem Gerät sollten keine mit 
Flüssigkeit gefüllten Behälter wie 
beispielsweise Vasen aufgestellt 
werden.

•	Das	Netzkabel	nicht	mit	feuchten	
oder nassen Händen anfassen.

•	Wenn der Schalter ausgeschaltet 
ist (OFF (STANDBY)-Position), ist 
das Gerät nicht vollständig vom 
Stromnetz	(MAINS)	abgetrennt.

•	Das Gerät sollte in der Nähe einer 
Netzsteckdose	aufgestellt	werden,	
damit	es	leicht	an	das	Stromnetz	
angeschlossen werden kann.

•	Eviter des températures 
élevées. 
Tenir compte d’une 
dispersion de chaleur 
suffisante lors de 
l’installation sur une étagère.

•	Manipuler le cordon 
d’alimentation avec 
précaution.
Tenir la prise lors du 
débranchement du cordon.

•	Protéger l’appareil contre 
l’humidité, l’eau et la 
poussière.

•	Débrancher le cordon 
d’alimentation lorsque 
l’appareil n’est pas utilisé 
pendant de longues 
périodes.

•	Ne pas obstruer les trous 
d’aération.

•	Ne pas laisser des objets 
étrangers dans l’appareil.

•	Ne pas mettre en contact 
des	insecticides,	du	benzène	
et un diluant avec l’appareil.

•	Ne jamais démonter ou 
modifier l’appareil d’une 
manière ou d’une autre.

•	Ne pas recouvrir les orifices 
de ventilation avec des 
objets tels que des journaux, 
nappes ou rideaux. Cela 
entraverait la ventilation.

•	Ne jamais placer de flamme 
nue sur l'appareil, notamment 
des bougies allumées.

•	Veillez	à	respecter	les	lois	en	
vigueur	lorsque	vous	jetez	
les piles usagées.

•	L’appareil ne doit pas 
être exposé à l’eau ou à 
l’humidité.

•	Ne pas poser d’objet 
contenant du liquide, par 
exemple un vase, sur 
l’appareil.

•	Ne pas manipuler le cordon 
d’alimentation avec les 
mains mouillées.

•	Lorsque l’interrupteur 
est sur la position OFF 
(STANDBY), l’appareil 
n’est pas complètement 
déconnecté du SECTEUR 
(MAINS).

•	L’appareil sera installé près 
de la source d’alimentation, 
de sorte que cette dernière 
soit facilement accessible.

•	Evitate di esporre l’unità a 
temperature elevate.
Assicuratevi che vi sia 
un’adeguata dispersione del 
calore quando installate l’unità 
in un mobile per componenti 
audio.

•	Manneggiate il cavo di 
alimentazione	con	attenzione.
Tenete ferma la spina quando 
scollegate il cavo dalla presa.

•	Tenete l’unità lontana 
dall’umidità, dall’acqua e dalla 
polvere.

•	Scollegate il cavo di 
alimentazione	quando	
prevedete	di	non	utilizzare	
l’unità per un lungo periodo di 
tempo.

•	Non coprite i fori di 
ventilazione.

•	Non inserite corpi estranei 
all’interno dell’unità.

•	Assicuratevi che l’unità non 
entri in contatto con insetticidi, 
benzolo	o	solventi.

•	Non smontate né modificate 
l’unità in alcun modo.

•	Le	aperture	di	ventilazione	
non devono essere ostruite 
coprendole con oggetti, quali 
giornali, tovaglie, tende e 
così via.

•	Non	posizionate	sull’unità	
fiamme libere, come ad 
esempio candele accese.

•	Prestate	attenzione	agli	aspetti	
legati alla tutela dell’ambiente 
nello smaltimento delle 
batterie.

•	L’apparecchiatura non deve 
essere esposta a gocciolii o 
spruzzi.

•	Non	posizionate	sull’unità	
alcun oggetto contenente 
liquidi, come ad esempio i 
vasi.

•	Non toccare il cavo di 
alimentazione	con	le	mani	
bagnate.

•	Quando l’interruttore è nella 
posizione	OFF	(STANDBY),	
l’apparecchiatura non è 
completamente scollegata da 
MAINS.

•	L’apparecchio va installato 
in prossimità della fonte di 
alimentazione,	in	modo	che	
quest’ultima sia facilmente 
accessibile.

•	Evite altas temperaturas.
Permite la suficiente 
dispersión del calor cuando 
está instalado en la consola.

•	Maneje el cordón de 
energía con cuidado.
Sostenga el enchufe 
cuando desconecte el 
cordón de energía.

•	Mantenga el equipo libre 
de humedad, agua y 
polvo.

•	Desconecte el cordón de 
energía cuando no utilice 
el equipo por mucho 
tiempo.

•	No obstruya los orificios 
de ventilación.

•	No deje objetos extraños 
dentro del equipo.

•	No permita el contacto 
de insecticidas, gasolina y 
diluyentes con el equipo.

•	Nunca desarme o 
modifique el equipo de 
ninguna manera.

•	La ventilación no debe 
quedar obstruida por 
haberse cubierto las 
aperturas con objetos 
como periódicos, 
manteles o cortinas.

•	No deberán colocarse 
sobre el aparato 
fuentes inflamables sin 
protección, como velas 
encendidas.

•	A la hora de deshacerse 
de las pilas, respete la 
normativa para el cuidado 
del medio ambiente.

•	No exponer el aparato 
al goteo o salpicaduras 
cuando se utilice.

•	No colocar sobre el 
aparato objetos llenos de 
líquido, como jarros.

•	No maneje el cable de 
alimentación con las 
manos mojadas.

•	Cuando el interruptor 
está en la posición OFF 
(STANDBY), el equipo 
no está completamente 
desconectado de la 
alimentación MAINS.

•	El equipo se instalará cerca 
de la fuente de alimentación 
de manera que resulte fácil 
acceder a ella.

•	Vermijd hoge temperaturen.
Zorg er bij installatie in een 
audiorack voor, dat de door 
het toestel geproduceerde 
warmte goed kan worden 
afgevoerd.

•	Hanteer het netsnoer 
voorzichtig.
Houd het snoer bij de stekker 
vast	wanneer	deze	moet	
worden aan- of losgekoppeld.

•	Laat geen vochtigheid, 
water of stof in het apparaat 
binnendringen.

•	Neem altijd het netsnoer uit 
het stopkontakt wanneer het 
apparaat gedurende een lange 
periode niet wordt gebruikt.

•	De ventilatieopeningen 
mogen niet worden 
beblokkeerd.

•	Laat geen vreemde 
voorwerpen in dit apparaat 
vallen.

•	Voorkom dat insecticiden, 
benzeen	of	verfverdunner	met	
dit toestel in contact komen.

•	Dit toestel mag niet 
gedemonteerd of aangepast 
worden.

•	De ventilatie mag niet 
worden belemmerd door 
de ventilatieopeningen af 
te dekken met bijvoorbeeld 
kranten, een tafelkleed of 
gordijnen.

•	Plaats geen open vlammen, 
bijvoorbeeld een brandende 
kaars, op het apparaat.

•	Houd u steeds aan de 
milieuvoorschriften wanneer 
u gebruikte batterijen 
wegdoet.

•	Stel het apparaat niet bloot 
aan druppels of spatten.

•	Plaats geen voorwerpen 
gevuld met water, 
bijvoorbeeld een vaas, op het 
apparaat.

•	Raak het netsnoer niet met 
natte handen aan.

•	Als de schakelaar op OFF 
(STANDBY) staat, is het 
apparaat niet volledig 
losgekoppeld van de 
netspanning (MAINS).

•	De apparatuur wordt in de 
buurt van het stopcontact 
geïnstalleerd,	zodat	dit	altijd	
gemakkelijk toegankelijk is.

•	Undvik	höga	
temperaturer.
Se till att det finns 
möjlighet	till	god	
värmeavledning vid 
montering i ett rack.

•	Hantera nätkabeln 
varsamt.
Håll i kabeln när den 
kopplas från el-uttaget.

•	Utsätt	inte	apparaten	för	
fukt, vatten och damm.

•	Koppla loss nätkabeln 
om apparaten inte 
kommer att användas i 
lång tid.

•	Täpp inte till 
ventilationsöppningarna.

•	Se till att främmande 
föremål	inte	tränger	in	i	
apparaten.

•	Se till att inte 
insektsmedel på 
spraybruk, bensen och 
thinner kommer i kontakt 
med	apparatens	hölje.

•	Ta inte isär apparaten 
och	försök	inte	bygga	
om den. 

•	Ventilationen	bör	
inte	förhindras	
genom	att	täcka	för	
ventilationsöppningarna	
med	föremål	såsom	
tidningar, bordsdukar 
eller gardiner.

•	Placera	inte	öppen	
eld, t.ex. tända ljus, på 
apparaten.

•	Tänk	på	miljöaspekterna	
när du bortskaffar 
batterier.

•	Apparaten får inte 
utsättas	för	vätska.

•	Placera	inte	föremål	
fyllda med vätska, t.ex. 
vaser, på apparaten.

•	Hantera inte nätsladden 
med våta händer.

•	Även	om	strömbrytaren	
står i det avstängda läget 
OFF (STANDBY), så är 
utrustningen inte helt 
bortkopplad från det 
elektriska nätet (MAINS).

•	Utrustningen ska 
vara installerad nära 
strömuttaget	så	att	
strömförsörjningen	är	
lätt att tillgå.

•	Evite temperaturas altas.
Assegure uma suficiente 
dispersãodo	calor	quando	a	
unidade forinstalada numa 
prateleira.

•	Manuseie o cabo de 
alimentaçãocom	cuidado.
Puxe pela ficha quando 
desligar ocabo de 
alimentação.

•	Mantenha a unidade 
afastada dahumidade, da 
água e do pó.

•	Desligue o cabo de 
alimentaçãoquando	não	
estiver	a	utilizar	aunidade	por	
longos períodos detempo.

•	Não	obstrua	os	orifícios	
deventilação.

•	Não	deixe	objectos	
estranhos dentro da 
unidade.

•	Não	permita	que	
insecticidas,	benzina	
e diluente entrem em 
contacto com a unidade.

•	Nunca desmonte ou 
modifique dealguma forma 
a unidade.

•	A	ventilação	não	deve	
ser obstruída, tapando as 
aberturas	de	ventilação	
com objectos, como 
jornais, toalhas ou cortinas.

•	Não	devem	ser	colocadas	
junto à unidade fontes de 
chama aberta, como velas 
acesas.

•	Respeite as 
regulamentações	locais	
relativas	à	eliminação	de	
pilhas.

•	Não	exponha	a	unidade	a	
gotejamento ou salpicos 
de líquidos.

•	Não	coloque	objectos	com	
líquidos, como jarras, em 
cima da unidade.

•	Não	manuseie	o	cabo	de	
alimentação	com	as	mãos	
molhadas.

•	Quando o interruptor 
se	encontra	na	posição	
OFF (STANDBY), o 
equipamento	não	está	
completamente desligado 
da REDE ELÉCTRICA.

•	O equipamento deve ser 
instalado junto da fonte de 
alimentação,	para	que	a	
fonte	de	alimentação	esteja	
facilmente acessível.

 n NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH / OBSERVATIONS RELATIVES A L’UTILISATION / NOTE SULL’USO / NOTAS SOBRE EL USO / 
ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA / NOTA SOBRE UTILIZAÇÃO
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•	DECLARATION OF CONFORMITY (English)
 We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is 

in conformity with the following standards:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and EN61000-3-3.
	 Following	 the	provisions	of	 Low	Voltage	Directive	 2006/95/EC	 and	EMC	Directive	 2004/108/
EC,	the	EC	regulation	1275/2008	and	its	frame	work	Directive	2009/125/EC	for	Energy-related	
Products (ErP).

•	ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG (Deutsch)
	 Wir	 erklären	unter	 unserer	Verantwortung,	 daß	dieses	Produkt,	 auf	 das	 sich	diese	Erklärung	
bezieht,	den	folgenden	Standards	entspricht:

 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 und EN61000-3-3.
	 Gemäß	 den	 Bestimmungen	 der	 Niederspannungsrichtlinie	 2006/95/EG	 und	 EMV	 Richtlinie	
2004/108/EG,	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1275/2008	der	Kommission	und	deren	Rahmenrichtlinie	
2009/125/EG	zu	energieverbrauchsrelevanten	Produkten	(ErP).

•	DECLARATION DE CONFORMITE (Français)
 Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l’appareil, auquel se réfère cette 

déclaration, est conforme aux standards suivants:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 et EN61000-3-3.
	 Selon	 la	directive	2006/95/EC	concernant	 la	basse	 tension	et	 la	directive	CEM	2004/108/EC,	
la	réglementation	européenne	1275/2008	et	 la	directive	2009/125/EC	établissant	un	cadre	de	
travail applicable aux produits liés à l’énergie (ErP).

•	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (Italiano)
	 Dichiariamo	 con	 piena	 responsabilità	 che	 questo	 prodotto,	 al	 quale	 la	 nostra	 dichiarazione	 si	

riferisce, è conforme alle seguenti normative:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 e EN61000-3-3.
	 Facendo	 seguito	 alle	 disposizioni	 della	 direttiva	 sul	 basso	 voltaggio	 2006/95/EC	 alla	 direttiva	
EMC	 2004/108/EC,	 alla	 norma	 EC	 1275/2008	 e	 alla	 relativa	 legge	 quadro	 2009/125/EC	 in	
materia di prodotti alimentati ad energia (ErP).

 QUESTO PRODOTTO E’ CONFORME
	 AL	D.M.	28/08/95	N.	548

•	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (Español)
 Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto al que hace referencia 

esta declaración, está conforme con los siguientes estándares:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 y EN61000-3-3.
	 De	acuerdo	con	la	directiva	sobre	baja	tensión	2006/95/CE	y	la	directiva	sobre	CEM	2004/108/
CE,	la	normativa	CE	1275/2008	y	su	directiva	marco	2009/125/EC	para	productos	relacionados	
con la energía (ErP).

•	EENVORMIGHEIDSVERKLARING (Nederlands)
	 Wij	verklaren	uitsluitend	op	onze	verantwoordelijkheid	dat	dit	produkt,	waarop	deze	verklaring	

betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen:
 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 en EN61000-3-3.
	 Volgens	 de	 voorzieningen	 van	 lage	 spanningsrichtlijn	 2006/95/EC	 en	 EMC-richtlijn	 2004/108/
EC,	 de	 EU-richtlijn	 1275/2008	 en	 de	 kaderrichtlijn	 2009/125/EC	 voor	 energieverbruikende	
producten (ErP).

•	ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG (Svenska)
 Härmed intygas helt på eget ansvar att denna produkt, vilken detta intyg avser, uppfyller 
följande	standarder:

 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 och EN61000-3-3.
	 Uppfyller	 reglerna	 i	 lågspänningsdirektivet	 2006/95/EC	 och	 EMC-direktivet	 2004/108/
EC,	 EU-förordningen	 1275/2008	 och	 ramverksdirektivet	 2009/125/EC	 för	 energirelaterade	
produkter (ErP).

•	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (Português)
 Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este produto, ao qual se refere esta 
declaração,	se	encontra	em	conformidade	com	as	seguintes	normas:

 EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 e EN61000-3-3.
	 De	acordo	com	as	provisões	da	Directiva	de	Baixa	Tensão	2006/95/CE	e	a	Directiva	CEM	
2004/108/CE,	o	Regulamento	(CE)	1275/2008	e	a	respectiva	Directiva-Quadro	2009/125/CE	
para produtos relacionados com o consumo de energia (ErP).

D&M Professional Europe
A division of D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
The Netherlands
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A NOTE ABOUT RECYCLING:
This product’s packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any 
materials in accordance with the local recycling regulations.
When discarding the unit, comply with local rules or regulations.
Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the 
local regulations concerning battery disposal.
This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable 
product according to the WEEE directive.

HINWEIS ZUM RECYCLING:
Das	 Verpackungsmaterial	 dieses	 Produktes	 ist	 zum	 Recyceln	 geeignet	 und	 kann	 wieder	
verwendet	werden.	Bitte	entsorgen	Sie	alle	Materialien	entsprechend	der	örtlichen	Recycling-
Vorschriften. 
Beachten	Sie	bei	der	Entsorgung	des	Gerätes	die	örtlichen	Vorschriften	und	Bestimmungen.
Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie 
die	Batterien	gemäß	der	örtlichen	Vorschriften.
Dieses	 Produkt	 und	 das	 im	 Lieferumfang	 enthaltene	 Zubehör	 (mit	 Ausnahme	 der	 Batterien!)	
entsprechen der WEEE-Direktive.

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:
Les	matériaux	d’emballage	de	ce	produit	sont	recyclables	et	peuvent	être	réutilisés.	Veuillez	disposer	
des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.
Lorsque	vous	mettez	cet	appareil	au	rebut,	respectez	les	lois	ou	réglementations	en	vigueur.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la 
mise au rebut des piles.
Ce produit et les accessoires inclus, à l’exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:
I	materiali	 di	 imballaggio	 di	 questo	prodotto	 sono	 riutilizzabili	 e	 riciclabili.	 Smaltire	 i	materiali	 conformemente	 alle	
normative locali sul riciclaggio.
Per lo smaltimento dell’unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore.
Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.
Questo	prodotto	e	gli	accessori	inclusi	nell’imballaggio	sono	applicabili	alla	direttiva	RAEE,	ad	eccezione	delle	batterie.

ACERCA DEL RECICLAJE:
Los	materiales	 de	 embalaje	 de	 este	 producto	 son	 reciclables	 y	 se	 pueden	 volver	 a	 utilizar.	 Disponga	 de	 estos	
materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad. 
Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales. 
Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad 
relacionados con los desperdicios químicos.
Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

EEN AANTEKENING MET BETREKKING TOT DE RECYCLING:
Het	inpakmateriaal	van	dit	product	is	recycleerbaar	en	kan	opnieuw	gebruikt	worden.	Er	wordt	verzocht	om	zich	van	
elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften. 
Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op. 
Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften 
betreffende chemisch afval worden verwijderd.
Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

OBSERVERA ANGÅENDE ÅTERVINNING:
Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.
När	du	kasserar	enheten	ska	du	göra	det	i	överensstämmelse	med	lokala	regler	och	bestämmelser.
Batterier	får	absolut	inte	kastas	i	soporna	eller	brännas.	Kassera	dem	enligt	lokala	bestämmelser	för	kemiskt	avfall.
Denna	apparat	och	de	tillbehör	som	levereras	med	den	uppfyller	gällande	WEEE-direktiv,	med	undantag	av	batterierna.

UMA NOTA SOBRE A RECICLAGEM:
Os	materiais	de	embalagem	deste	produto	são	recicláveis	e	podem	ser	reutilizados.	Elimine	quaisquer	materiais	de	
acordo com as normas de reciclagem locais.
Quando	eliminar	a	unidade,	obedeça	às	regras	ou	normas	locais.
As pilhas nunca devem ser deitadas fora ou incineradas, mas sim eliminadas de acordo com as normais locais 
relativas aos resíduos químicos.
Este produto e os respectivos acessórios embalados em conjunto constituem o produto aplicável de acordo com a 
directiva WEEE, excepto as pilhas.

n CAUTIONS ON INSTALLATION
 VORSICHTSHINWEISE ZUR AUFSTELLUNG
 PRÉCAUTIONS D’INSTALLATION
 PRECAUZIONI SULL’INSTALLAZIONE
 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
 VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE INSTALLATIE
 FÖRSIKTIGHET VID INSTALLATIONEN
 PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO

z z

z
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z

 z For proper heat dispersal, do not install this unit in a confined space, such as a bookcase or similar enclosure.
•	More than 0.1 m (4 in.) is recommended.
•	Do not place any other equipment on this unit.

 z Stellen Sie das Gerät nicht an einem geschlossenen Ort, wie in einem Bücherregal oder einer ähnlichen 
Einrichtung auf, da dies eine ausreichende Belüftung des Geräts behindern könnte.
•	Empfohlen wird über 0,1 m.
•	Keine anderen Gegenstände auf das Gerät stellen.

 z Pour permettre la dissipation de chaleur requise, n’installez pas cette unité dans un espace confiné tel qu’une 
bibliothèque ou un endroit similaire.
•	Une distance de plus de 0,1 m (4 po.) est recommandée.
•	Ne	placez	aucun	matériel	sur	cet	appareil.

 z Per una dispersione adeguata del calore, non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto, come ad 
esempio una libreria o simili.
•	Si	raccomanda	una	distanza	superiore	ai	0,1	m.
•	Non	posizionare	alcun	altro	oggetto	o	dispositivo	su	questo	dispositivo.

 z Para la dispersión del calor adecuadamente, no instale este equipo en un lugar confinado tal como una librería 
o unidad similar.
•	Se recomienda dejar más de 0,1 m (4 pulg.) alrededor.
•	No coloque ningún otro equipo sobre la unidad.

 z Plaats dit toestel niet in een kleine afgesloten ruimte, zoals een boekenkast e.d., omdat anders de warmte niet 
op gepaste wijze kan worden afgevoerd.
•	Meer dan 0,1 m is aanbevolen.
•	Plaats geen andere apparatuur op het toestel.

 z För att tillförsäkra god värmeavledning får utrustningen inte installeras i instängda utrymmen, som t.ex. en 
bokhylla eller liknande.
•	Mer än 0,1 m rekommenderas.
•	Placera ingen annan utrustning ovanpå den här enheten.

 z Para uma correcta dispersão do calor, não instale esta unidade num espaço confinado, como uma estante de 
livros ou uma estrutura semelhante.
•	São	recomendados	mais	de	0,1	m.
•	Não	coloque	qualquer	outro	equipamento	sobre	est	unidade.
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Tack	för	ditt	val	av	denna	DENON	Professional-produkt.	Läs	igenom	denna	bruksanvisning	noggrant	för	att	lära	dig	använda	apparaten	rätt	innan	du	börjar	använda	den.	
Spara	bruksanvisningen	för	framtida	bruk	när	du	har	läst	den.
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Egenskaper

Inställningsguide med inställningsinstruktioner som 
är enkla att följa
Välj	 först	 språk	 när	 du	 får	 meddelande	 att	 göra	 det.	 Följ	 sedan	
anvisningarna	som	visas	på	TV:n	för	att	välja	språk,	nätverk	osv.

Lättanvänt grafiskt användargränssnitt
Den här enheten är utrustad med ett lättanvänt “grafiskt 
användargränssnitt” baserat på menyer och nivåer. Användningen 
av	nivådisplayer	ökar	användarvänligheten	för	denna	enhet.	

Direct Play för iPod® och iPhone® via USB 
(vsidan 13)
Musikdata från en iPod kan spelas upp om du ansluter USB-kabeln 
som	medföljer	iPoden	till	enhetens	USB-port	och	iPoden	kan	även	
styras med enhetens fjärrkontroll. 
När en iPod är ansluten räcker det med att trycka på iPod 1 på 
huvudenheten	för	att	starta	uppspelningen	av	musiken	från	iPoden.	

Stöder HDMI med 3D, ARC, Deep Color, “x.v.Color”,  
Auto Lipsync och HDMI-kontrollfunktioner 
(vsidan 7)
Enheten kan skicka 3D-videosignaler från en Blu-ray Disc-spelare till 
en	TV	som	stöder	ett	3D-system.	Enheten	stöder	även	funktionen	
ARC (Audio Return Channel) som spelar upp TV-ljud via den HDMI-
kabel	som	används	för	att	ansluta	enheten	och	TV:nz. 

zTV:n	måste	stöda	ARC-funktionen.	

6 HDMI-ingångar och 1 utgång
Enheten	har	6	HDMI-ingångar	för	anslutning	med	HDMI-kontakter	till	
enheter som Blu-ray Disc-spelare, spelkonsoler, HD-videokameror 
osv. 

Stöd för High Definition Audio
Enheten	 har	 en	 avkodare	 som	 stöder	 högkvalitativt	 digitalt	
ljudformat	för	Blu-ray	Disc-spelare,	t.ex.	Dolby	TrueHD	och	DTS-HD	
Master Audio. 
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Försiktighetsanvisningar vid handhavande
•	Innan du startar enheten med strömbrytaren
Kontrollera	en	gång	 till	 att	 alla	 anslutningar	 är	 korrekt	 utförda	och	 att	 det	 inte	 är	 några	problem	med	
anslutningskablarna. 

•	Vissa	av	kretsarna	i	enheten	blir	strömförsörjda	även	när	enheten	står	i	vänteläge.	Dra	alltid	ur	stickkontakten	
ur eluttaget innan du reser bort eller lämnar hemmet en längre period.

•	Om kondensering
Om det finns stora temperaturskillnader mellan apparatens inre och omgivningen, kan kondens bildas på 
delarna	inuti	apparaten,	vilket	gör	att	apparaten	inte	fungerar	korrekt.
Om	 detta	 inträffar	 ska	 du	 låta	 apparaten	 stå	 i	 en	 timme	 eller	 två	med	 strömmen	 av	 och	 vänta	 tills	
temperaturen i apparaten är ungefär samma som i omgivningen.

•	Försiktighetsråd om användning av mobiltelefoner
Om	en	mobiltelefon	används	nära	enheten	när	den	är	 igång	kan	störningar	uppstå.	Avlägsna	 i	 så	 fall	
mobiltelefonen från enheten när den används.

•	Flytta enheten
Stäng	av	strömmen	och	koppla	 loss	nätkabeln	från	eluttaget.	Koppla	sedan	loss	alla	anslutningskablar	
innan enheten flyttas.

•	Kan användas kontinuerligt
Den här enheten kan användas kontinuerligt i upp till 24 timmar. Kontinuerlig användning under längre tid 
än 24 timmar kan resultera i att den inte fungerar på avsett sätt. Starta om enheten var 24:e timme om 
den ska användas under längre tid än 24 timmar.

•	Rengöring
•	Torka	av	höljet	och	kontrollpanelen	med	en	mjuk	trasa.
•	Följ	instruktionerna	när	ett	kemiskt	rengöringsmedel	används.
•	Bensen,	lacknafta	eller	andra	organiska	lösningsmedel	samt	insektsmedel	kan	orsaka	materialförändringar	
och	missfärgningar	vid	kontakt	med	enheten	och	bör	därför	inte	användas.



Grundläggande 
version

4

F Anslutningar   vsidan 5

F Inställningar   vsidan 18

F F Avspelning (Grundläggande funktioner)   vsidan 19

F Välja avlyssningsläge (Surroundläge)   vsidan 33

Anslutning vsidan 6, Anslutning vsidan 8, 10

Avspelning – Avspelning –

Anslutning vsidan 8, 11 Anslutning vsidan 8, 11

Avspelning vsidan 20 Avspelning vsidan 20

Anslutning vsidan 14 Anslutning vsidan 8, 11

Avspelning vsidan 20 Avspelning –

Anslutning vsidan 12 Anslutning vsidan 13

Avspelning vsidan 21 Avspelning vsidan 23

Anslutning vsidan 13 Anslutning vsidan 8

Avspelning vsidan 30 Avspelning –

Anslutning vsidan 8, 12 Anslutning vsidan 15

Avspelning – Avspelning vsidan 25

Information om högtalaranslutningar finns i sidan 40, C sidan 6 “Connecting a power amplifier”.

Grundläggande version
Här förklaras anslutningar och grundläggande funktioner för enheten.
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Viktig information
•	Anslut denna apparat på följande sätt innan användning. Gör 

anslutningar i enlighet med den utrustning du kopplar in.
•	Du kan behöva göra vissa inställningar av enheten beroende 

på anslutningsmetoden. Kontrollera varje anslutningsobjekt för 
ytterligare information.

•	Välj kablar (säljs separat) efter de komponenter som ska anslutas.

OBSERVERA
•	Sätt	 inte	 i	 strömsladden	 förrän	 alla	 anslutningar	 har	 slutförts.	
När	 inställningsguiden	 används,	 följ	 instruktionerna	 på	
inställningsguideskärmen	för	att	utföra	anslutningar.	 (Medan	Setup	
Wizard	körs	finns	ingen	strömförsörjning	till	ingångar/utgångar.)	

•	När	du	använder	inställningsguiden,	stäng	av	strömförsörjningen	till	
anslutna enheter.

•	Se även bruksanvisningarna till de komponenter som du ansluter.
•	Var	 noga	 med	 att	 ansluta	 höger	 och	 vänster	 kanaler	 på	 rätt	 sätt	
(höger	till	höger	och	vänster	till	vänster).

•	Bunta inte ihop nätkablarna med anslutningskablarna. I annat fall 
riskerar du att få brum och brus i ljudåtergivningen.

Anslutningar

Konvertera videoingångssignal för utgång (Videokonverteringsfunktion)
Enheten är utrustad med fyra typer av videoingångar (HDMI, komponentvideo, S-Video och Video) och tre typer av videoutgångar (HDMI, 
komponentvideo och Video).
Använd de terminaler som avser komponenterna som ska anslutas.
Denna	funktion	konverterar	automatiskt	olika	format	på	videosignaler	som	skickas	till	den	här	apparaten	till	det	format	som	används	för	att	skicka	
videosignalerna från apparatens till en bildskärm.

GVideosignalflöde för MAIN ZONEH

HDMI-anslutning

Komponentvideo-
anslutningar

S-videoanslutning

Videoanslutning

Bildskärm (TV)

HDMI-anslutning

Komponentvideo-
anslutningar

S-videoanslutning

Videoanslutning

HDMI-anslutning

Videoanslutning

HDMI-anslutning

Videoanslutning

Videoenheter
Den här apparaten

Ut
Insignal  

(IN)
Ut  

(MONITOR OUT) Insignal

Komponentvideo-
anslutningar

Komponentvideo-
anslutningar

•	Videokonverteringsfunktionen	stödjer	formaten	NTSC,	PAL,	SECAM,	NTSC	4.43,	PAL-N,	PAL-M	och	PAL-60.
•	Upplösningen	för	HDMI-kompatibla	TV-apparater	kan	kontrolleras	i	“Monitor	Info.”	(vsidan 63).

OBSERVERA
•	HDMI-signaler kan inte konverteras till analoga signaler.
•	Komponentvideosignaler kan inte konverteras till videoformat.
•	När en icke-standard videosignal från en spelmaskin eller någon annan källa matas in, kan det hända att konverteringsfunktionen inte fungerar.
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Viktig information

Exempel på skärmvisning
•	Menyskärm •	Skärmdisplay	för	status

När ingångskällan ändras. När volymen justeras.

Audio Adjust
Information
Setup Wizard
System Setup
Input Setup

Surr.Parameter
Tone
Manual EQ
RESTORER
Audio Delay

Menu

SOURCE :BD
MODE   :STEREO  

[Auto]
Master Volume -55.5dB

Skärmdisplay:  Driftsstatus visas tillfälligt på skärmen när ingångskällan 
ändras eller volymen justeras.

OBSERVERA
•	Om	 du	 använder	menyn	medan	 du	 spelar	 upp	 3D-videoinnehåll	 eller	 med	 datorns	 upplösning	 (t.ex.	

VGA) ersätts den uppspelade videon med menyskärmen. Den uppspelade videon visas inte bakom 
menyskärmen.

•	Den här enheten visar inte statusskärmen under uppspelning av 3D-videoinnehåll eller med datorns 
upplösning	(t.ex.	VGA).

•	Menyskärmen och statusdisplayen visas när denna enhet och TV:n är anslutna via HDMI. Vidare visas inte 
menyskärmen och statusdisplayen när denna enhet och TV:n är anslutna via VIDEO och COMPONENT 
VIDEO.

Ansluta en effektförstärkare
•	Anslut	först	en	effektförstärkare	för	uppspelning	av	ljud	från	den	här	enheten.
•	Använd	utnivåväljaren	och	byt	till	en	utgångsspänning	som	passar	den	anslutna	effektförstärkaren.
•	Information	om	hur	du	ansluter	enheten	till	en	effektförstärkare	finns	i	“Connecting	a	power	amplifier”	

(C	sidan	6)	och	“Installation/anslutning	av	högtalare	(Avancerad	anslutning)”	(vsidan 38).

OBSERVERA
Se	till	att	ha	stängt	av	strömmen	före	inställningen.

Kablar som används för anslutningarna
Ljudkablar (säljs separat)

XLR kabel

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

Den här apparaten

Effektförstärkare

Utnivåväljare
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Ansluta en HDMI-kompatibel enhet
Du	kan	ansluta	upp	till	sju	HDMI-kompatibla	enheter	(6-ingångar/1-utsignal)	till	enheten.

HDMI-funktion
Den	här	enheten	stöder	följande	HDMI-funktioner:	
•	3D
•	Deep Color (vsidan 122)
•	Auto Lip Sync (vsidan 68, 122)
•	“x.v.Color”, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color (vsidan 122, 123, 124)
•	Digitalt High Definition Audio-format
•	ARC (Audio Return Channel)
•	Content Type
•	CEC (HDMI-kontroll)

System för upphovsrättsskydd

För	att	kunna	spela	upp	digital	video	och	digitalt	ljud	som	BD-Video	eller	DVD-Video	via	HDMI-anslutning,	
behöver	både	denna	enhet	och	TV:n	eller	spelaren	ha	stöd	för	systemet	för	digitalt	kopieringsskydd,	
kallat	 HDCP	 (High-bandwidth	 Digital	 Content	 Protection	 System).	 HDCP	 är	 en	 skyddsteknik	 för	
upphovsrätten som består av datakryptering och autentisering av den anslutna AV-enheten. Den här 
enheten	har	stöd	för	HDCP.	
•	Om	en	enhet	som	inte	har	stöd	för	HDCP	ansluts,	överförs	varken	video	eller	ljud	korrekt.	Läs	igenom	
bruksanvisningen	till	din	TV	eller	spelare	för	mer	information.

Om HDMI-kablar
•	När	en	enhet	som	stöder	Deep	Color-signalöverföring	ansluts	ska	en	“High	Speed	HDMI	cable”	eller	

“High Speed HDMI cable with Ethernet”-kompatibel kabel användas.
•	När ARC-funktionen används ska en enhet anslutas med en “Standard HDMI cable with Ethernet” eller 
“High	Speed	HDMI	cable	with	Ethernet”-kabel	för	HDMI.	

HDMI-kontrollfunktion (vsidan 46)
Den	här	funktionen	gör	att	du	kan	använda	externa	enheter	från	mottagaren	och	använda	mottagaren	från	
externa enheter.

OBSERVERA
•	HDMI-kontrollfunktionen kanske inte fungerar beroende på den anslutna enheten och dess inställningar.
•	Du	 kan	 inte	 styra	 en	 TV	 eller	 Blu-ray	 Disc-spelare/DVD-spelare	 som	 inte	 är	 kompatibel	 med	 HDMI-

kontrollfunktionen.

Om 3D-funktionen
Den	här	enheten	stöder	videoin-	och	videoutsignaler	för	3D	(3-dimensionella)	i	HDMI-standarden.
För	att	kunna	spela	upp	3D-video	behövs	en	TV	och	en	uppspelningsenhet	som	stöder	HDMI	3D-funktioner	
samt	ett	par	3D-glasögon.

OBSERVERA
•	När du spelar upp 3D-video, se instruktionerna i manualen till din uppspelningsenhet ihop med denna 

manual.
•	Om du använder menyn medan du spelar upp 3D-videoinnehåll ersätts den uppspelade videon med 

menyskärmen. Den uppspelade videon visas inte bakom menyskärmen.
•	Den här enheten visar inte statusskärmen under uppspelning av 3D-videoinnehåll.
•	Om	3D-video	utan	3D-information	matas	in	visas	menyskärmen	och	statusdisplayen	på	denna	enhet	över	

videobilden. 
•	Om 2D-video konverteras till 3D-video på TV:n visas inte menyskärmen och statusdisplayen på denna 
enhet	 korrekt.	 För	 att	 visa	menyskärmen	 och	 statusdisplayen	 på	 denna	 enhet	 korrekt	 stänger	 du	 av	
TV-inställningen som konverterar 2D-video till 3D-video. 

Om ARC-funktionen (Audio Return Channel)
ARC	(Audio	Return	Channel)	i	HDMI	gör	det	möjligt	att	via	en	enda	HDMI-kabel	skicka	ljuddata	“uppströms”	
från en TV till den här enheten.

OBSERVERA
•	För	att	aktivera	ARC-funktionen,	ställ	“HDMI	Control”	på	“ON”	(vsidan 68).
•	Då	du	ansluter	en	TV	som	inte	stöder	ARC-funktionen	krävs	en	separat	anslutning	med	en	ljudkabel.	I	så	

fall, se “Ansluta en TV” (vsidan 10)	för	anslutningsmetoden.

Om Content Type
Med	HDMI	är	det	enkelt	att	ange	automatiska	bildinställningar	och	inga	manuella	inställningar	behövs.	

OBSERVERA
Ange “Video Mode” till “Auto” (vsidan 79)	för	att	aktivera	Content	Type.
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Ansluta en HDMI-kompatibel enhet

GFrontpanelenH

DIMMER

KEY LOCK

ON/OFF

1

SELECT

QUICK SELECT

2

SLEEP

 AV SURROUND PREAMPLIFIER DN-500AV

3

STATUS

4

iPod

SOURCE SELECT MASTER VOLUME

OUT
HDMI

Digital 
videokamera

Kablar som används för anslutningarna
Ljud- och videokabel (säljs separat)

HDMI kabel

•	Detta	gränssnitt	gör	att	du	kan	överföra	digitala	videosignaler	och	digitala	ljudsignaler	via	en	enda	HDMI-
kabel.

GBakpanelenH

OUT
HDMI

OUT
HDMI

OUT
HDMI

OUT
HDMI

IN
HDMI

OUT
HDMI

Blu-ray 
Disc-

spelare
DVD-

spelare TV
Set-top-

box
Videospel 

1
Videospel 

2
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Ansluta en HDMI-kompatibel enhet

•	När apparaten är ansluten till andra enheter med HDMI-kablar, anslut också denna och TV:n med en 
HDMI-kabel.

•	Använd en “High Speed HDMI cable” eller “High Speed HDMI cable with Ethernet” när du ansluter en 
enhet	som	stöder	Deep	Color-överföring.

•	Videosignaler	sänds	inte	ut	om	de	mottagna	videosignalerna	inte	motsvarar	bildskärmens	upplösning.	I	
detta	fall	ska	du	ställa	Blu-ray	Disc-/DVD-spelares	upplösning	på	en	upplösning	som	motsvarar	den	som	
bildskärmen är kompatibel med.

•	Endast videosignalen skickas till bildskärmen när apparaten och bildskärmen ansluts till varandra med en 
HDMI-kabel och bildskärmen inte är kompatibel med HDMI-ljudsignalavspelning.

OBSERVERA
Ljudsignalen från HDMI-utgångsterminalen (samplingsfrekvens, antal kanaler, osv.) kan begränsas av 
HDMI-ljudspecifikationerna hos den anslutna enheten när det gäller tillåtna ingångar.

Ansluta till en enhet med en DVI-D-terminal
När	en	HDMI/DVI	konverteringskabel	(säljs	separat)	används,	konverteras	HDMI-videosignalerna	till	DVI-
signaler,	vilket	gör	att	en	enhet	med	en	DVI-D-terminal	kan	anslutas.

OBSERVERA
•	Inget ljud skickas ut när en enhet med DVI-D-terminal är ansluten. Anslut ljudet i särskild ordning.
•	Signaler	kan	inte	skickas	till	DVI-D-enheter	som	inte	stödjer	HDCP.
•	Det kan hända att inga videosignaler skickas ut beroende på kombinationen av enheter.

 n Inställningar relaterade till HDMI-anslutningar
Ställ	in	enligt	vad	som	är	nödvändigt.	För	mer	information,	se	respektive	referenssidor.

Input Assign (vsidan 78)
Ställ	in	detta	för	att	ändra	den	HDMI-kontakt	som	ingångskällan	är	tilldelad.

HDMI Setup (vsidan 68)
Utför	inställningar	för	HDMI	ljud-/videoutgångar.
•	Auto Lip Sync •	HDMI Audio Out •	HDMI Control
•	Standby Source •	P.Off Control

OBSERVERA
Ljudsignalen som går in genom HDMI-ingången kan sändas ut som en utgångssignal från HDMI-utgången 
genom att HDMI-ljudutgångens destination ställs in till TV. 
Ljudsignaler	 som	går	 in	genom	de	Analoga/Koaxiala/Optiska	 ingångarna	kan	 inte	sändas	ut	 från	HDMI-
utgången. 
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Ansluta en TV
•	Anslut de kablar som ska användas.
•	För	 videoanslutningar,	 se	 “Konvertera	 videoingångssignal	 för	 utgång	 (Videokonverteringsfunktion)”	

(vsidan 5).
•	Mer information om HDMI-anslutningar finns i “Ansluta en HDMI-kompatibel enhet” (vsidan 7).

Använd den optiska digitala anslutningen när du vill spela upp TV-ljudet på den här enheten.

OBSERVERA
Den	optiska	anslutningen	behövs	inte	när	en	TV	som	är	kompatibel	med	ARC-funktionen	(Audio	Return	
Channel HDMI-standard) ansluts till enheten via en HDMI-anslutning.
För	 detaljer,	 se	 “Om	 ARC-funktionen	 (Audio	 Return	 Channel)”	 (vsidan  7) eller bruksanvisningen till 
TV:n.

Kablar som används för anslutningarna
Videokabel (säljs separat)

Videokabel

Komponentvideokabel

Ljudkablar (säljs separat)

Optisk kabel

VIDEO

COMPONENT VIDEO

Y PB PR

IN IN
VIDEO

AUDIO

OPTICAL
OUT

TV

Ställ	in	följande	om	du	vill	tilldela	ingångskällan	till	en	annan	digital	ingång	eller	komponentvideoingång.
“Input Assign” (vsidan 78)

Ställ in enligt vad som är nödvändigt
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Ansluta en Blu-ray Disc/DVD-spelare
•	Anslut de kablar som ska användas.
•	Mer information om HDMI-anslutningar finns i “Ansluta en HDMI-kompatibel enhet” (vsidan 7).

Kablar som används för anslutningarna
Videokabel (säljs separat)

Videokabel

Komponentvideokabel

Ljudkablar (säljs separat)

Ljudkablar
R

L

R

L

RL

RL

RL

RL

AUDIO

AUDIO

RL
OUT

AUDIO

AUDIO

RL
OUTOUT

VIDEO

VIDEO

COMPONENT VIDEO

Y PB PR

OUT

Blu-ray Disc-
spelareDVD-spelare

Ställ	in	följande	om	du	vill	tilldela	ingångskällan	till	en	annan	digital	ingång	eller	komponentvideoingång.
“Input Assign” (vsidan 78)

Ställ in enligt vad som är nödvändigt

Om du vill spela upp HD Audio (Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus, DTS Express) och flerkanalig 
PCM med denna enhet, använd en HDMI-anslutning (vsidan 7 “Ansluta en HDMI-kompatibel enhet”).

Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)
•	Du kan titta på satellit- eller kabel-TV.
•	Anslut de kablar som ska användas.
•	Mer information om HDMI-anslutningar finns i “Ansluta en HDMI-kompatibel enhet” (vsidan 7).

Kablar som används för anslutningarna
Videokabel (säljs separat)

Videokabel

Komponentvideokabel

Ljudkablar (säljs separat)

Ljudkablar
R

L

R

L

Koaxial digitalkabel

RL

RL

VIDEO AUDIO

AUDIO

RL
OUTOUT

VIDEOCOMPONENT VIDEO

Y PB PR

OUT OUT
COAXIAL

Satellitmottagare för kabel-TV

Ställ	in	följande	om	du	vill	tilldela	ingångskällan	till	en	annan	digital	ingång	eller	komponentvideoingång.
“Input Assign” (vsidan 78)

Ställ in enligt vad som är nödvändigt
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Ansluta en digital videokamera
Mer information om HDMI-anslutningar finns i “Ansluta en HDMI-kompatibel enhet” (vsidan 7).

Kablar som används för anslutningarna
Videokabel (säljs separat)

Videokabel

Ljudkablar (säljs separat)

Ljudkablar
R

L

R

L

SELECT

QUICK SELECT

2

SLEEP

 AV SURROUND PREAMPLIFIER DN-500AV

3

STATUS

4

i-Pod

MASTER VOLUME

RL

RL

OUT

AUDIOVIDEO

VIDEO AUDIO

RL
OUT

Digital videokamera

Ställ	in	följande	om	du	vill	tilldela	ingångskällan	till	en	annan	digital	ingång	eller	komponentvideoingång.
“Input Assign” (vsidan 78)

Ställ in enligt vad som är nödvändigt

OBSERVERA
När en icke-standard videosignal från en spelmaskin eller någon annan källa matas in, kan det hända att 
konverteringsfunktionen	inte	fungerar.	I	det	här	fallet	ska	du	använda	samma	typ	av	kontakt	för	skärmens	
utsignal	som	för	insignalen.

Ansluta en iPod-styrdocka
•	För	iPod-styrdocka	ska	ASD-1R	eller	ASD-11R	från	DENON	(säljs	separat)	användas.
•	Anvisningar	om	inställningar	för	iPod-styrdockan	finns	i	bruksanvisningen	till	iPod-styrdockan.
•	Information	om	funktionerna	finns	i	“Använd	DENON	iPod-styrdocka	för	uppspelning”	(vsidan 21).

R L

R L

ASD-11R

iPod-styrdocka

Använd	AV/
kontrollkabeln 
som levereras 

med DENON iPod-
styrdocka.
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Ansluta en iPod eller USB-minnesenhet till USB-porten
Information	om	funktionerna	finns	i	“Anslut	din	iPod	direkt	till	USB-porten	för	att	spela	upp”	(vsidan 23) 
och “Spela från en USB-minnesenhet” (vsidan 30).

Kablar som används för anslutningarna
Använd	USB-kabeln	som	följde	med	iPod	en	för	att	ansluta	en	iPod	till	den	här	apparaten.

DIMMER

KEY LOCK

ON/OFF

1

 AV SURROUND PREAMPLIFIER

SOURCE SELECT

USB-
minnesenhet

iPod

eller

•	Använd DENON iPod-styrdocka när du vill spela upp en filmfil som lagras i en iPod (ASD-1R eller ASD-
11R, säljs separat) (vsidan 12 “Ansluta en iPod-styrdocka”). 

•	Denna	enhet	 stöder	uppspelning	 från	5:e	generationens	 iPod	 touch,	 iPod	classic	och	 iPod	nano	eller	
senare.

•	D&M	 kan	 inte	 garantera	 korrekt	 funktion	 eller	 strömförsörjning	 till	 alla	 USB-minnesenheter.	 Om	 du	
använder	en	hårddisk	med	USB-anslutning	och	separat	strömförsörjning	via	en	egen	nätadapter,	använd	
nätadaptern.

OBSERVERA
•	USB-minnesenheter kan inte anslutas via en USB-hubb.
•	Använd	inte	en	förlängningskabel	när	en	USB-minnesenhet	ansluts.	Detta	kan	orsaka	radiostörning	på	

andra enheter.
•	Enheten	stöder	inte	uppspelning	från	en	iPad.	Anslut	inte	en	iPad	till	enheten.
•	När du ansluter en iPhone till enheten ska den placeras på ett avstånd av minst 20 cm från enheten. Om 
en	iPhone	placeras	närmare	enheten	och	någon	ringer	kan	det	orsaka	störningsljud	från	enheten.

iPod-modeller som stöds

•	iPod classic

•	iPod nano

•	iPod touch

•	iPhone

(June 2012)
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Ansluta en CD-spelare
•	Anslut de kablar som ska användas.
•	Använd innivåväljaren och byt till en ingångsspänning som passar den anslutna CD-spelaren.

OBSERVERA
Se	till	att	ha	stängt	av	strömmen	före	inställningen.

Kablar som används för anslutningarna
Ljudkablar (säljs separat)

XLR kabel

Innivåväljare

AUDIO

AUDIO

RL
OUT

CD-spelare

Ställ	in	följande	om	du	vill	tilldela	ingångskällan	till	en	annan	digital	ingång.
“Input Assign” (vsidan 78)

Ställ in enligt vad som är nödvändigt
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Ansluta till ett nätverk (LAN)
•	På den här enheten kan du spela upp musikfiler, sparade på en dator, 

via nätverket (LAN).
Du kan även kontrollera apparaten från datorn via webbkontrollfunktionen.

•	Du kan uppdatera genom att ladda ner den senaste programversionen 
från D&M Professional webbplats.
Du kan få mer information genom att välja “Firmware Update” i 
menyn (vsidan 75).

•	Se “Network Setup” i menyn (vsidan  70)	 för	 mer	 information	
om nätverksinställningar.

Kablar som används för anslutningarna
Kabel (säljs separat)

Ethernet-
kabel

Internet

Till WAN-sidan

Router

Till LAN-porten

Till LAN-porten LAN-port/
Ethernet-

anslutning

Dator

Modem

För anslutningar till Internet, kontakta en  
ISP (Internettjänstleverantör) eller en datoraffär.

Systemkrav

 n Internet bredbandsanslutning
 nModem
Enheter	som	ansluter	via	bredband	för	att	kommunicera	på	Internet.
Det finns även en typ med inbyggd router.

 nRouter
Du rekommenderas att tillsammans med apparaten använda en 
router	med	följande	funktioner:
•	Inbyggd DHCP-server

Denna funktion tilldelar IP-adresser automatiskt i nätverket.
•	Inbyggd 100BASE-TX-växlare

När flera olika enheter kopplas samman rekommenderas bruk av 
en	hub	med	en	överföringshastighet	på	100	Mbps	eller	mer.

 nEthernet-kabel (CAT-5 eller bättre 
rekommenderas)
•	Använd bara en skärmad STP- eller ScTP LAN-kabel som finns 
tillgänglig	hos	återförsäljaren.

•	Vissa	flata	Ethernet-kablar	är	känsliga	för	brus.
Vi rekommenderar att du använder en kabel av normal typ.

•	Om	du	har	ett	avtal	med	din	Internet-leverantör	om	en	nätverkslinje	
vars	inställningar	görs	manuellt,	ska	du	utföra	nödvändiga	inställningar	
via menyn “Network Setup” (vsidan 70).

•	Med den här apparaten kan du använda DHCP- och Auto IP-funktionerna 
för	att	utföra	nätverksinställningarna	manuellt.

•	När apparaten används med bredbandsrouterns DHCP-funktion 
aktiverad	utför	apparaten	automatiskt	IP-adressinställning	och	andra	
inställningar.
Om du använder denna enhet ansluten till ett nätverk utan någon 
DHCP-funktion,	utför	inställningarna	för	IP-adressen	osv.	“Network	
Setup” (vsidan 70).

•	Om	du	ställer	in	manuellt	måste	du	kontakta	nätverksadministratören	
för	information	om	vilka	inställningar	du	ska	använda.

OBSERVERA
•	Det	 krävs	 ett	 abonnemang	 hos	 en	 Internet-leverantör	 att	 kunna	

koppla upp sig mot Internet.
Om du redan har en Internet-bredbandsanslutning krävs det inget 
ytterligare kontrakt.

•	Router-typer	 som	 kan	 användas	 beror	 på	 din	 Internet-leverantör.	
Kontakta	 din	 Internet-leverantör	 eller	 en	 datoraffär	 för	 närmare	
anvisningar.

•	D&M	påtar	sig	inget	som	helst	ansvar	för	kommunikationsfel	eller	
problem	orsakade	av	kundens	nätverksmiljö	eller	anslutna	enheter.

•	Den här apparaten är inte kompatibel med PPPoE. En PPPoE-
kompatibel	router	krävs	om	avtalet	med	din	Internet-leverantör	gäller	
en linje som använder PPPoE.

•	Anslut	 inte	 en	 ETHERNET-kontakt	 direkt	 till	 LAN-porten/Ethernet-
anslutningen på din dator.

•	För	 att	 lyssna	 på	 strömmande	 ljud,	 använd	 en	 router	 som	 stöder	
strömmande	ljud.
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Ansluta en extern styrenhet

REMOTE CONTROL-uttag
Om	den	här	enheten	 installeras	utanför	fjärrkontrollens	räckvidd	kan	
du ändå styra enheten och de apparater som är kopplade till den 
genom att skaffa en IR-mottagare.
Du	kan	också	använda	den	för	att	fjärrstyra	ZONE2	(ett	annat	rum).

AUX 
OUT

Enhet utrustad med en REMOTE 
CONTROL IN-anslutning

Infraröd	
sändare

Infraröd	
sensor

UtInsignal

RS-232C-anslutning
Du kan ansluta en extern styrenhet och kontrollera den här enheten 
från den.

Extern seriell styrenhet

Utför	nedanstående	operation	innan.
q	Så	på	strömmen	till	apparaten.
w	Stäng	av	strömmen	till	apparaten	från	den	externa	styrenheten.
e Kontrollera att den här enheten är i standby-läget.
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Ansluta nätkabeln

Till	vägguttag	(AC	230	V,	50/60	Hz)	(modeller	för	
Europa,Storbritannien	och	Asien/Stillahavsområdet)

Till	ett	eluttag	i	väggen	(AC	120	V,	60	Hz)
(Modeller	för	USA	och	Kanada)

eller

Nätkabel 
(medföljer)

Använd	spänningsväljaren	för	att	byta	till	den	spänning	som	används	lokalt.
(Fabriksinställningen är 230 V.)
•	USA och Kanada: 120 V
•	Europa och Storbritannien: 230 V
•	Övriga	länder:	Byt	till	rätt	spänning	enligt	lokala	förhållanden.

OBSERVERA
Se	till	att	ha	stängt	av	strömmen	före	inställningen.
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Inställningar
Här	beskrivs	“Network	Setup”	som	används	för	att	ansluta	enheten	
till ett nätverk (LAN).
På den här enheten kan du spela upp musikfiler, sparade på en dator, 
via nätverket (LAN).

Välja avlyssningsläge (Surroundläge) (vsidan 33)

Avspelning (Grundläggande funktioner) 
(vsidan 19)

 n Utföra nätverksinställningarna (Network Setup) 
(vsidan 18)

Avspelning (Avancerade funktioner) (vsidan 46)

Utföra nätverksinställningarna 
(Network Setup)

Denna	enhet	kan	anslutas	till	ett	nätverk	(LAN)	för	att	lyssna	på	spela	upp	musikfiler	och	stillbildsfiler	(JPEG)	som	finns	lagrade	på	en	dator.

1 Anslut Ethernet-kabeln (vsidan 15 “Ansluta till ett nätverk (LAN)”).

2 Sätt på apparaten (C sidan 5 “Getting Started”).
Apparaten	utför	automatiska	nätverksinställningar	tack	vare	DHCP-funktionen.
När	du	ansluter	till	ett	nätverk	som	inte	har	någon	DHCP-funktion	ska	du	utföra	inställningen	i	“Network	Connect.”	(vsidan 70).
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Avspelning (Grundläggande funktioner)

 n Uppspelning av Blu-ray Disc/DVD-spelare 
(vsidan 20)

 n Spela upp från en CD-spelare (vsidan 20)
 n Spela upp från en iPod (vsidan 21)
 n Spela upp ljud över nätverket (vsidan 25)
 n Spela från en USB-minnesenhet (vsidan 30)

Välja avlyssningsläge (Surroundläge) (vsidan 33)

 n Välja ingångskälla (vsidan 19)
 n Justera huvudvolymen (vsidan 20)
 n Dämpa ljudet temporärt (vsidan 20)

Avspelning (Avancerade funktioner) (vsidan 46)

Inställningar (vsidan 18) Viktig information
Innan	 uppspelning	 börjar	 ska	 anslutningarna	 göras	 mellan	 de	 olika	
komponenterna och inställningarna på mottagaren.

OBSERVERA
Se	även	bruksanvisningarna	för	de	anslutna	delarna	när	de	spelas.

Välja ingångskälla
Tryck på den knapp som motsvarar 
ingångskällan (BD, SAT/CBL, TV, NET/
USB, DVD, V.AUX, DOCK, GAME1, 
GAME2 eller CD) som ska spelas upp.
Du	kan	 i	 detta	 fall	 välja	 önskad	 ingångskälla	
direkt.

Du kan även göra på följande sätt för att välja en ingångskälla.

 nAnvända ratten på huvudenheten
Vrid på SOURCE SELECT.
•	När du vrider på SOURCE SELECT växlar du ingångskälla enligt 

nedan. 

BDDVDTV

SAT/CBL GAME1 GAME2 V.AUX

CD NET/USB

DOCK

•	När du trycker på iPod 1 byter du enhetens ingångskälla till 
“DOCK”	eller	“NET/USB”	och	den	anslutna	iPoden	börjar	spela	
automatiskt (vsidan 24 “iPod PLAY-funktionen”).

 nAnvända “Source Select”-menyn
Växla huvudfjärrkontrollen till läget J (MAIN ZONE) när du använder 
den här funktionen (vsidan 82 “Använda AV-utrustning”). 
Om huvudfjärrkontrollen är i läget K (ZONE2), visas inte menyn 
“Source Select” när du trycker på SOURCE SELECT.

Player
BD
DVD
CD
DOCK
USB/iPod

Video
SAT/CBL
TV
GAME1
GAME2
V.AUX

Network
Favorites
Media Server

[ENTER] Enter[       ] Move

Source Select
Den för närvarande valda 
ingångskällan är markerad.

q Tryck på SOURCE SELECT.
Visa “Source Select”-menyn.

w Använd uio p	för	att	välja	ingångskälla	
och tryck sedan på ENTER.
Ingångskällan	 ställs	 in	 och	menyn	 för	 att	
välja källa stängs.

•	När en iPod som är direkt ansluten till USB-porten på den här 
apparaten	används,	välj	“USB/iPod”	som	ingångskälla.

•	Det går att ställa in vilka ingångskällor som inte ska användas.
Gör	denna	inställning	i	“Source	Delete”	(vsidan 73).

•	Tryck på SOURCE SELECT	igen	om	du	vill	stänga	menyn	för	att	välja	
källa utan att välja ingångskälla.

•	När SOURCE SELECT trycks ner startar AMP-användningsläget 
automatiskt (vsidan 82). 
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Justera huvudvolymen
Använd M df för att justera 
volymen. 

 n När “Volume Display”-
inställningarna (vsidan 73) är 
“Relative”
GJusterbart intervallH 

– – –  –80.5dB – 18.0dB

 n När “Volume Display”-inställningarna (vsidan 73) 
är “Absolute”
GJusterbart intervallH 0,0 – 99,0

•	Räckvidden varierar beroende på inställningen av ingångssignalen 
och kanalnivån.

Kan	också	användas	via	huvudenheten.	I	det	här	fallet	gör	följande.	
Vrid MASTER VOLUME	för	att	ställa	in	volymen.

Dämpa ljudet temporärt
Tryck på N.
•	Strömindikatorn	blinkar	grönt.
•	“MUTE”-indikatorn på displayen tänds.

•	  visas på en TV-skärm.

•	Ljudet dämpas till den nivå som ställts in via menyn “Mute Level” 
(vsidan 73). 

•	Tryck en gång till påsN när du vill koppla ur funktionen. Ljuddämpningen 
kan också kopplas ur genom att justera huvudvolymen.

Uppspelning av Blu-ray Disc/
DVD-spelare

Följande	beskriver	proceduren	 för	uppspelning	av	Blu-ray	Disc/DVD-
spelare.

1 Förbered för uppspelning.
q Sätt på TV:n, subwoofern och 

spelaren.
w Ställ in TV:ns ingång till den här 

apparaten.
e Ladda skivan i spelaren.

2 Tryck på ON för att slå på 
strömmen.

3 Tryck på BD eller DVD för att växla till ingångskällan 
med spelaren som ska användas för uppspelning.

4 Spela enheten som har anslutits till den här enheten.
Gör	de	nödvändiga	anslutningarna	på	spelaren	(språkinställning,	
inställning	av	undertext,	osv.)	i	förväg.

Spela upp från en CD-spelare
Nedan	beskrivs	åtgärderna	för	att	spela	upp	från	en	CD-spelare.

1 Förbered för uppspelning.
q Sätt på subwoofern och spelaren.
w Ladda skivan i spelaren.

2 Tryck på ON för att slå på 
strömmen.

3 Tryck på CD för att byta 
ingångskälla till CD-spelaren. 

4 Spela enheten som har anslutits till den här enheten.

Viktig information
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Spela upp från en iPod
Det finns två sätt att spela upp från en iPod.

q Använd DENON iPod-styrdocka för uppspelning
Det går att spela upp både video, foto och ljud.

w Anslut din iPod direkt till USB-porten för att spela upp 
(vsidan 23)
Du kan bara spela upp ljud.

q Använd DENON iPod-styrdocka för 
uppspelning

Om	du	använder	en	separat	inköpt	DENON-styrdocka	för	iPod	(ASD-
1R eller ASD-11R), kommer du att kunna spela upp video, foton, 
musik, och annat innehåll på iPoden.

 n Lyssna till musik på en iPod

1 Förbered för uppspelning.
q Anslut DENON iPod-styrdocka till 

den här apparaten (vsidan 12 
“Ansluta en iPod-styrdocka”).

w Placera din iPod i DENON iPod-
styrdocka.

2 Tryck på ON för att slå på 
strömmen.

3 Tryck på DOCK för att byta 
ingångskälla till “DOCK”.

•	Om du har valt “Bläddringsläge” i steg 4 
visas	 följande	 skärmbild	 på	 TV-skärmen	
beroende på den anslutna iPod-styrdocka.

Music

Playlists
Artists

[1/6]

Albums
Songs
Genres
Composers

iPod

Music
Videos

[1/2]

(Vid användning av en ASD-1R) (Vid användning av en ASD-11R)

•	iPod-displayen	till	höger	visas	i	
“Bläddringsläge”.

OBSERVERA
Om anslutningsskärmen inte visas är kanske 
iPoden inte korrekt ansluten. Anslut den på 
nytt.

OK att koppla från.

4 Håll SEARCH nedtryckt under minst 2 sekunder för 
att välja displayläge.

•	Det	finns	två	lägen	för	att	visa	innehållet	som	spelats	in	på	iPod.

Bläddringsläge   Visa iPod-information på TV-skärmen.
•	Engelska bokstäver, siffror och vissa symboler visas. 

Inkompatibla tecken visas som “.” (punkt).

Fjärrläge   Visa iPod-information på iPod-skärmen.
•	“Remote iPod” visas på apparatens display.

Displayläge Bläddringsläge Fjärrläge

Avspelbara 
filer

Musikfil P P

Fotofil P z2

Videofil Pz1 P z2

Aktiva 
knappar

Fjärrkontroll 
(Den här 
enheten)

P P

iPod P

z1 Vid användning av en ASD-11R DENON iPod-styrdocka.
z2 Video kanske inte skickas ut beroende på kombinationen av 

ASD-1R eller ASD-11R DENON iPod-styrdocka och iPod.

5 Använd ui för att välja funktionen, tryck därefter 
på ENTER eller p för att välja filen som ska spelas.

6 Tryck på ENTER, p eller 1.
Uppspelning	börjar.

•	På menyn “iPod” (vsidan  74) kan du ställa in hur lång tid 
(standard: 30 sek.) OSD ska visas. När iPod-displayen är avstängd 
kan du trycka på uio p	för	att	återgå	till	den	föregående	skärmen.

•	För	 att	 spela	 upp	 komprimerat	 ljud	 med	 utökad	 bas-	 eller	
diskantåtergivning rekommenderar vi uppspelning i läget RESTORER 
(vsidan 62). Grundinställningen är “Mode3”.

•	I bläddringsläget trycker du på STATUS på huvudenheten under 
uppspelning	för	att	kontrollera	titel,	artistnamn,	och	albumnamn	på	
denna enhets display.

OBSERVERA
•	Tryck på STANDBY och ställ enhetens 
strömbrytare	 i	 standby-läge	 innan	 du	
kopplar bort din iPod. Du kan även växla 
ingångskällan till något annat än “DOCK” 
och sedan koppla loss iPoden.

•	Det kan, beroende på typen av iPod eller programvaruversionen, 
hända att vissa funktioner inte fungerar.

•	Observera	 att	 D&M	 inte	 accepterar	 något	 ansvar	 för	 eventuella	
problem som uppstår med data på en iPod när apparaten används 
tillsammans med iPod en.
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Spela upp från en iPod

 nTitta på video på en iPod i bläddringsläget
När en iPod utrustad med en videofunktion är ansluten till en DENON 
ASD-11R iPod-styrdocka, kan bildfiler spelas i webbläsarläget.

1 Använd ui för att välja 
“Videos”, och tryck på ENTER 
eller p.

2 Använd ui för att välja 
sökpunkt eller -mapp och tryck 
sedan på ENTER eller p.

3 Använd ui för att välja filmfil 
och tryck sedan på ENTER, p 
eller 1.
Uppspelning	börjar.

 nTitta på foton och video på en iPod i fjärrläget
Med den här enheten kan du spela upp foton och data som lagrats 
på en iPod på en TV-skärm med bildspels- eller videofunktion.

1 Håll SEARCH nedtryckt för att 
ställa in fjärrläget.
“Remote iPod” visas på apparatens 
display.

2 Titta på iPod-skärmen och 
använd ui för att välja “Bilder” 
eller “Video”.

•	Beroende	på	iPod-modell	kan	det	vara	nödvändigt	att	sköta	iPod-
enheten direkt.

3 Tryck på ENTER tills bilden du vill se visas.

“TV ut” i iPodens “Bildspelsinställningar” eller “Videoinställningar” 
måste	ställas	in	på	“På”	för	att	du	ska	kunna	visa	iPodens	foton	eller	
filmer	på	en	TV.	Se	din	iPods	bruksanvisning	för	närmare	anvisningar.

OBSERVERA
Video kanske inte skickas ut beroende på kombinationen av ASD-1R 
eller ASD-11R och iPod.

 nKnappar som kan användas under iPod-
uppspelning

Funktionsknappar Funktion
MENU Amp-meny

uio p
Styra markör /  

Automatisk sökning (cue, ui) /  
Manuell sökning (Håll intryckt, ui)

ENTER
(Tryck och släpp)

Bekräfta / Paus

ENTER
(Håll intryckt)

Stopp

SEARCH
(Tryck och släpp)

Söka på sidaz

SEARCH
(Håll intryckt)

Bläddra/fjärrlägesväxling

RETURN B Tillbaka
6 7

(Håll intryckt)
Manuell sökning

(snabbt framåt/snabbt bakåt)
1 Avspelning / Paus

8 9 Automatisk sökning (cue)
3 Paus
2 Stopp

TV  Z / X TV påslagning/standby  
(Standard : SONY)

TV INPUT Växla TV-ingång (Standard : SONY)

•	Repeterad uppspelning (vsidan 81 “Repeat”)
•	Slumpvalsavspelning (vsidan 81 “Shuffle”)

 z  När menyskärmen visas trycker du på SEARCHoch därefter på o 
(föregående	sida)	eller	p (nästa sida). 
Avbryt genom att trycka på ui eller SEARCH.
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wAnslut din iPod direkt till USB-porten för 
att spela upp

Du	kan	använda	USB-kabeln	som	följde	med	din	iPod	för	att	ansluta	
iPoden till enhetens USB-port.
•	Den	här	enheten	stöder	ljuduppspelning	från	iPod	(5:e	generationens	

eller senare), iPod nano, iPod classic, iPod touch och iPhone (den är 
inte kompatibel med iPod shuffle).

1 Anslut iPod till USB-porten 
(vsidan 13 “Ansluta en iPod 
eller USB-minnesenhet till USB-
porten”).

2 Tryck på ON för att slå på 
strömmen.

3 Tryck på NET/USB för att byta 
ingångskälla till “NET/USB”.

DENON:[DN-500AV]

Favorites
Media Server
iPod

[1/3]

CH +/- Preset

Spela upp från en iPod

4 Använd ui för att välja “iPod”, och tryck på 
ENTER eller p.

iPod

Playlists
Artists

Podcasts
Genres
Composers

Albums
Songs

[1/8]

SEARCH P/Search

OBSERVERA
Om “iPod” inte visas kan det betyda att iPod inte är ansluten 
ordentligt. Anslut den på nytt.

5 Håll SEARCH nedtryckt under minst 2 sekunder för 
att välja displayläge.

•	Det	finns	två	lägen	för	att	visa	innehållet	som	spelats	in	på	iPod.

Bläddringsläge   Visa iPod-information på TV-skärmen.
•	Engelska bokstäver, siffror och vissa symboler visas. 

Inkompatibla tecken visas som “.” (punkt).

Fjärrläge   Visa iPod-information på iPod-skärmen.
•	“Remote iPod” visas på apparatens display.
•	Denna	 funktion	 stöds	 inte	 av	 5:e	 generationens	 iPods	 eller	
första	generationens	iPod	nano.

Displayläge Bläddringsläge Fjärrläge

Avspelbara 
filer

Musikfil P P

Videofil z

Aktiva 
knappar

Fjärrkontroll 
(Den här 
enheten)

P P

iPod P

 z Endast ljudet spelas.

6 Använd ui för att välja funktionen, tryck därefter 
på ENTER eller p för att välja filen som ska spelas.

7 Tryck på ENTER, p eller 1.
Uppspelning	börjar.

•	På menyn “iPod” (vsidan  74) kan du ställa in hur lång tid 
(standard: 30 sek.) OSD ska visas. När iPod-displayen är avstängd 
kan du trycka på uio p	för	att	återgå	till	den	föregående	skärmen.

•	För	 att	 spela	 upp	 komprimerat	 ljud	 med	 utökad	 bas-	 eller	
diskantåtergivning rekommenderar vi uppspelning i läget RESTORER 
(vsidan 62). Grundinställningen är “Mode3”.

•	I bläddringsläget trycker du på STATUS på huvudenheten under 
uppspelning	för	att	kontrollera	titel,	artistnamn	och	namn	på	album.

OBSERVERA
•	Det kan, beroende på typen av iPod eller programvaruversionen, 

hända att vissa funktioner inte fungerar.
•	Observera	 att	 D&M	 inte	 accepterar	 något	 ansvar	 för	 eventuella	

problem som uppstår med data på en iPod när apparaten används 
tillsammans med iPod en.
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 nKnappar som kan användas under iPod-
uppspelning

Funktionsknappar Funktion
MENU Amp-meny

uio p
Styra markör /  

Automatisk sökning (cue, ui) /  
Manuell sökning (Håll intryckt, ui)

ENTER  
(Tryck och släpp)

Bekräfta / Paus

ENTER  
(Håll intryckt)

Stopp

SEARCH
(Tryck och släpp)

Söka på sidaz1 / Bokstavssorteringz2

SEARCH
(Håll intryckt)

Bläddra/fjärrlägesväxling

RETURN B Tillbaka
6 7

(Håll intryckt)
Manuell sökning

(snabbt framåt/snabbt bakåt)
1 Avspelning / Paus

8 9 Automatisk sökning (cue)
3 Paus
2 Stopp

TV  Z / X TV påslagning/standby  
(Standard : SONY)

TV INPUT Växla TV-ingång (Standard : SONY)

•	Repeterad uppspelning (vsidan 81 “Repeat”)
•	Slumpvis uppspelning (vsidan 81 “Shuffle”)

z1 När menyskärmen visas trycker du på SEARCH och därefter på o 
(föregående	sida)	eller	p (nästa sida). 
Avbryt genom att trycka på ui eller SEARCH två gånger.

z2 När menyskärmen visas, tryck på SEARCH två gånger och tryck 
därefter på o p	ör	att	välja	första	bokstaven	du	vill	söka	på.
•	Om	det	inte	går	att	söka	i	listan	visas	meddelandet	“unsorted	

list.”.
Avbryt genom att trycka på ui eller SEARCH.

 Om listan inte är alfabetiskt ordnad kan det hända att du inte kan 
sortera efter bokstav.

Spela upp från en iPod

iPod PLAY-funktionen
Om iPod 1 på huvudenheten trycks ner när en iPod-styrdocka eller en 
iPod (USB) är ansluten startar uppspelning från iPoden.

Tryck på iPod 1.
•	Enhetens ingångskälla växlar till “DOCK” 
eller	“NET/USB”.

•	iPod-uppspelningen startar.

OBSERVERA
Om	både	en	 iPod-styrdocka	 (“DOCK”)	och	en	 iPod	 (“NET/USB”)	är	
anslutna prioriteras uppspelning av iPod-styrdocka (“DOCK”).
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Spela upp ljud över nätverket
Följ	de	här	anvisningarna	när	du	vill	spela	upp	musik-	eller	bildfiler	(JPEG)	lagrade	på	en	dator.

Viktig information

 nOm Mediaspelare
Med denna funktion kan du spela musikfiler och spellistor (m3u, wpl) som lagrats på en dator 
(mediaserverz)	som	anslutits	till	apparaten	via	ett	nätverk.
Med	apparatens	nätverksaudiofunktion	kan	du	etablera	en	anslutning	till	servern	med	en	av	de	följande	
teknologierna.
•	Windows Media Player Network Sharing Service
•	Windows Media DRM10

Album art-funktion
Om det en WMA- (Windows Media Audio), MP3- eller MPEG-4 AAC-fil innehåller album art-data, kan 
albumgrafiken visas under tiden musikfilerna spelas.

För	 musikfiler	 i	 WMA-	 (Windows	 Media	 Audio)	 formatet,	 visas	 albumgrafik	 endast	 om	 du	 använder	
Windows Media Player Ver. 11 eller senare.

Bildspelsfunktion
Du kan spela upp bildfiler (JPEG) som finns lagrade i mappar på en mediaserver som ett bildspel. 
Du kan även ställa in den tidsvisning som visas under uppspelning (vsidan 81).

Apparaten	spelar	upp	bild-	(JPEG-)	filer	i	samma	följd	som	de	har	sparats.

 n Funktion som spelar upp musik och bildfiler samtidigt från nätverket
Du kan spela upp musik och bildfiler på samma gång genom att spela upp musikfiler och sedan spela 
upp bildfiler. 
När du väljer musikfiler efter att du spelat upp bildfiler, tryck på SEARCH när musikuppspelningsskärmen 
visas. Musikfiler och bildfiler kan spelas upp samtidigt. Ställ nu in “Slide Show” (vsidan  81) i 
menyn till “ON”.

Media Server

04:01
100%

SEARCH Picture View

Now Playing

MP3 32kbps

Title
File

MEMORY Memory
SelectTrackPause

 
Nätverksinnehåll	som	kan	spelas	upp	samtidigt	är	följande.
•	Musikfiler:		Favorites,	Media	Server,	USB,	iPod-bläddringsläge	(NET/USB)
•	Bildfiler: Media Server, USB
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Spela upp ljud över nätverket

GKompatibla formatH
Mediaserver z1

WMA (Windows Media Audio) P

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) P

WAV P

MPEG-4 AAC Pz2 z3

FLAC (Free Lossless Audio Codec) P z4 z5

JPEG P

Det	krävs	en	server	eller	servermjukvara	som	är	kompatibel	distribution	av	de	motsvarande	filformaten	för	
att kunna spela musikfiler via ett nätverk.
z1 Mediaserver

•	Apparaten är kompatibel med MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standarden.
•	Enheten kan visa omslag som bäddats in med MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 eller 2.4.
•	Apparaten är kompatibel med WMA META-taggar.
•	Kvantisering	för	WAV-format:	16	bitar.
•	Kvantisering	för	FLAC-format:	16	eller	24	bitar.

z2 Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsrätt med den här apparaten.
Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Filer som rippats på en 
dator från en CD e.dyl. och är kodade i WMA-formatet kan beroende på datorinställningarna vara 
kopieringsskyddade.

z3	 Windows	Media	Player	11	stöder	inte	distribution	i	m4a-format.
z4	 Windows	Media	Player	11	och	Windows	Media	Player	12	stöder	inte	distribution	i	FLAC-format.
z5	 Filer	i	FLAC-format	med	attribut	32/44,1/48/88,2/96	kHz	16/24	bitar	2	kanaler	kan	spelas	upp.	Filer	i	

andra	filformat	(MP3,	WMA,	m4A,	WAV)	med	attribut	32/44,1/48	kHz	16	bitar	2	kanaler	kan	spelas	
upp.

GKompatibla formatH
Samplingsfrekvens Överföringshastighet Filnamnsförlängning

WMA (Windows Media Audio) 32/44,1/48	kHz 48 – 192 kbps .wma

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 32/44,1/48	kHz 32 – 320 kbps .mp3

WAV 32/44,1/48	kHz – .wav

MPEG-4 AAC 32/44,1/48	kHz 16 – 320 kbps
.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC  
(Free Lossless Audio Codec)

32/44,1/48/88,2/96	kHz – .flac

OBSERVERA
•	Det är inte säkert att musikfilerna kan identifieras när du använder Twonky Media och det finns fler än 

300 undermappar i den aktuella mappen.
•	Det är inte säkert att musikfilerna kan identifieras när du använder Windows Media Player 11 och det 

finns fler än 10 000 musikfiler registrerade i den aktuella mappen.
•	Beroende på den aktuella musiktjänsten kan pausfunktionen vara inaktiverad.
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Spela upp ljud över nätverket

Spela filer som lagrats på en dator
Gör	enligt	följande	för	att	spela	musikfiler,	bildfiler	eller	spellistor.

1 Förbered för uppspelning.
q	 Kontrollera	nätverksmiljön	och	slå	på	strömmen	till	

apparaten (vsidan 15 “Ansluta till ett nätverk (LAN)”).
w	Om	inställningar	måste	göras,	gör	“Network	Connect.”.	

(vsidan 70).
e	 Förbered	datorn	(vDatorns bruksanvisning).

2 Tryck på SOURCE SELECT för att 
visa “Source Select”-menyn och 
markera därefter “Media Server” 
(vsidan 19).

3 Använd ui för att välja den 
server som innehåller den fil som 
ska spelas och tryck sedan på 
ENTER eller p.

4 Använd ui för att välja 
sökpunkt eller -mapp och tryck 
sedan på ENTER eller p.

5 Upprepa steg 4 tills filen visas.

6 Använd ui ör att välja filen och tryck sedan på 
ENTER eller p.
Avspelningen	börjar	när	bufferten	fyllts	till	“100%”.

•	För	 att	 kunna	 spela	 musikfiler,	 måste	 apparaten	 först	 anslutas	
korrekt	 till	 systemet	 och	 särskilda	 inställningar	 måste	 utföras	
(vsidan 15).

•	Innan	 du	 börjar	 måste	 du	 starta	 datorns	 serverprogram	 och	 göra	
filerna på servern tillgängliga. Se serverprogrammets bruksanvisning 
för	närmare	anvisningar.

•	Det kan beroende på stillbildfilens (JPEG) storlek ta lite tid innan filen 
visas.

•	Ordningen	som	spåren/filerna	visas	i	beror	på	serverspecifikationerna.	
Om	 serverspecifikationerna	 inte	 visar	 spåren/filerna	 i	 alfabetisk	
ordning	 kan	 det	 hända	 att	 sökning	 efter	 första	 bokstaven	 inte	
fungerar.

•	WMA Lossless-filer kan spelas upp när man använder en server 
som	stöder	transkodning,	som	Windows	Media	Player	Ver.	11	eller	
senare.

•	För	 att	 spela	 upp	 komprimerat	 ljud	 med	 utökad	 bas-	 eller	
diskantåtergivning rekommenderar vi uppspelning i läget RESTORER 
(vsidan 62). Grundinställningen är “Mode3”.

•	Tiden	 (standard:	 30	 sek.)	 för	OSD	 kan	 ställas	 in	 på	menyn	 “NET/
USB” (vsidan  74). När displayen är avstängd kan du trycka på 
uio p	för	att	återgå	till	den	föregående	skärmen.	

•	Använd STATUS	på	huvudenheten	för	att	växla	mellan	att	visa	titel,	
artistnamn eller albumnamn.

 nSpela filer som har förinställts eller registrerats 
i dina favoriter
Favoriter	finns	överst	på	menyskärmen,	vilket	innebär	att	stationer	
som registrerats som favoriter snabbt kan ställas in.

1 Tryck på MEMORY medan en fil som du vill registrera 
som favorit spelas,

2 Använd ui ör att välja 
“Favorites” och trycka sedan på 
ENTER.

00:14
100%

Now Playing

MP3 32kbps

MEMORY Memory

Media Server

Favorites

Preset

SelectTrackPause

3 Tryck på o för att välja “Add”.
Filen registreras som en favorit.

00:14
100%

Now Playing

MP3 32kbps

Media Server

MEMORY Memory

Add Cancel

Is it registered?

SelectTrackPause

•	Tryck på p om du inte vill registrera den som favorit.
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 n Lyssna på musikfiler som har registrerats som 
favoriter

1 Tryck på SOURCE SELECT för att 
visa “Source Select”-menyn och 
markera därefter “Favorites” 
(vsidan 19).

2 Tryck på ui för att välja fil och 
tryck sedan på ENTER eller p.
Enheten ansluts automatiskt till 
mediaservern	och	uppspelningen	börjar.

 nTa bort en musikfil från favoriter

1 Tryck på SOURCE SELECT för att visa “Source 
Select”-menyn och markera därefter “Favorites” 
(vsidan 19).

2 Tryck på ui för att välja filen 
som ska tas bort och tryck sedan 
på MEMORY.

3 Tryck på o för att välja “Remove”.
Den valda filen tas bort.

Favorites

MEMORY Delete

[2/3]

R
M

Remove Cancel

Is it deleted?

Music1.mp4

•	Tryck på pom du inte vill ta bort filen.

OBSERVERA
•	Förinställningarna	raderas	när	nya	filer	registreras	på	dem.
•	När	 funktionerna	 som	 beskrivs	 nedan	 utförs	 uppdateras	
mediaserverns	databas	och	det	kan	i	detta	fall	vara	omöjligt	att	spela	
förinställda	filer	eller	filer	som	registrerats	som	favoriter.
•	Om du avslutar mediaservern och sedan startar om den.
•	Om musikfiler raderas eller nya filer läggs till i mediaservern.

•	När	du	använder	en	ESCIENT-server	ska	du	placera	“ESCIENT”	före	
servernamnet.
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 n Funktion för mediaserver
Funktionsknappar Funktion

CH +, – Val av snabbvalskanal (A1 – G8)
MENU Amp-meny

uio p Styra markör /  
Automatisk sökning (cue, ui)

ENTER
(Tryck och släpp)

Bekräfta / Paus

ENTER
(Håll intryckt)

Stopp

SEARCH
Söka på sidaz1 / 

Bokstavssorteringz2

RETURN B Tillbaka
1 Avspelning / Paus

8 9 Automatisk sökning (cue)
3 Paus
2 Stopp

1 – 8 Val av snabbval kanal
SHIFT Välja block av förinställda kanaler

MEMORY
Favoriter / Lagra en station i 

snabbvalsminnet

TV  Z / X TV påslagning/standby  
(Standard : SONY)

TV INPUT Växla TV-ingång (Standard : SONY)
•	Repeterad uppspelning (vsidan 81 “Repeat”)

•	Slumpvis uppspelning (vsidan 81 “Random”)z3

•	Bildspel (vsidan 81 “Slide Show”)

Spela upp ljud över nätverket

z1 När menyskärmen visas trycker du på SEARCH och därefter på o 
(föregående	sida)	eller	p (nästa sida). 
Avbryt genom att trycka på ui eller SEARCH två gånger.

z2 När menyskärmen visas, tryck på SEARCH två gånger och tryck 
därefter på o p	ör	att	välja	första	bokstaven	du	vill	söka	på.
•	Om	det	inte	går	att	söka	i	listan	visas	meddelandet	“unsorted	

list.”.
Avbryt genom att trycka på ui eller SEARCH.

z3 När du spelar upp filer, sparade på en dator, med funktionen 
slumpvis uppspelning och ett spår är färdigspelat väljs nästa 
spår	slumpvis	bland	alla	spår	på	datorn.	Därför	kan	det	hända	att	
samma spår spelas upp flera gånger i sträck.

Om listan inte är alfabetiskt ordnad kan det hända att du inte kan 
sortera efter bokstav.
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Spela från en USB-minnesenhet
Spela upp musik- eller bildfiler (JPEG) lagrade på en USB-minnesenhet.

Viktig information

 nUSB-minnesenheter
Du kan ansluta en USB-minnesenhet till USB-porten på den här apparaten och spela musik- och 
stillbildsfiler (JPEG) som lagrats i USB-minnesenheten.
Filer som finns lagrade på en iPod kan också spelas när iPoden är direkt ansluten till USB-porten på 
apparaten.	Se	“Anslut	din	iPod	direkt	till	USB-porten	för	att	spela	upp”	(vsidan 23).
•	Endast USB-minnesenheter som uppfyller massminnesklass- eller MTP- (Media Transfer Protocol) 

standarden kan spelas med den här apparaten.
•	Apparaten är kompatibel med USB-minnesenheter i “FAT16”- och “FAT32”-formaten.

Album art-funktion
Om en MP3-musikfil innehåller album art-data, kan du visa albumgrafiken under tiden filen spelas.

Bildspelsfunktion
Stillbildsfiler (JPEG) som lagrats i USB-minnesenheten kan spelas som bildspel.
Du kan även ställa in den tidsvisning som visas under uppspelning (vsidan 81).

Apparaten	spelar	upp	bild-	(JPEG-)	filer	i	samma	följd	som	de	har	sparats.

 n Funktion som spelar upp musik och bildfiler samtidigt från nätverket
Du kan spela upp musik och bildfiler på samma gång genom att spela upp musikfiler och sedan spela 
upp bildfiler. 
När du väljer musikfiler efter att du spelat upp bildfiler, tryck på SEARCH när musikuppspelningsskärmen 
visas. Musikfiler och bildfiler kan spelas upp samtidigt. Ställ nu in “Slide Show” (vsidan  81) i 
menyn till “ON”.

04:01
100%

SEARCH Picture View

Now Playing

MP3 32kbps

Title
File

SelectTrackPause

USB

 
Nätverksinnehåll	som	kan	spelas	upp	samtidigt	är	följande.
•	Musikfiler:		Favorites,	Media	Server,	USB,	iPod-bläddringsläge	(NET/USB)
•	Bildfiler: Media Server, USB

GKompatibla formatH
USB-minnesenheter z1

WMA (Windows Media Audio) Pz2

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) P

WAV P

MPEG-4 AAC Pz3

FLAC (Free Lossless Audio Codec) P

JPEG P

z1 USB
•	Apparaten är kompatibel med MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standarden.
•	Enheten kan visa omslag som bäddats in med MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 eller 2.4.
•	Apparaten är kompatibel med WMA META-taggar.
•	Kvantisering	för	WAV-format:	16	bitar.
•	Kvantisering	för	FLAC-format:	16	eller	24	bitar.

z2 Upphovsrättsskyddade filer kan spelas på vissa bärbara spelare kompatibla med MTP.
z3 Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsrätt med den här apparaten.
 Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Filer som rippats på en 

dator från en CD e.dyl. och är kodade i WMA-formatet kan beroende på datorinställningarna vara 
kopieringsskyddade.

GKompatibla formatH
Samplingsfrekvens Överföringshastighet Filnamnsförlängning

WMA (Windows Media Audio) 32/44,1/48	kHz 48 – 192 kbps .wma

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 32/44,1/48	kHz 32 – 320 kbps .mp3

WAV 32/44,1/48	kHz – .wav

MPEG-4 AAC 32/44,1/48	kHz 16 – 320 kbps
.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC  
(Free Lossless Audio Codec)

32/44,1/48/88,2/96	kHz – .flac
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Spela filer som lagrats på en USB-
minnesenhet

1 Anslut USB-minnesenheten till USB-porten 
(vsidan 13 “Ansluta en iPod eller USB-
minnesenhet till USB-porten”).

2 Tryck på NET/USB för att byta 
ingångskälla till “NET/USB”.

DENON:[DN-500AV]

Favorites
Media Server
USB

[1/3]

CH +/- Preset

3 Använd ui för att välja “USB”, 
och tryck på ENTER eller p.

USB

D&M1
D&M2

Music2.mp3
Music3.m4a
Music4.m4a

D&M3
Music1.mp4

[1/9]

SEARCH P/SearchCH +/- Preset

•	Om	du	markerar	“USB/iPod”	menyn	“Source	Select”	kan	du	välja	
“USB” direkt.

Spela från en USB-minnesenhet

4 Använd ui för att välja sökpunkt eller -mapp och 
tryck sedan på ENTER eller p.

5 Använd ui för att välja filen och tryck sedan på 
ENTER, p eller 1.
Uppspelning	börjar.

•	Tiden	 (standard:	 30	 sek.)	 för	OSD	 kan	 ställas	 in	 på	menyn	 “NET/
USB” (vsidan  74). När displayen är avstängd kan du trycka på 
uio p	för	att	återgå	till	den	föregående	skärmen.

•	För	 att	 spela	 upp	 komprimerat	 ljud	 med	 utökad	 bas-	 eller	
diskantåtergivning rekommenderar vi uppspelning i läget RESTORER 
(vsidan 62). Grundinställningen är “Mode3”.

•	Om USB-minnesenheten är uppdelad i flera partitioner, är det endast 
den	översta	partitionen	som	kan	väljas.

•	Apparaten är kompatibel med MP3-filer som uppfyller “MPEG-1 
Audio Layer-3”-standarden.

OBSERVERA
•	Observera	att	D&M	inte	påtar	sig	något	som	helst	ansvar	för	problem	

som kan uppstå med data på en USB-minnesenhet när enheten 
används tillsammans med en USB-minnesenhet.

•	USB-minnesenheter kan inte anslutas via en USB-hubb.
•	D&M	 garanterar	 inte	 funktion	 och	 strömförsörjning	 av	 alla	 USB-

minnesenheter. Det är lämpligt att ansluta en flyttbar USB-hårddisk 
till	en	nätadapter	om	det	är	möjligt.

•	Det går inte att ansluta och använda en dator via apparatens USB-
port med en USB-kabel.
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Spela från en USB-minnesenhet

 nUSB-funktioner
Funktionsknappar Funktion

CH +, – Val av snabbvalskanal (A1 – G8)
MENU Amp-meny

uio p Styra markör /  
Automatisk sökning (cue, ui)

ENTER
(Tryck och släpp)

Bekräfta / Paus

ENTER
(Håll intryckt)

Stopp

SEARCH
Söka på sidaz1 / 

Bokstavssorteringz2

RETURN B Tillbaka
1 Avspelning / Paus

8 9 Automatisk sökning (cue)
3 Paus
2 Stopp

1 – 8 Val av snabbval kanal
SHIFT Välja block av förinställda kanaler

TV  Z / X TV påslagning/standby  
(Standard : SONY)

TV INPUT Växla TV-ingång (Standard : SONY)
•	Repeterad uppspelning (vsidan 81 “Repeat”)
•	Slumpvis uppspelning (vsidan 81 “Random”)z3

•	Bildspel (vsidan 81 “Slide Show”)

z1 När menyskärmen visas trycker du på SEARCH och därefter på o 
(föregående	sida)	eller	p (nästa sida). 
Avbryt genom att trycka på ui eller SEARCH två gånger.

z2 När menyskärmen visas, tryck på SEARCH två gånger och tryck 
därefter på o p	ör	att	välja	första	bokstaven	du	vill	söka	på.
•	Om	det	inte	går	att	söka	i	listan	visas	meddelandet	“unsorted	

list.”.
Avbryt genom att trycka på ui eller SEARCH.

z3 När du spelar upp filer, sparade på en USB-minnesenhet, med 
funktionen slumpvis uppspelning och ett spår är färdigspelat väljs 
nästa	spår	slumpvis	bland	alla	spår	på	enheten.	Därför	kan	det	
hända att samma spår spelas upp flera gånger i sträck.

Om listan inte är alfabetiskt ordnad kan det hända att du inte kan 
sortera efter bokstav.
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Välja avlyssningsläge (Surroundläge)
Den här enheten kan spela upp ingående ljudsignaler i flerkanaligt 
surroundläge eller stereo-läge.
Välj ett lämpligt avlyssningsläge efter uppspelningens innehåll 
(cinema,	music	osv.)	eller	efter	eget	önskemål.

Välja avlyssningsläge

1 Spela upp den valda enheten 
(vsidan 20 – 30).

2 Tryck på MOVIE, MUSIC, GAME 
eller DIRECT för att välja ett 
avlyssningsläge.

•	Varje gång du trycker på MOVIE, MUSIC 
eller GAME ändras lyssningsläget. 

Växlar till det avlyssningsläge 
som	 passar	 för	 att	 se	 på	 film	 och	
TV-program med.

Växlar till det avlyssningsläge som 
passar	för	att	lyssna	på	musik	med.

Växlar	till	det	avlyssningsläge	som	passar	för	att	ha	till	spel.

Växlar avlyssningsläge till DIRECT- eller PURE DIRECT-läge. 
I DIRECT-läge spelas ljudet upp exakt som det spelades in. 

•	Om MOVIE, MUSIC eller GAME	 trycks	ner	visas	en	 lista	över	de	
surroundlägen som kan väljas på TV-skärmen. Medan listan visas 
kan du även använda ui	för	att	välja	ett	surroundlägen.

GExempelH När MOVIE trycks ner

STEREO

DOLBY PLII Cinema

DOLBY Pro Logic

DTS NEO:6 cinema

MULTI CH STEREO

MONO MOVIE

MOVIE SURROUND

 nAvlyssningsläge
•	Följande	avlyssningslägen	kan	väljas	med	knapparna	MOVIE, MUSIC, GAME och DIRECT. 
•	Justera ljudbildseffekten på menyn “Surr.Parameter” (vsidan 60). 

Funktionsknapp Ingångssignal Avlyssningsläge 

2-kanaligt z1

STEREO
DOLBY PLgx Cinema z2

DOLBY PLg Cinema z2

DOLBY Pro Logic z2

DTS NEO:6 Cinema z2

DOLBY PLgz	Height	z2

MULTI CH STEREO
MONO MOVIE
VIRTUAL

Flerkanaligt z3 STEREO

Dolby Digital

DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL EX
DOLBY DIGITAL + PLgx Cinema
DOLBY DIGITAL + PLgz

Dolby TrueHD 

DOLBY TrueHD
DOLBY TrueHD + EX
DOLBY TrueHD + PLgx Cinema
DOLBY TrueHD + PLgz

Dolby Digital 
Plus

DOLBY DIGITAL Plus
DOLBY DIGITAL Plus + EX
DOLBY DIGITAL Plus + PLgx Cinema
DOLBY DIGITAL Plus + PLgz

DTS

DTS SURROUND
DTS ES DSCRT 6.1
DTS ES MTRX 6.1
DTS	96/24
DTS + NEO:6
DTS + PLgx Cinema
DTS + PLgz

DTS-HD	/	 
DTS Express

DTS-HD HI RES
DTS-HD MSTR
DTS Express
DTS-HD + NEO:6
DTS-HD + PLgx Cinema
DTS-HD + PLgz

Funktionsknapp Ingångssignal Avlyssningsläge 

PCM 
flerkanalig

MULTI CH IN
MULTI CH IN 7.1
MULTI IN + Dolby EX
MULTI IN + PLgx Cinema
MULTI IN + PLgz

Flerkanaligt z3
MULTI CH STEREO
MONO MOVIE
VIRTUAL

z1 2-kanaligt inkluderar även analog inmatning.
z2 Detta läge spelar upp 2-kanalskälla i 5.1- eller 7.1-kanalsuppspelning. 

Det	kan	inte	väljas	då	endast	fronthögtalare	används.	
z3 Vissa avlyssningslägen kan inte väljas beroende på ljudformat 

eller antal kanaler i ingångssignalen. Mer information finns 
i “Ingångssignalernas typ och motsvarande surroundläge” 
(vsidan 119).
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Funktionsknapp Ingångssignal Avlyssningsläge 

2-kanaligt z1

STEREO
DOLBY PLgx Game z2

DOLBY PLg Game z2

DOLBY PLgz	Height	z2

MULTI CH STEREO
VIDEO GAME
VIRTUAL

Flerkanaligt z3 STEREO

Dolby Digital
DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL EX
DOLBY DIGITAL + PLgz

Dolby TrueHD
DOLBY TrueHD
DOLBY TrueHD + EX
DOLBY TrueHD + PLgz

Dolby Digital 
Plus

DOLBY DIGITAL Plus
DOLBY DIGITAL Plus + EX
DOLBY DIGITAL Plus + PLgz

DTS

DTS SURROUND
DTS ES DSCRT 6.1
DTS ES MTRX 6.1
DTS	96/24
DTS + NEO:6
DTS + PLgz

DTS-HD	/	 
DTS Express

DTS-HD HI RES
DTS-HD MSTR
DTS Express
DTS-HD + NEO:6
DTS-HD + PLgz

PCM 
flerkanalig

MULTI CH IN
MULTI CH IN 7.1
MULTI IN + Dolby EX
MULTI IN + PLgz

Flerkanaligt z3
MULTI CH STEREO
VIDEO GAME
VIRTUAL

Alla
DIRECT
PURE DIRECT

Funktionsknapp Ingångssignal Avlyssningsläge 

2-kanaligt z1

STEREO
DOLBY PLgx Music z2

DOLBY PLg Music z2

DTS NEO:6 Music z2

DOLBY PLgz	Height	z2

MULTI CH STEREO
ROCK ARENA
JAZZ CLUB
MATRIX
VIRTUAL

Flerkanaligt z3 STEREO

Dolby Digital

DOLBY DIGITAL
DOLBY DIGITAL EX
DOLBY DIGITAL + PLgx Music
DOLBY DIGITAL + PLgz

Dolby TrueHD 

DOLBY TrueHD
DOLBY TrueHD + EX
DOLBY TrueHD + PLgx Music
DOLBY TrueHD + PLgz

Dolby Digital 
Plus

DOLBY DIGITAL Plus
DOLBY DIGITAL Plus + EX
DOLBY DIGITAL Plus + PLgx Music
DOLBY DIGITAL Plus + PLgz

DTS

DTS SURROUND
DTS ES DSCRT 6.1
DTS ES MTRX 6.1
DTS	96/24
DTS + NEO:6
DTS + PLgx Music
DTS + PLgz

DTS-HD	/	 
DTS Express

DTS-HD HI RES
DTS-HD MSTR 
DTS Express 
DTS-HD + NEO:6
DTS-HD + PLgx Music
DTS-HD + PLgz

PCM 
flerkanalig

MULTI CH IN
MULTI CH IN 7.1
MULTI IN + Dolby EX
MULTI IN + PLgx Music
MULTI IN + PLgz

Flerkanaligt z3

MULTI CH STEREO
ROCK ARENA
JAZZ CLUB
MATRIX
VIRTUAL

z1 2-kanaligt inkluderar även analog inmatning.
z2 Detta läge spelar upp 2-kanalskälla i 5.1- eller 7.1-kanalsuppspelning. 

Det	kan	inte	väljas	då	endast	fronthögtalare	används.	
z3 Vissa avlyssningslägen kan inte väljas beroende på ljudformat 

eller antal kanaler i ingångssignalen. Mer information finns 
i “Ingångssignalernas typ och motsvarande surroundläge” 
(vsidan 119).

Visningar på TV-skärmen eller displayen

q w

q Visar en avkodare som kan användas.
•	En DOLBY DIGITAL Plus-avkodare visas som “DOLBY D +”.

w Visar en avkodare som skapar ljudutsignaler från de bakre 
surroundhögtalarna.

•	“+ PLgz”	indikerar	fronthöjdljudet	från	fronthöjdhögtalarna.	
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 nBeskrivning av avlyssningslägestyper

Dolby-avlyssningsläge

Avlyssningslägestyp Betydelse

DOLBY PLgxz1 Detta läge kan väljas då en Dolby Pro Logic gx-avkodare	används	för	att	spela	
upp	2-kanalig	källa	i	6.1/7.1-kanaligt	surroundljud	med	bakre	surroundkanal	
inkluderad. 
Genom att lägga till den bakre surroundkanalen erhålls en starkare 
surroundkänsla	jämfört	med	Dolby	Pro	Logic	g. 
Det	finns	tre	uppspelningslägen:	Läget	“Cinema”	som	är	optimerat	för	
filmuppspelning,	läget	“Music”	som	är	optimerat	för	musikuppspelning,	och	
läget	“Game”	som	är	optimerat	för	speluppspelning.

DOLBY PLg Detta läge kan väljas då en Dolby Pro Logic g-avkodare	används	för	att	spela	
upp 2-kanalig källa i 5.1-kanaligt surroundljud med en naturlig, realistisk känsla. 

DOLBY Pro Logic Detta	läge	kan	väljas	då	en	DOLBY	Pro	Logic-avkodare	används	för	att	spela	
upp	2-kanalig	källa	i	4.1-kanaligt	surroundljud	(Vänster/Mitt/Höger/Surround	
Mono).

DOLBY PLgzz2 Detta läge kan väljas då en Dolby Pro Logic gz-avkodare	används	för	att	spela	
upp	2-kanalig	källa	i	7.1-kanaligt	surroundljud	med	tillagd	främre	höjdhögtalare.	
Genom	att	lägga	till	en	främre	höjdhögtalare	förstärks	det	vertikala	uttrycket,	
och	förbättrar	den	tre-dimensionella	känslan	i	ljudet.	

DOLBY DIGITAL Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade med Dolby Digital.

DOLBY DIGITAL EXz1 Det	här	läget	ökar	djup,	dimension	och	uttrycksfullhet	i	ljudbilden	genom	
uppspelning av ljudbildseffekter där de bakre surroundkanalerna ingår. 

DOLBY TrueHD Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i Dolby TrueHD.
DOLBY DIGITAL Plus Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade med Dolby Digital 

Plus.

z1	 Kan	ställas	in	när	inställningen	för	“Speaker	Config.”	–	“S.Back”	inte	är	“None”.
z2 Kan	ställas	in	när	inställningen	för	“Speaker	Config.”	–	“F.Height”	inte	är	“None”.

DTS-avlyssningsläge

Avlyssningslägestyp Betydelse

DTS NEO:6 Detta	läge	kan	väljas	då	en	DTS	NEO:6-avkodare	används	för	att	spela	
upp	2-kanalig	källa	i	6.1/7.1-kanaligt	surroundljud	med	bakre	surroundkanal	
inkluderad. 
Det	finns	ett	“Cinema”-läge	optimerat	för	filmuppspelning,	och	ett	“Music”-
läge	optimerat	för	musikuppspelning.	

DTS SURROUND Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS.
DTS ES DSCRT6.1z Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS-ES.

Ger optimal uppspelning av DTS-ES Discrete-signaler med bakre surround. 
DTS ES MTRX6.1z Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS-ES.

Bakre surroundkanaldata som har kodats i inspelningsprogrammet DTS-ES 
Matrix	hörs	i	den	bakre	surroundkanalen.	

DTS	96/24 Det	här	läget	kan	väljas	vid	uppspelning	av	källor	inspelade	i	DTS	96/24.
DTS-HD Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS-HD.
DTS Express Det här läget kan väljas vid uppspelning av källor inspelade i DTS Express.

 z  Detta alternativ kan ställas in när menyn “Speaker Config.” – “S.Back” inte är “None”.

PCM flerkanaligt avlyssningsläge

Avlyssningslägestyp Betydelse

MULTI CH IN Det här läget kan väljas vid uppspelning av flerkanaliga PCM-källor.
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Annat surroundläge

Avlyssningslägestyp Betydelse

MULTI CH STEREO Det	här	läget	ger	stereoåtergivning	via	alla	högtalare.
Samma	ljud	som	det	från	fronthögtalarna	(V/H)	spelas	upp	på	samma	nivå	från	
surroundhögtalarna	(V/H)	och	de	bakre	surroundhögtalarna	(V/H).

ROCK ARENA Det här läget återskapar atmosfären från en live-konsert på en utomhusarena.
JAZZ CLUB Det	här	läget	återskapar	atmosfären	från	en	live-konsert	på	en	jazzklubb.
MONO MOVIE Detta	 läge	 passar	 för	 att	 spela	 filmer	 med	 monoljud	 så	 de	 återges	 med	

surroundljud.
När du spelar program som spelats in i mono med “MONO MOVIE”- 
läget,	blir	ljudet	instabilt	om	endast	en	kanal	(höger	eller	vänster)	tas	emot,	så	
se till att bägge kanalerna är anslutna.

VIDEO GAME Detta	läge	passar	för	videospel	så	att	ljudet	återges	i	surround.
MATRIX Med	detta	läge	kan	du	lägga	till	en	känsla	av	rymd	för	stereoprogram.
VIRTUAL Det	här	läget	ger	surroundeffekt	endast	i	fronthögtalare	eller	hörlurar.

STEREO-avlyssningsläge

Avlyssningslägestyp Betydelse

STEREO Detta	är	ett	läge	för	stereoavspelning.	Läget	medger	justering	av	tonen.
•	Ljudet	 återges	 från	 den	 högra	 och	 vänstra	 fronthögtalaren	 samt	
subwooferhögtalaren.

•	Flerkanaliga ingångssignaler kan mixas ned till 2-kanalsljud och spelas upp.

Direktavlyssningsläge

Avlyssningslägestyp Betydelse

DIRECT Ljud som spelats in i källan spelas upp som i originalet. 
PURE DIRECT Detta	 läge	 är	 till	 för	 uppspelning	 med	 högre	 ljudkvalitet	 än	 i	 läget	

“Direktavspelning”. 
Stäng	av	förstärkarens	display	för	att	stoppa	den	analoga	videokretsen.	Detta	
dämpar	störningarna	som	påverkar	ljudkvaliteten.	

I	Direktavlyssningsläget	kan	följande	inställningar	inte	justeras.	
•	Tone (vsidan 62) •	RESTORER (vsidan 62)

OBSERVERA
•	Videosignaler sänds endast ut när HDMI-signaler spelas i PURE DIRECT-läget.
•	I läget PURE DIRECT visas inte menyskärmen.
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F Installation/anslutning av högtalare (Avancerad anslutning)   vsidan 38

F Avspelning (Avancerade funktioner)   vsidan 46

F Uppspelning i ZONE2 (Annat rum)   vsidan 51

F Så här gör du fininställningar   vsidan 54

F Manövrera de anslutna enheterna genom fjärrkontrollen   vsidan 82

Avancerad version
Här förklaras funktioner och inställningar som gör att du kan utnyttja enheten bättre.
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Här beskrivs installations-, anslutnings- och 
inställningsmetoder för andra högtalare än 
5.1-kanalshögtalare. Information om installations-, 
anslutnings- och inställningsmetoder för 
5.1-kanalshögtalare finns i C sidan 4 “Setup 
Wizard”.

Procedur för högtalarinställningar

Installera

Anslut (vsidan 40)

Installera

Den här enheten är kompatibel med Dolby Pro Logic gz	
(vsidan 122), som ger en ännu bredare och djupare 
surroundkänsla.
För	att	använda	Dolby	Pro	Logic	gz,	installera	fronthöjdhögtalarna.

Installera	de	bakre	surroundhögtalarna	60	till	90	cm	över	öronhöjd.

z

Surroundhögtalare

60 – 90 cm

GSett från sidanH

Främre 
höjdhögtalare
•	Rikta lite grann 

nedåt

Minst 
1 m

Bakre 
surroundhögtalare
•	Rikta lite grann 

nedåt

Fronthögtalare

 z 	Lämpligt	för	Dolby	Pro	Logic	gz

OBSERVERA
Det	 är	 inte	 möjligt	 att	 använda	 de	 bakre	 surroundhögtalarna	 och	
fronthöjdhögtalarna	samtidigt.

Med 7.1ch (Bakre surroundhögtalare) installerad

FL FR

C

SBL SBR

SL SR

SW

z1
z2

z3

Avlyssnings-
position

z1 22˚ – 30˚ z2 90˚ – 110˚ z3 135˚ – 150˚ 

GHögtalarförkortningarH
FL Fronthögtalare	(V) SL Surroundhögtalare	(V)
FR Fronthögtalare	(H) SR Surroundhögtalare	(H)
C Mitthögtalare SBL Bakre	surroundhögtalare	(V)
SW Subwoofer SBR Bakre	surroundhögtalare	(H)

Installation/anslutning av högtalare (Avancerad anslutning)
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Installera

Med 7.1ch (Främre höjdhögtalare) installerad

FL FR

FHRFHL

C

SL SR

SW

z1

z2

z3

Avlyssnings-position

z1 22˚ – 30˚ z2 22˚ – 45˚ z3 90˚ – 110˚ 

GHögtalarförkortningarH
FL Fronthögtalare	(V) SL Surroundhögtalare	(V)
FR Fronthögtalare	(H) SR Surroundhögtalare	(H)
C Mitthögtalare FHL Främre	höjdhögtalare	(V)
SW Subwoofer FHR Främre	höjdhögtalare	(H)

Med 6.1ch (Främre höjdhögtalare) installerad

FL FR

C

SB

SL SR

SW

z1z2

Avlyssnings-position

z1 22˚ – 30˚ z2 90˚ – 110˚ 

GHögtalarförkortningarH
FL Fronthögtalare	(V) SL Surroundhögtalare	(V)
FR Fronthögtalare	(H) SR Surroundhögtalare	(H)
C Mitthögtalare SB Bakre	surroundhögtalare
SW Subwoofer

Om front A/B-högtalare installerade 

FR(A) FR(B)
SW

FL(B) FL(A)

Avlyssnings-position
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Anslut
•	För	metod	för	att	ansluta	5.1-kanalshögtalare,	se	C sidan 6 “Connecting a power amplifier”.
•	För	anslutning	av	TV:n,	se	C sidan 3 “Connect this unit to the television using an HDMI cable (sold 

separately)”.
•	Använd	 utnivåväljaren	 och	 byt	 till	 en	 utgångsspänning	 som	 passar	 den	 anslutna	 effektförstärkaren	

(vsidan 6).

7.1-kanalanslutning (Bakre surroundhögtalare)
Illustrationen	till	höger	visar	ett	anslutningsexempel	för	7.1-kanalsuppspelning	med	bakre	surroundhögtalare.
Om	du	ansluter	bakre	 surroundhögtalare	och	 fronthöjdhögtalare	 innan	du	startar	 uppspelningen	spelas	
ljudet automatiskt upp i enlighet med surroundläge eller insignalerna.

Effektförstärkare

FL FR

C

SL SR

SW

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SBL SBR

Den här apparaten
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Anslut

7.1-kanalanslutning (Främre höjdhögtalare)
Illustrationen	till	höger	visar	ett	anslutningsexempel	för	7.1-kanalsuppspelning	med	bakre	fronthöjdhögtalare.
Om	du	ansluter	bakre	 surroundhögtalare	och	 fronthöjdhögtalare	 innan	du	startar	 uppspelningen	spelas	
ljudet automatiskt upp i enlighet med surroundläge eller insignalerna.

Den här apparaten

FL FR

C

SL SR

SW
FHRFHL

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

Effektförstärkare
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SB

FL FR

C

SL SR

SW

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

Den här apparaten

Effektförstärkare

6.1-kanalanslutning (Bakre surroundhögtalare)
Om	endast	en	bakre	surroundhögtalare	(med	6.1-kanalsanslutning)	används	ska	den	anslutas	till	“L”-sidan	
på	SURR.	BACK/AMP	ASSIGN-anslutningen.
Mer	 information	 om	 högtalarinställningar	 finns	 i	 “Med	 6.1ch	 (Främre	 höjdhögtalare)	 installerad”	
(vsidan 39).
Använd dessutom “Speaker Config.” inställningarna (vsidan 65)	för	att	ställa	in	“S.Back”	på	“1spkr”.

Anslut
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Anslut

Front A/B anslutning
Du	kan	använda	en	andra	uppsättning	fronthögtalare	för	uppspelning.

Den här apparaten

FL(A)FL(B) FR(B)FR(A)

SW

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

Effektförstärkare

•	För	surrounduppspelning	av	en	flerkanalig	källa,	om	du	ansluter	mitthögtalaren,	surroundhögtalare	och	
subwoofers finns 5.1-kanalsuppspelning tillgänglig.

•	Fronthögtalarna	kan	användas	separat,	beroende	på	högtalarnas	specifikationer	eller	uppspelningskälla,	
t.ex.	 fronthögtalare	 (A)	 för	 flerkanalsuppspelning	 och	 fronthögtalare	 (B)	 för	 2-kanalsuppspelning	
(vsidan 67 “Front Sp Setup”).

OBSERVERA
Information om högtalarkabelanslutningar finns i C sidan 6 “Connecting a power amplifier”.
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Anslut

2.1-kanalanslutning

Den här apparaten

FL(A) FR(A)

SW

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

Effektförstärkare

OBSERVERA
Information om högtalarkabelanslutningar finns i C sidan 6 “Connecting a power amplifier”.
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Anslut

Bi-amp-anslutning
Du	kan	ansluta	fronthögtalarna	till	bi-amp-anslutningen.	
En	bi-amp-anslutning	används	för	att	ansluta	separata	förstärkare	till	diskant-	och	subwooferanslutningarna	
i	högtalare	som	är	kompatibla	med	bi-amp-funktionen.	Detta	förhindrar	att	back-EMF	(inducerad	spänning)	
skickas	från	subwoofern	till	diskanthögtalaren,	vilket	påverkar	ljudkvaliteten	i	diskanthögtalaren.

För	 surrounduppspelning	 av	 en	 flerkanalig	 källa,	 om	du	 ansluter	mitthögtalaren,	 surroundhögtalare	 och	
subwoofers finns 5.1-kanalsuppspelning tillgänglig.

OBSERVERA
•	Information om högtalarkabelanslutningar finns i C sidan 6 “Connecting a power amplifier”.
•	Använd	högtalare	som	är	kompatibla	med	a	bi-amp-anslutningen.
•	Se	till	att	kortslutningsplattan	eller	kabeln	mellan	högtalarens	woofer-	och	tweeterkontakter	tas	bort	när	
bi-amp-anslutningen	görs.

Den här apparaten

FL FRSW

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

wq wq

 (R) (L)

Effektförstärkare
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 n HDMI-kontrollfunktion (vsidan 46)
 n Timer för sovfunktion (vsidan 47)
 n Justera volymen på högtalarna (vsidan 48)
 n Quick select-funktionen (vsidan 49)
 n Olika minnesfunktioner (vsidan 50)

Avspelning (Grundläggande funktioner) 
(vsidan 19)

Inställningar (vsidan 18)

Välja avlyssningsläge (Surroundläge) (vsidan 33)

Avspelning (Avancerade funktioner)

Praktiska funktioner

HDMI-kontrollfunktion
Om du ansluter enheten och en HDMI-kontrollfunktionskompatibel 
TV eller spelare med en HDMI-kabel och sedan aktiverar inställningen 
HDMI-kontrollfunktion på varje enhet, kommer enheterna att kunna 
styra varandra.

 nMöjliga funktioner genom HDMI-kontroll
•	Strömbrytaren för apparaten kan länkas samman med 

tv-strömbrytaren.
•	Du kan byta mellan olika ljudutgångar via tv:n.
När	 du	 ställer	 in	 “Ljud	 ut	 från	 förstärkare”	 på	 inställningen	 för	
tv-utgången,	kan	du	slå	på	amp-strömmen.

•	Du kan justera volymen för apparaten via ljudinställningen för 
tv:n.

•	Du kan byta apparatens ingångskällor genom koppling till 
TV-ingångsväxling.

•	När spelaren används, byter apparaten ingångskälla till källan 
för den valda spelaren.

•	Om du växlar enhetens ingående källa till “TV” kan du spela 
upp TV-ljud med denna enhet (vsidan  7 “Om ARC-
funktionen (Audio Return Channel)”).

•	När “HDMI Control” (vsidan 68) i menyn är inställd till “ON” 
sänds ingående signaler till HDMI-ingången ut till TV:n eller 
annan enhet ansluten till HDMI-utgången, även om strömmen 
till enheten är i standby (genompasseringsfunktion).

•	Om	 du	 vill	 spela	 upp	 ljudet	 från	 en	 TV	 som	 inte	 stöder	 ARC-
funktionen på den här enheten ska du ansluta TV:n med en optisk-
digital anslutning. 

•	För	 att	 använda	 genompasseringsfunktionen,	 anslut	 en	 HDMI-
anslutningsenhet som är kompatibel med HDMI-kontroll. 

 n Inställningsprocedur

1 Ställ in HDMI-utgångsterminalen så den stämmer 
överens med HDMI-kontrollfunktion. 
Ställ in “HDMI Control” (vsidan 68) till “ON”.

2 Sätt på strömmen för all utrustning som är ansluten 
med HDMI-kabel.

3 Ställ in HDMI-kontrollfunktionen för all utrustning 
ansluten med HDMI-kabel.

•	Se	användarmanualen	för	den	anslutna	enheten	för	att	kontrollera	
inställningarna.

•	Utför	steg	2	och	3	om	någon	del	av	utrustningen	kopplas	ur.

4 Ändra TV-ingången till den HDMI-ingång som är 
ansluten till den här apparaten.

5 Ändra den här apparatens ingång till HDMI-
ingångskällan och kontrollera om bilden från 
spelaren är korrekt.

6 När du sätter TV:n i standby-läge, kontrollera att 
den här enheten också sätts i standby-läge.

Om HDMI-kontrollfunktionen inte fungerar ordentligt, kontrollera 
följande.	
•	Är TV:n kompatibel med HDMI-kontrollfunktionen?
•	Är “HDMI Control” (vsidan 68) inställd på “ON”?
•	Är “P.Off Control” (vsidan 68) inställd på “All” eller “Video”?
•	Är HDMI-kontrollfunktionens inställningar på all utrustning korrekt?
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Praktiska funktioner

OBSERVERA
•	När “HDMI Control” är inställd på “ON”, drar det mer standby-

ström.
•	HDMI kontrollfunktionen kontrollerar funktionerna på en TV som är 

kompatibel med HDMI-kontrollfunktionen. Se till att både TV och 
HDMI	är	anslutna	när	du	gör	HDMI-kontrollen.

•	Vissa funktioner fungerar inte beroende på den anslutna TV:n eller 
spelaren.	Se	bruksanvisningen	för	varje	apparat	för	mer	information.	

•	När “P.Off Control” på menyn anges till “OFF” (vsidan  68), 
aktiveras	 inte	 standby	 för	den	här	enheten	även	om	den	anslutna	
enheten aktiverar standbyläget.

•	När	 ändringar	 för	 anslutningar	 implementeras,	 som	 t.ex.	 tillägg	 av	
anslutningar till HDMI-enheter, kan länkade funktioner initieras. I så 
fall måste du konfigurera om inställningarna.

•	När	“HDMI	Control”	är	inställd	på	“ON”,	är	det	inte	möjligt	att	tilldela	
en HDMI-terminal till “TV” vid “Input Assign” (vsidan 78).

•	Om	någon	av	funktionerna	nedan	utförs	kan	sammankopplingsfunktionen	
återställas, och du upprepar i så fall steg 2 och 3.
•	Inställningen	 för	 “Input	 Assign”	 –	 “HDMI”	 (vsidan  78) har 

ändrats.
•	Något har ändrats i anslutningen mellan utrustningen och HDMI, 

eller har mer utrustning tillkommit.

Timer för sovfunktion
Enheten	går	automatiskt	över	till	standbyläget	efter	den	inställda	tiden.
Det här är en praktisk funktion när du vill spela och det är dags att 
sova.

Tryck på SLEEP och visa tiden du vill 
ställa in.
“SLEEP”-indikatorn på displayen tänds.

•	Tiden växlas så som visas nedan varje gång 
SLEEP trycks ner.

OFF 10 min 20 30 40 50

6080 7090100110120

•	Om du trycker på SLEEP på huvudenheten får du samma funktion 
som med fjärrkontrollen.

Bekräfta nedräkningstid innan enheten övergår i 
viloläge
Tryck på SLEEP.
“Sleep : zmin” visas på displayen.

 z  Nedräkningstid

Annullera timern för sovfunktionen
Tryck på SLEEP	för	att	ställa	in	“OFF”.
“SLEEP”-indikatorn på displayen släcks.

•	Inställningen	 för	 insomningstimern	 nollställs	 om	 enheten	 sätts	 i	
standby-läge.

•	Sleep-timerfunktionen	 kan	 ställas	 in	 separat	 för	 de	 olika	 zonerna	
(vsidan 53	“Timer	för	sovfunktion”).

OBSERVERA
Strömmen	till	enheter	som	är	anslutna	till	den	här	enheten	stängs	inte	
av	med	 insomningstimerfunktionen.	För	att	 stänga	av	strömmen	 till	
anslutna enheter ska du ställa in insomningstimerfunktionen på varje 
ansluten enhet. 
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Justera volymen på högtalarna
Du kan justera kanalnivån antingen enligt källan som spelas eller enligt 
din	egen	smak	enligt	förklaringarna	nedan.

 nJustera volymen på de olika högtalarna

1 Tryck på ZONE SELECT för att byta 
zon-läge till J (MAIN ZONE). 
Indikatorn J. 

2 Tryck på AMP för att ställa in 
fjärrkontrollen på funktionsläget 
för AMP.

3 Tryck på CH LEVEL.

Channel Level

ON

Front L
Front R

Subwoofer

Subwoofer

-8.5dB
-11.5dB

0.0dB

4 Använd ui för att välja högtalare.
Högtalarna	som	kan	ställas	 in	växlar	varje	gång	du	tryck	på	en	
av tangenterna.

5 Använd o p för att justera volymen.

•	Du kan direkt stänga av “OFF” subwoofer-signalerna under 
2-kanalsuppspelning i DIRECT- eller STEREO-läge.
Välj “Subwoofer” och välj “ON” eller “OFF” med o p.

Channel Level

OFF

Front L
Front R

Subwoofer

-8.5dB
-11.5dB

När	hörlurar	ansluts	kan	nivån	för	hörlurkanalen	justeras.

 nJustera volymen på en grupp högtalare  
(Fader-funktion)
Med denna funktion kan du justera balansen (fader) i ett moment 
mellan	 högtalarna	 fram	 (Fronthögtalare	 /	 Främre	 höjdhögtalare	 /	
mitthögtalare)	och	bak	(Surroundhögtalare	/	Bakre	surroundhögtalare).

1 Tryck på ZONE SELECT för att byta zon-läge till  
J (MAIN ZONE). 
Indikatorn J. 

2 Tryck på AMP för att ställa in 
fjärrkontrollen på funktionsläget 
för AMP.

3 Tryck på CH LEVEL.

4 Tryck på i för att välja “Fader” 
och välj därefter funktionen som 
ska justeras med o p.

Channel Level

FrontFader Rear

Front L
Front R
Center
Subwoofer
Surround L
Surround R

-1.0dB
-1.0dB
-1.0dB
+0.5dB

0.0dB
0.0dB

5 Använd o p för att justera volymen i de olika 
högtalarna.
(o : front, p: rear)

•	Fader-funktionen har ingen verkan på subwooferkanalen.
•	Fader	 kan	 justeras	 till	 volymen	 i	 högtalaren	 som	 justeras	 når	 den	

lägsta inställningen, –12 dB.
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Quick select-funktionen
Alla inställningar i steg 1 kan lagras tillsammans. Om du ställer in 
inställningar som du ofta använder i minnet går det snabbt att komma 
åt dem.

 nSpara inställningarna

1 Ställ in funktionerna nedan till inställningarna du vill 
spara.
q Ingångskällaz (vsidan 19)
w Volym (vsidan 20)
e Surroundläge (vsidan 33)
r Video Select (vsidan 79)

 z 	Källan	“NET/USB”	 i	MAIN	ZONE	kan	 till	 och	med	minneslagra	
menyskärmen	för	varje	innehåll	(Media	Server,	iPod/USB,	etc.).	

2 Tryck och håll inne QUICK SELECT till dess att 
“Memory” visas på displayen.
De aktuella inställningarna kommer att sparas.

GStandardinställningar för direktvalH

Ingångskälla Volume

QUICK SELECT 1 BD –40 dB
QUICK SELECT 2 SAT/CBL –40 dB
QUICK SELECT 3 GAME1 –40 dB
QUICK SELECT 4 NET/USB	(iPod/USB) –40 dB

 nÅterställa inställningarna

Tryck på QUICK SELECT så att 
inställningarna du vill visa sparas.

Namnge Quick Select-inställningar
Se “Quick Sel.Name” (vsidan 74).

•	Quick	select-funktionen	kan	ställas	 in	 separat	 för	de	olika	 zonerna	
(vsidan 53 “Quick select-funktionen”).

•	Om du trycker på QUICK SELECT på huvudenheten får du samma 
funktion som med fjärrkontrollen.

OBSERVERA
Ingångskällor som har sparats med direktvalsfunktionen kan inte väljas 
om de har raderats via menyn “Source Delete” (vsidan 73). Spara 
dem i så fall en gång till.

Knapplåsfunktion
För	att	 förhindra	att	enhetens	 funktioner	används	oavsiktligt	 kan	du	
inaktivera knapparna på framsidan.

KEY LOCK

Håll KEY LOCK nedtryckt under minst tre sekunder.
“Panel lock:ON” visas på displayen och andra knappar än ON/
STANDBY går inte att använda.

 nAvbryta knapplåsfunktionen

Håll KEY LOCK nedtryckt under minst tre sekunder 
medan knapplåset är på.
“Panel lock:OFF” visas på displayen och knapplåset avbryts.

När	 knapplåset	 är	på	går	det	 fortfarande	att	manövrera	enheten	via	
fjärrkontrollen, IP-kontroll eller RS-232C-kommandon.
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Olika minnesfunktioner

 nPersonal Memory Plus-funktion
Den här funktionen anger inställningarna (ingångsläge, surroundläge, 
HDMI-utgångsläge,	 ljudfördröjning	 osv.)	 som	 senast	 valdes	 för	
respektive ingångskälla.

Surroundparametrar,	toninställningar	och	volymer	för	olika	högtalare	
sparas	för	enskilda	surroundlägen.	

 nSenaste funktion-minne
Den här funktionen sparar aktuella inställningar när standby-läget 
aktiveras. 
När	strömmen	slås	på	igen	återställs	inställningarna.

Praktiska funktioner
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Uppspelning i ZONE2 (Annat rum) 
Du kan samtidigt spela upp från samma källa både i MAIN ZONE och ZONE2. Du kan även spela upp olika 
källor i MAIN ZONE och ZONE2.

Ljudutgång
Du kan välja mellan två metoder enligt nedan. Välj en av metoderna.
q Zonuppspelning genom balanserad utgång
w Zonuppspelning genom ljudutgång

Med	en	extern	förstärkare.

q Zonuppspelning genom balanserad utgång
ZONE2-ljudsignaler	 skickas	 ut	 från	 enhetens	 anslutningar	 för	 bakre	 surround	 genom	 förstärkarens	
tilldelningsfunktion.

 nAnsluta och ställa in högtalarna

“Amp Assign”-inställning (vsidan 65) och 
ljudutgångsignaler

Ansluta högtalarna

ZONE2
Utgångssignal :
Fram	V/H

Den här apparaten

ZONE2

w q w q

(L) (R)

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

SPEAKERS

XLR

RCA

Effektförstärkare

w Zonuppspelning genom ljudutgång

 n Ljudanslutningar (ZONE2)
Ljudsignalerna	från	ZONE2-ljudutgångarna	på	apparaten	sänds	ut	till	ZONE2-förstärkarna	och	spelas	på	
dessa	förstärkare.

AUX IN

R L

This unit

MAIN ZONEZONE2

Den här apparaten

•	Ställ	in	volymen	på	den	anslutna	förstärkaren.
•	Vi	 rekommenderar	användning	av	stiftuttagskablar	av	hög	kvalitet	 för	 ljudanslutningar	 för	att	 förhindra	

brus.
•	Läs även bruksanvisningarna till de anslutna enheterna.

OBSERVERA
Det går inte att spela upp de digitala ljudsignalerna från kontakterna HDMI, COAXIAL eller OPTICAL i 
ZONE2. Spela upp med analoga anslutningar (i stereo).
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Avspelning

1 Tryck på ZONE SELECT för att 
byta zon-läge till K (ZONE2).

Ingångsväljare

2 Tryck på AMP för att ställa in 
fjärrkontrollen på funktionsläget 
för AMP.

3 Tryck ZONE/DEVICE Z för att 
sätta på ZONE2.

-indikatorn på displayen tänds.

•	Du	kan	också	slå	på	strömmen	genom	att	
trycka på ingångskällans knapp i standby-
läge.

•	När du trycker på ZONE/DEVICE X slås 
ZONE2 från.

•	Strömmen	 till	 ZONE2	kan	 stängas	 av	eller	
sättas på genom att trycka på ZONE2 ON/
OFF på huvudenheten.

4 Tryck på ingångsväljaren.
Ljud-signalen från den valda källan 
skickas till ZONE2.

•	För	 att	 utföra	 en	 funktion	 med	 huvudenheten,	 tryck	 på	 ZONE2 
SELECT många gånger.

När	strömmen	för	både	MAIN	ZONE	och	ZONE2	har	angetts	till	ON	
kan	 endast	 strömmen	 för	 MAIN	 ZONE	 stängas	 av.	 Välj	J (MAIN 
ZONE) i steg 1 och tryck sedan på ZONE/DEVICE X.

Justera volymen
Använd M df	för	att	justera	volymen.

GJusterbart intervallH – – –  –80dB – –40dB – 18dB
(När “Volume Display” (vsidan 73)-inställningarna är “Relative”)

GJusterbart intervallH 0 – 41 – 99
(När “Volume Display” (vsidan 73)-inställningarna är “Absolute”)
•	“Volume Limit” är inställd på (vsidan  73) “–10dB (71)” vid 
köptillfället.

Vrid på MASTER VOLUME efter att du har tryckt på ZONE2 SELECT på 
huvudenheten när du vill justera volymen.

Dämpa ljudet temporärt
Tryck på N.
Ljudet dämpas till den nivå som ställts in med “Mute Level” 
(vsidan 73) i menyn.
•	Ljuddämpningen kan kopplas ur genom att justera volymen eller 

trycka en gång till på N.
•	Inställningen	avbryts	om	strömmen	för	denna	zon	stängs	av.
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Quick select-funktionen
Det	är	också	möjligt	att	spara	fyra	inställningar	för	ZONE2.

 nSpara inställningarna

1 Ställ in funktionerna nedan till inställningarna du 
vill spara.
q Ingångskälla (vsidan 52)
w Volym (vsidan 52)

OBSERVERA
Inställningarna	för	varje	 innehåll	 (Media	Server,	 iPod,	etc.)	kan	
inte	minneslagras	för	källan	“NET/USB”	för	ZONE2.

2 Tryck på ZONE SELECT för att 
byta zon-läge till K (ZONE2).

3 I det zonläge du vill ha trycker 
du på och håller intryckt önskad 
QUICK SELECT tills “Memory” 
visas på displayen.
De aktuella inställningarna kommer att 
sparas.

GStandardinställningar för direktvalH

Ingångskälla Volume

ZONE2 QUICK SELECT 1 BD –40dB
ZONE2 QUICK SELECT 2 SAT/CBL –40dB
ZONE2 QUICK SELECT 3 – –
ZONE2 QUICK SELECT 4 NET/USB –40dB

Timer för sovfunktion
Den här funktionen är praktisk när du vill lyssna i ZONE2 och det är 
dags att sova.

1 Tryck på ZONE SELECT för att 
byta zon-läge till K (ZONE2).

2 Tryck på SLEEP och visa tiden du 
vill ställa in.

•	Tiden växlas så som visas nedan varje gång 
SLEEP trycks ner.

OFF 10 min 20 30 40 50

6080 7090100110120

•	Om du trycker på SLEEP på huvudenheten får du samma funktion 
som med fjärrkontrollen.

Bekräfta nedräkningstid innan enheten övergår i 
viloläge
Tryck på SLEEP.
“Z2 Sleep : zmin” visas på displayen.

 z  Nedräkningstid

Annullera timern för sovfunktionen
Tryck på SLEEP	för	att	ställa	in	“OFF”.

Timer	för	sovfunktionen	avbryts	också	när	denna	enhet	sätts	i	standby-
läge	eller	om	strömmen	på	ZONE2	stängs	av.

OBSERVERA
Strömmen	till	enheter	som	är	anslutna	till	den	här	enheten	stängs	inte	
av	med	 insomningstimerfunktionen.	För	att	 stänga	av	strömmen	 till	
anslutna enheter ska du ställa in insomningstimerfunktionen på varje 
ansluten enhet. 

 nÅterställa inställningarna

1 Tryck på ZONE SELECT för att 
byta zon-läge till K (ZONE2).

2 Tryck på QUICK SELECT så att 
inställningarna du vill visa sparas.

Namnge Quick Select-inställningar
Se “Quick Sel.Name” (vsidan 74).
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Menyöversikt
För	att	använda	menyerna	ansluter	du	en	TV	och	menyerna	visas	sedan	på	TV-skärmen.	Mer	information	om	menyfunktioner	finns	på	följande	sida

Så här gör du fininställningar

Inställningsobjekt Detaljerade poster Betydelse Sidan

Audio Adjust Surr.Parameter Justerar surroundljudparametrar. 60
Tone Justerar ljudtonens kvalitet. 62
Manual EQ Använd	den	grafiska	equalizern	för	att	justera	tonen	i	varje	högtalare. 62
RESTORER Ökar	låg-	och	högfrekvenskomponenterna	i	komprimerat	ljud	för	att	skapa	en	

fylligare ljudbild vid uppspelningen.
62

Audio Delay Kompenserar	för	felaktig	timing	mellan	bild	och	ljud. 62
Information Status Visar information om aktuella inställningar. 63

Audio Signal Visar information om ljud-in-signaler. 63
HDMI Information Visar	HDMI-in-/utsignalerna	och	HDMI-övervakningsinformation. 63
Auto Surround Visar	inställningar	som	lagrats	för	autosurroundläge. 63
Quick Select Visar	inställningar	som	lagrats	för	Quick	Select-funktionen. 63
Preset Channel Visa	information	om	förinställda	kanaler. 63

Setup Wizard Utför	installations-,	anslutnings-,	och	inställningsprocedurerna	för	att	förbereda	
enheten	för	användning	genom	att	följa	vägledningen.

C 4

System Setup Speaker Setup Ställer	in	högtalarstorlek	och	-avstånd,	kanalnivå,	etc. 65
HDMI Setup Utför	inställningar	för	HDMI	ljud-/videoutgångar. 68
Audio Setup Utför	inställningar	för	ljudavspelning. 69
Network Setup Utför	nätverksinställningar. 70
ZONE2 Setup Anger	inställningar	för	ljuduppspelning	i	ZONE2. 73
Option Setup Utför	diverse	andra	inställningar. 73
Language Ställ	in	vilket	språk	som	ska	användas	för	menyn	på	TV-skärmen. 76

Input Setup

Olika inställningar visas på menyn 
“Input Setup” beroende på vald 
ingångskälla.

Input Assign Byter ingångsanslutningstilldelning. 78
Video Gör	videoinställningarna. 79
Input Mode Ställer in ljudingångsläge och avkodningsläge. 80
Rename Byter	displaynamn	för	den	här	källan. 80
Source Level Justerar	uppspelningsnivån	för	ljudingången. 80
Playback Mode Anger	inställningar	för	uppspelning	av	iPod,	USB-minnesenheter	eller	

nätverkskällor.
81

Still Picture Anger	inställningar	för	stillbildsuppspelning. 81

Audio Adjust
Information
Setup Wizard
System Setup
Input Setup

Surr.Parameter
Tone
Manual EQ
RESTORER
Audio Delay

Menu

Funktioner som bara behöver 
ställas in en gång

Ställ	till	exempel	in	dessa	vid	köptillfället.
När	 de	 har	 ställts	 in	 en	 gång	 behöver	
man inte ställa in dem igen, såvida 
inte	 högtalarlayouten	 eller	 de	 anslutna	
högtalarna	har	bytts.
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Exempel på menyskärmvisningar
Nedan vissa några typiska exempel med skärmtexter.

GExempelH Menyvalsskärmen (huvudmeny)

Speaker Setup
HDMI Setup
Audio Setup
Network Setup
ZONE2 Setup
Option Setup
Language

Amp Assign
Speaker Config.
Bass Setting
Distance
Channel Level
Crossover Freq.
Front Sp Setup

System Setup

q Vald inställning
w	Lista	med	vald	underkategori	för	

inställningar

Tryck på i för att välja 
“System Setup” och tryck 
sedan på p.
(Eller tryck på ENTER.)

e

r

Audio Adjust
Information
Setup Wizard
System Setup
Input Setup

Surr.Parameter
Tone
Manual EQ
RESTORER
Audio Delay

Menu

w

q

e Valt inställningsalternativ
r	Alternativ	för	valt	inställningsobjekt

 n Lista

Input Assign
Video
Input Mode
Rename
Source Level

Input Setup

Fortsätt till 
underkategorin

•	Du kan växla punkt medg ui.

Ändra vald punkt

(Använd p ellear ENTER för 
att ändra.)
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Exempel på menyer och frontdisplayen
Nedan	beskriver	vi	typiska	exempel	på	displayer	på	TV-skärmen	och	på	anläggningens	displayfönster.

Menydisplay Frontdisplay Betydelse

Toppmenydisplay
Audio Adjust
Information
Setup Wizard
System Setup
Input Setup

Surr.Parameter
Tone
Manual EQ
RESTORER
Audio Delay

Menu

w
Audio Adjust   –

w

q Tryck på MENU	för	att	visa	menyskärmen.
w TV-skärm: Visar den valda raden. 

Displayen: Visar den valda inställningen.
•	Använd ui	 för	 att	 gå	 till	 funktionen	 du	 vill	

ställa in.

Display vid ändring av inställningar

Default
BD
DVD
TV
SAT/CBL
GAME1

HDMI1
HDMI2
None
HDMI3
HDMI4

 None
 None
 OPT
 COAX
 None

None
None
None
RCA
None

Input Assign

[    ][ENTER] Enter[       ] Select Return

[1/2]

q
G HDMI H G DIGITAL H G COMPONENT H

Default
BD
DVD
TV
SAT/CBL
GAME1

HDMI1
HDMI2
None
HDMI3
HDMI4

 None
 None
 OPT
 COAX
 None

None
None
None
RCA
None

Input Assign

[    ][ENTER] Enter[       ] Select Return

[1/2]

G HDMI H G DIGITAL H G COMPONENT He

Tryck på ENTER.

 

BD     [HDMI1 ]

q

BD     •HDMI1 – e

Tryck på ENTER.

q TV-skärm: Visar den valda raden. 
Displayen: Visar den valda inställningen.

•	Använd ui	för	att	gå	till	funktionen	du	vill	ställa	in.
w Tryck på ENTER	för	att	ställa	in	det	läge	där	inställningen	kan	göras.

e 0 1 visas vid sidan om funktionerna vars inställningar kan ändras. 
Använd o p	för	att	ändra	till	önskad	inställning.

Display vid återställning

Rename

Return settings to the default?

Yes Now

Tryck på ENTER.

Default
CD
BD
DVD
TV
SAT/CBL
GAME1

CD
BD
DVD
TV
SAT/CBL
GAME1

Rename

[    ][ENTER] Enter Return

[1/2]

q

Default?  :•No

qDefault

Tryck på ENTER.

q Tryck på u	för	att	välja	“Default”,	tryck	därefter	på	ENTER.
w Tryck på o	för	att	välja	“Yes”,	tryck	därefter	på	ENTER.



57

Ange tecken 
Du kan byta till valfritt namn med “Rename” (vsidan  80), “Zone 
Rename” (vsidan  74), “Quick Sel.Name” (vsidan  74) och 
teckeninmatningar i nätverksfunktioner. 
Det	finns	tre	metoder	för	att	mata	in	tecken	enligt	nedan.

Metoder för att mata in tecken 
Metod Beskrivning

Använda 
tangentbordsskärmen 

•	Använd fjärrkontrollen. 
•	Välj	tecken	på	TV-skärmen	för	att	mata	

in det. 
Använda 

siffertangenterna
(10-tangents-

inmatningsskärm)

•	Använd fjärrkontrollen. 
•	Flera tecken kan matas in per tangent 

och tecknet ändras varje gång du 
trycker på tangenten. 

Använda piltangenterna 
(10-tangents-

inmatningsskärm)

•	Använd fjärrkontrollen. 
•	Använd uio p och ENTER	 för	 att	

mata in tecken. 

Tangentbordsskärmen

 nTangentbordsskärmens utseende

BD

A
N
0
$

B
O
1
%

C
P
2
&

D
Q
3
‘

E
R
4
(

F
S
5
)

G
T
6
z

H
U
7
+

I
V
8
,

J
W
9
;

K
X
!
<

L
Y
“
=

M
Z
#
>

BD

Rename

[a/A] [SPACE] [   ] [   ] [INSERT] [DELETE] [OK]

Select
[SEARCH] 10Key[SHIFT] a/A

[       ] [RETURN][ENTER] Input Cancel

qw

e

r

Q0

t y u i o

q Teckeninmatningsdel (Maximalt 8 tecken. Endast “Quick Sel.Name” 
kan ha 16 tecken. 

w	Markör
e Tangentbordsdel
r Växla mellan stora och små bokstäver
t Mellanslagstangent 
y Piltangenter 
u Infogaknapp
i Ta bort-knapp
o OK-tangent
Q0	 Vägledning	för	funktionstangenterna

Använda tangentbordsskärmen

1 Visa inmatningsskärmen 
(vsidan 54 “Menyöversikt”).

2 Välj det tecken som ska ändras. 
q Använd uio p för att välja 

[←] eller [←].
w Tryck på ENTER för att ställa 

markören på tecknet som ska 
ändras. 
När du trycker på ENTER flyttas 
markören	ett	tecken	i	taget.	

3 Välj tecknet som ska matas in med uio p och 
tryck sedan på ENTER. 

•	Tecknen som kan matas in visas nedan.

GStora bokstäver/Siffror/SymbolerH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
! “ # $ % & ’ ( ) z + , ; < = >
GSmå bokstäver/Siffror/SymbolerH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
. @ - _ / : ˜ ? [ \ ] ^ ` { | }

•	Om du trycker ner SHIFT medan du skriver ändrar du från stora 
bokstäver till små och tvärtom.

4 Upprepa steg 2 och 3 för att ändra namnet. 

5 Använd uio p för att välja [OK], tryck därefter 
på ENTER.
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Använda piltangenterna

1 Visa inmatningsskärmen  
(vsidan 54 “Menyöversikt”).

2 Tryck på SEARCH medan en tangentbordsskärm 
visas.
En 10-tangents-inmatningsskärm visas.

3 Använd o p för att ställa markören på tecknet du 
vill ändra.

4 Använd ui för att byta tecknet, 
tryck därefter på ENTER.

•	Tecknen som kan matas in visas nedan.

GStora bokstäverH
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GSmå bokstäverH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
GSymbolerH ! “ # $ % & ‘ ( ) z + , - . / : ; < 

= > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ˜
GSiffrorH 0123456789 (mellanslag)

•	Om du trycker ner SHIFT medan du skriver ändrar du från stora 
bokstäver till små och tvärtom.

5 Upprepa steg 3 och 4 för att ändra namnet och 
registrera det genom att trycka på ENTER. 

Ange tecken 
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Audio Adjust
Ljudet som spelas upp i surroundläge kan ställas in valfritt. 
Funktionerna (parametrarna) som kan justeras beror på signalen som matas in och surroundläget som 
är inställt. För information om justerbara parametrar, se “Surroundlägen och surroundparametrar” 
(vsidan 117).

OBSERVERA
En	del	inställningsalternativ	kan	inte	ställas	in	medan	uppspelningen	är	stoppad.	Utför	inställningarna	under	
uppspelning.

Använda Menyerna

1 Tryck på ZONE SELECT för att byta zon-läge till J (MAIN 
ZONE). 
Indikatorn J. 

2 Tryck på AMP för att ställa in fjärrkontrollen på funktionsläget 
för AMP.

3 Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.

4 Tryck på ui för att välja menyn för inställningar eller 
användning.

5 Tryck på ENTER eller p för att avsluta.

•	Tryck på RETURN Bför	att	gå	tillbaka	till	den	förra	punkten.
•	Stäng menyn genom att trycka på MENU medan menyn visas.

Menyn stängs.

Funktioner som kan ställas in med “Audio Adjust”-proceduren

Surr.Parameter (vsidan 60)

Tone (vsidan 62)

Manual EQ (vsidan 62)

RESTORER (vsidan 62)

Audio Delay (vsidan 62)
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Surr.Parameter Ställ in källvideo.

Justerar surroundljudparametrar. Det är inte säkert att den här inställningen kan anges på grund av insignal 
(vsidan 117 “Surroundlägen och surroundparametrar”).

OBSERVERA
•	Du kan inte ställa in surroundparametrarna i PURE DIRECT-läget.
•	Under uppspelning i PURE DIRECT-läge är surroundparametrarna desamma som i DIRECT-läge.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Mode
Ställ	in	uppspelningsläge	för	
de olika surroundlägena.

 n PLgx eller PLg-läget
Cinema	:	Surround-läge	optimerat	för	filmer.
Music	:	Surround-läge	optimerat	för	musik.
Game	:	Surround-läge	optimerat	för	spel.
Pro Logic : Dolby Pro Logic-avspelningsläge (Endast PLg-läget).

 n PLgz-läget
Height : Dolby PLgz	Height-avspelningsläge.	

 n DTS NEO:6-läget
Cinema	:	Surround-läge	optimerat	för	filmer.
Music	:	Surround-läge	optimerat	för	musik.

•	När “Surr.Parameter” – “PLgz	 Height”	 (vsidan  61) är inställt på 
“ON”, ställs “Height”-läget in automatiskt.

•	“Music”-läget	passar	för	filmkällor	med	mycket	musik	i	stereo.
Cinema EQ
Dämpa diskanten i filmljud 
för	tydligare	återgivning.

ON : “Cinema EQ” används.
OFF : “Cinema EQ” används inte.

DRC
Dynamikkomprimeringsomfång 
(skillnaden mellan kraftiga och 
svaga ljud).

Auto	:	Automatisk	PÅ/AV	av	dynamikkomprimering	enligt	källa.	Detta	kan	
väljas i Dolby TrueHD-läget.
Low	/	Middle /	High : Dessa ställer in komprimeringsnivån.
OFF : Dynamikkomprimering alltid av.

D.Comp
Dynamikkomprimeringsomfång 
(skillnaden mellan kraftiga och 
svaga ljud).

OFF : Avaktivera komprimering av dynamiken.
Low	/	Middle /	High : Dessa ställer in komprimeringsnivån.

Audio Adjust

Inställningsobjekt Information om inställningar

LFE
Justera basnivån (LFE).

–10dB – 0dB

	Värdena	 nedan	 rekommenderas	 för	 korrekt	 avspelning	 av	 olika	
program.
•	Dolby Digital-källor : “0dB”
•	DTS-filmkällor : “0dB”
•	DTS-musikkällor : “–10dB”

C.Image
Tilldela mittkanalens signal 
till	V/H	framkanaler	för	en	
bredare ljudbild.

0.0 – 1.0 (0.3)

Panorama
Tilldela de bakre 
V/H-signalerna	till	
surroundkanalerna	för	en	
större	ljudbild.

ON : Ställ in.
OFF : Ställ inte in.

Dimension
Flytta ljudbildens centrum 
fram/bak	för	att	justera	
ljudbalansen.

0 – 6 (3)

C.Width
Tilldela mittkanalens signal 
till	V/H	framkanaler	för	en	
bredare ljudbild.

0 – 7 (3)

Delay Time
Justera	tidsfördröjningen	för	
att optimera ljudbalansen i 
rummet.

0ms – 300ms (30ms)

Effect Level
Justera signaleffekternas 
nivå.

1 – 15 (10)

 Välj en lägre nivå om ljudbilden och faskänslan i surroundsignalerna 
verkar onaturlig.

Room Size
Bestäm storleken på den 
akustiska	miljön.

Small	:	Simulera	akustiken	för	ett	mellanstort	rum.
Medium-S	:	Simulera	akustiken	för	ett	ganska	stort	rum.
Medium	:	Simulera	akustiken	för	ett	stort	rum.
Medium-L	:	Simulera	akustiken	för	ett	litet	rum.
Large	:	Simulera	akustiken	för	ett	ganska	litet	rum.

OBSERVERA
“Room	Size”	dindikerar	inte	lyssningsrummets	fysiska	storlek.
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Audio Adjust

Inställningsobjekt Information om inställningar

Height Gain
Ställa	in	volymen	för	
fronthöjdkanalen.

Low	:	Sänka	volymen	för	fronthöjdkanalen.
Middle	:	Ljudet	från	fronthöjdkanalen	matas	ut	med	normal	ljudvolym.
High	:	Höja	volymen	för	fronthöjdkanalen.

OBSERVERA
“Height	Gain”	visas	för	följande	inställningar.
•	När “Amp Assign” (vsidan 65) står på “F.HEIGHT”.
•	När “Speaker Config.” – “F.Height” (vsidan 66) är inställd på något 

annat än “None”.
•	När surroundläget är “PLgz”	eller	PLgz-avkodaren	används.

PLgz Height
Bestämma om 
fronthöjdkanalen	ska	
användas.

ON	:	Ljud	matas	ut	från	fronthöjdhögtalarna.
OFF	:	Ljud	matas	inte	ut	från	fronthöjdhögtalarna.

OBSERVERA
•	“PLgz	Height”	visas	med	följande	inställningar.
•	När inställningen “Speaker Config.” – “F.Height” (vsidan  66) är 

angiven till annat än “None”.
•	“PLgz	Height”	kan	 inte	ställas	 in	om	HD	Audio-källan	som	spelas	har	
en	 fronthöjdkanal.	 I	 det	 här	 fallet	 spelas	 fronthöjdkanalen	 upp	 med	
ingångssignalen utan avkodning i PLgz-läge.

AFDM
(Auto flag detect mode)
Detekterar källans bakre 
surroundkanalssignal och 
ställer in det optimala 
surroundläget automatiskt.

ON : Ställ in.
OFF : Ställ inte in.

[Exempel] Spela Dolby Digital-program (med EX-flagga)
•	Om “AFDM” har ställts på “ON”, tställs surroundläget automatiskt på 

DOLBY D + PLgx C-läget.
•		För	avspelning	i	DOLBY	DIGITAL	EX,	ska	du	ställa	“AFDM”	på	“OFF”	

och ställa “Surr.Parameter” – “S.Back” på “MTRX ON”.

 Vissa Dolby Digital EX-källor saknar EX-flaggor. Om avspelningsläget 
inte växlar automatiskt trots att “AFDM” är inställt på “ON” ska “Surr.
Parameter” – “S.Back” ställas in på “MTRX ON” eller “PLgx C”.

Inställningsobjekt Information om inställningar

S.Back
Ställer	in	metoden	för	
att generera den bakre 
surroundkanalen.

 n För 2-kanalskällor
ON : Den bakre surroundkanalen används.
OFF	:	Ingen	signal	hörs	i	de	bakre	surroundkanalerna.

 n För flerkanalskällor
Ställ	in	avkodningsmetod	för	den	bakre	surroundkanalen.
ONz1	 :	 Konvertera	 5.1-kanalkällan	 för	 de	 ingående	 DTS/DTS-HD-
signalerna till de utgående 7.1-kanalssignaler som rekommenderas av 
DTS och spela sedan upp.
MTRX ON : Generera och spela upp de bakre surroundkanalsignalerna 
från surroundkanalsignalerna med hjälp av Dolby Digital EX-dekodern.
ES MTRXz2 : Generera och spela upp de bakre surroundkanalsignalerna 
från DTS-källans surroundkanalsignaler med hjälp av DTS-ES-dekodern.
PLgx Cz3 : Generera och spela bakre surroundsignaler genom att 
avkoda signalerna i Dolby Pro Logic gx Cinema-läge.
PLgx M : Generera och spela bakre surroundsignaler genom att avkoda 
signalerna i Dolby Pro Logic gx Music-läge.
OFF : Den bakre surroundkanalen spelas inte.

z1	 Detta	kan	väljas	vid	uppspelning	av	5.1-kanalskälla	med	DTS/DTS-HD.
z2 Detta kan väljas när du spelar DTS-källor.
z3	 Kan	 ställas	 in	 när	 inställningen	 för	 “Speaker	 Config.”	 –	 “S.Back”	

(vsidan 65) har ställts på “2spkrs”.

 Om källan som spelas innehåller en bakre surroundsignal väljs 
avkodartypen automatiskt av AFDM-funktionen. Ställ in “AFDM” på 
“OFF”	för	att	växla	till	önskad	avkodare.

OBSERVERA
Om inställningen i “Speaker Config.” S.Back” (vsidan 65) är “None”, 
visas inte “S.Back”.

Subwoofer
Välj	av/på	för	signalen	till	
subwoofer-högtalaren.

ON : Skapa en bredare ljudbild.
OFF : Effekten är inte inställd.

OBSERVERA
Detta kan anges när surroundläget är “DIRECT” (vsidan  33), och 
“Subwoofer Mode” (vsidan 66) är “LFE+Main”.

Default
Inställningarna	för	“Surr.
Parameter” återställs till 
standardinställningarna.

Yes : Återställ till standardinställningarna.
No : Återställ inte till standardinställningarna.

 När du väljer “Default” och trycker på ENTER, 
visas “Return settings to the default?”. Välj 
antingen “Yes” eller “No”, och tryck på 
ENTER.
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Audio Adjust

Tone
Justera ljudtonens kvalitet.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Tone Control
Ställa in 
tonkontrollsfunktionen på 
“ON” och “OFF”.

ON : Aktivera tonkontroll (bas, diskant).
OFF : Avspelning utan tonkontroll.

OBSERVERA
•	Inställningarna	för	“Tone	Control”	avspeglas	inte	i	ZONE2.
•	Tonen kan inte justeras i läget “DIRECT”.

Bass
Justera basen.

–6dB – +6dB

 “Bass” kan ställas in när “Tone Control” står på “ON”.
Treble
Justera diskanten.

–6dB – +6dB

 “Treble” kan ställas in när “Tone Control” står på “ON”.

Manual EQ Ställ in källvideo.

Använd	den	grafiska	equalizern	för	att	justera	tonen	i	varje	högtalare.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Adjust Channel
Korrigera	tonen	för	varje	
högtalare.

q	 Välj	justeringsmetod	för	högtalarton.
All	:	Justera	tonen	för	alla	högtalare	tillsammans.
L/R	:	Justera	tonen	för	vänstra	och	högra	högtalarna	tillsammans.
Each	:	Justera	tonen	för	varje	högtalare.

w	 Välj	högtalare.
e	 Välj	frekvensband	för	justering.

63Hz	/	125Hz	/	250Hz	/	500Hz	/	1kHz	/	2kHz	/	4kHz	/	8kHz	/	16kHz
•	Väljer	de	högtalare	du	vill	justera	när	“L/R”	eller	“Each”	har	valts.

r Justera nivån.
–20.0dB – +6.0dB (0.0dB)

Default
Inställningarna	för	
“Manual EQ” återställs till 
standardinställningarna.

Yes : Återställ till standardinställningarna.
No : Återställ inte till standardinställningarna.

 När du väljer “Default” och trycker på ENTER, 
visas “Return settings to the default?”. Välj 
antingen “Yes” eller “No”, och tryck på 
ENTER.

RESTORER
Komprimerade ljudformat, t.ex. MP3, WMA (Windows Media Audio) och MPEG-4 AAC, reducerar 
datamängden	 genom	 att	 ta	 bort	 signalkomponenter	 som	 är	 svåra	 att	 uppfatta	 för	 örat.	 RESTORER-
funktionen genererar de signaler som har tagits bort vid komprimeringen, och återställer därigenom 
ljudet	 till	 det	 skick	 det	 hade	 innan	 komprimeringen.	 Funktionen	 förstärker	 även	 volym	 och	 bas	 så	 att	
ljudåtergivningen blir rikare när du spelar komprimerade ljudsignaler.

Information om inställningar

OFF : Använd inte RESTORER.
Mode1	(RESTORER	64)	:	Läge	optimerat	för	komprimerade	källor	med	svag	diskant.
Mode2	(RESTORER	96)	:	Lagom	förstärkning	av	bas	och	diskant	för	alla	komprimerade	källor.
Mode3	(RESTORER	HQ)	:	Läge	optimerat	för	komprimerade	källor	med	normal	diskant.

•	Det	här	kan	ställas	in	när	analoga	signaler	eller	en	PCM-signal	(fs	=	44,1/48	kHz)	matas	in.
•	“RESTORER”-inställningarna	sparas	för	varje	ingående	källa.
•	Standardinställningen	för	“iPod”	och	“NET/USB”	är	“Mode3”.	Alla	andra	inställningar	ställs	på	“OFF”.
•	 visas om en annan inställning än “OFF” används.
•	Det här kan inte anges när surroundläget är inställt på “DIRECT” eller “PURE DIRECT”.

Audio Delay Ställ in källvideo.

När	du	tittar	på	video	kan	du	manuellt	justera	tiden	som	ska	fördröja	ljudutgången.

Information om inställningar

0ms – 200ms

•	Den här inställningen kan anges inom ett omfång på 0 till 100 ms när “Auto Lip Sync” (vsidan 68) 
är inställt på “ON” och när en Auto Lip Sync-kompatibel TV är ansluten.

•	Spara	“Audio	Delay”	för	varje	ingångskälla.
•	“Audio	Delay”	kan	anges	för	spelläget	om	“Video	Mode”	(vsidan 79) har angetts till “Auto” eller 

“Game”. 
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Information

Visa information om mottagarinställningar, ingångssignaler osv.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Status
Visa information om aktuella 
inställningar.

 n MAIN ZONE
Den här inställningen visar information om MAIN ZONE inställningar.
Informationen som visas beror på den valda ingångskällan.
Select Source	/	Name	/	Surround Mode	/	Input Mode	/	 
Decode Mode	/	Assign	/	Video Select	/	Video Mode	/	 
Content Type osv.

 n ZONE2
Den här inställningen visar information om ZONE2 inställningar.
Power	/	Select Source	/	Volume Level

	“Volume	 Level”	 visas	 för	 ZONE2	 när	 “Amp	 Assign”	 ställs	 in	 på	
“ZONE2”.

Audio Signal
Visa information om 
ljudinsignaler.

Surround Mode : Visar det aktuella surroundläget.
Signal : Visar insignalens typ.
fs : Visar insignalens samplingsfrekvens.
Format : Visar antalet kanaler i insignalen (front, surround, LFE).
Offset	:	Visar	korrigeringsvärdet	för	normalisering	av	dialoger.
Flag : Det här visas vid inmatning av signaler, inklusive en bakre 
surroundkanal. “MATRIX” visas med Dolby Digital EX- och DTS-ES Matrix- 
signaler, “DISCRETE” med DTS-ES Discrete-signaler.

Funktion för normalisering av dialoger

Den här funktionen aktiveras automatiskt när du spelar Dolby Digital-
källor.
Den	korrigerar	automatiskt	standard	signalnivån	för	olika	programkällor.
Korrigeringsvärdet kan kontrolleras med STATUS på huvudenheten. 

Inställningen är det korrigerade värdet. 
Det kan inte ändras.

HDMI Information
Visa information om 
HDMI-in-/utsignaler	och	
bildskärmen.

Signal Info.
•	Resolution	/	Color Space	/	Pixel Depth

Monitor Info.
•	Interface	/	Support Resl.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Auto Surround
Visa information 
om automatiska 
surroundinställningar.

Analog/PCM 2ch	/	Digital 2ch	/	Digital 5.1ch	/	Multi ch

Quick Select
Visa information om 
inställningen “Quick 
select-funktionen” 
(vsidan 49).

Quick Select 1	 /	Quick Select 2	 /	Quick Select 3	 /	Quick Select 4	 /	
ZONE2 Quick Select 1	/	ZONE2 Quick Select 2	/	ZONE2 Quick Select 3	/	 
ZONE2 Quick Select 4
•	Name	/	Volume Level	/	Select Source	/	Video Select	/	 

Auto Surround Mode Analog/PCM 2ch /	 
Auto Surround Mode Digital 2ch /	 
Auto Surround Mode Digital 5.1ch	/	 
Auto Surround Mode Multi ch

	“Volume	 Level”	 visas	 för	 ZONE2	 när	 “Amp	 Assign”	 ställs	 in	 på	
“ZONE2”.

Preset Channel
Visa information om 
förinställda	kanaler.

NET/USB

A1 – G8

	“A1	–	G8”	visas	när	den	ingående	källan	är	“NET/USB”.
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System Setup
När du ändrar inställningar för ljud, video, display eller annat.
•	Kan användas utan att ändra inställningarna. Ställ in vid behov.

Använda Menyerna

1 Tryck på ZONE SELECT för att byta zon-läge till J (MAIN 
ZONE). 
Indikatorn J. 

2 Tryck på AMP för att ställa in fjärrkontrollen på funktionsläget 
för AMP.

3 Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.

4 Tryck på ui för att välja menyn för inställningar eller 
användning.

5 Tryck på ENTER eller p för att avsluta.

•	Tryck på RETURN Bför	att	gå	tillbaka	till	den	förra	punkten.
•	Stäng menyn genom att trycka på MENU medan menyn visas.

Menyn stängs.

Funktioner som kan ställas in med “System Setup”-proceduren

Speaker Setup (vsidan 65)

HDMI Setup (vsidan 68)

Audio Setup (vsidan 69)

Network Setup (vsidan 70)

ZONE2 Setup (vsidan 73)

Option Setup (vsidan 73)

Language (vsidan 76)
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Speaker Setup Ställ in källvideo.

Utförs	när	högtalarna	ställs	in.
•	“System Setup” kan användas utan att ändra inställningarna. Ställ in vid behov.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Amp Assign
Ljudet från enhetens 
anslutningar	för	bakre	
surround kan anpassas efter 
din	högtalarmiljö.

NORMAL	:	Välj	inställningen	“NORMAL”	för	att	få	7.1-kanalsuppspelning	
med bakre surround.
ZONE2	:	Välj	inställningen	“ZONE2”	för	att	tilldela	enhetens	anslutningar	
för	bakre	surround	till	ZONE2	och	använda	stereoåtergivning.
Bi-AMP	 :	 Välj	 “Bi-AMP”-inställningen	 för	 att	 ansluta	 fronthögtalarna	 via	
bi-amp-anslutningen.
Front B	:	Välj	“Front	B”-inställningen	för	att	använda	den	andra	uppsättningen	
fronthögtalare	 för	 uppspelning.	Du	 kan	 använda	 fronthögtalare	A	 och	B	
för	 uppspelning	 enligt	 2-kanals	 eller	 multikanalsuppspelningsläget.	 Om	
du	väljer	den	här	Front	B-inställningen	måste	du	även	utföra	proceduren	
“Front Sp Setup” (vsidan 67)
F.HEIGHT	:	Välj	inställningen	“F.HEIGHT”	för	att	använda	fronthöjdhögtalaren	
för	uppspelning.

Speaker Config.
Välj	högtalarkonfiguration	
och	-storlek	(kapacitet	för	
basåtergivning).

OBSERVERA
Låt	inte	högtalarnas	yttre	
form bestämma valet av 
“Large”- eller “Small”-
högtalare.	Använd	i	stället	
de frekvenser som anges 
i “Crossover Freq.” 
(vsidan 67) som 
standard	för	att	bestämma	
kapacitet	för	basåtergivning.

Front	:	Ställ	in	storleken	på	de	främre	högtalarna.
•	Large	 :	Använd	en	stora	högtalare	som	kan	spela	upp	 låga	frekvenser	

på rätt sätt.
•	Small	:	Använd	en	liten	högtalare	som	inte	har	tillräcklig	kapacitet	för	att	

spela upp låga frekvenser.

•	När “Subwoofer” ställs på “No”, ställs “Front” automatiskt på “Large”.
•	När “Front” anges till “Small” kan “Center”, “Surround“, “S.Back” och 

“F.Height” inte anges till “Large”.
Center	:	Ställ	in	när	en	centerhögtalare	används	och	storleken	på	den.
•	Large	 :	Använd	en	stora	högtalare	som	kan	spela	upp	 låga	frekvenser	

på rätt sätt.
•	Small	:	Använd	en	liten	högtalare	som	inte	har	tillräcklig	kapacitet	för	att	

spela upp låga frekvenser.
•	None	:	Välj	när	en	centerhögtalare	inte	är	ansluten.

 “Large” visas inte närn “Front” är inställd på “Small”.

System Setup

Inställningsobjekt Information om inställningar

Speaker Config.
(Fortsätter)

Subwoofer : Ställ in när en subwoofer används.
•	Yes : Använd en subwoofer.
•	No : Välj när en subwoofer inte är ansluten.

 När “Front” ställs på “Small”, ställs “Subwoofer” automatiskt på 
“Yes”.

Surround	:	Ställ	in	när	surroundhögtalare	används	och	storleken	på	dem.
•	Large	 :	Använd	en	stora	högtalare	som	kan	spela	upp	 låga	frekvenser	

på rätt sätt.
•	Small	:	Använd	en	liten	högtalare	som	inte	har	tillräcklig	kapacitet	för	att	

spela upp låga frekvenser.
•	None	:	Välj	när	surround-högtalarna	inte	är	anslutna.

•	När “Surround” anges till “Large”, “S.Back” och “F.Height” inte anges 
till “Large”.

•	När “Surround” ställs på “None”, “S.Back” och “F.Height” automatiskt 
på “None”.

S.Back	:	Ställ	in	när	bakre	surroundhögtalare	används	samt	storleken	och	
antalet	surroundhögtalare.
•	Large	 :	Använd	en	stora	högtalare	som	kan	spela	upp	 låga	frekvenser	

på rätt sätt.
•	Small	:	Använd	en	liten	högtalare	som	inte	har	tillräcklig	kapacitet	för	att	

spela upp låga frekvenser.
•	None	:	Välj	när	de	bakre	surround-högtalarna	inte	är	anslutna.

•	2spkrs	:	Använd	två	bakre	surroundhögtalare.
•	1spkr	 :	Använd	bara	en	bakre	 surroundhögtalare.	När	 du	 väljer	 denna	
inställning,	anslut	surroundbakhögtalaren	till	den	vänstra	(L)	kanalen.

	Även	 om	 inställningen	 för	 “S.Back”	 inte	 är	 “None”	 är	 det	 inte	
säkert	 att	 ljudet	matas	 ut	 från	 den	 bakre	 surroundhögtalaren	 p.g.a.	
uppspelningskällan. Om så är fallet, ändra en meny “Surr.Parameter” 
– “S.Back”-inställning till annat än “OFF” (vsidan 61).

OBSERVERA
När inställningen “Amp Assign” (vsidan  65) är “NORMAL”, kan du 
göra	inställningen	“S.Back”.
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Inställningsobjekt Information om inställningar

Speaker Config.
(Fortsätter)

F.Height	:	Ställ	in	förekomst	av	och	storlek	på	fronthöjdhögtalarna.
•	Large	 :	Använd	en	stora	högtalare	som	kan	spela	upp	 låga	frekvenser	

på rätt sätt.
•	Small	:	Använd	en	liten	högtalare	som	inte	har	tillräcklig	kapacitet	för	att	

spela upp låga frekvenser.
•	None	:	Välj	när	fronthöjdhögtalarna	inte	är	anslutna.

OBSERVERA
När inställningen “Amp Assign” (vsidan  65) är “F.HEIGHT”, kan du 
göra	inställningen	“F.Height”.

Bass Setting
Inställningar	för	
subwoofer och LFE-
signalfrekvensuppspelning.

Subwoofer Mode	:	Välj	basområde	för	subwooferhögtalaren.
•	LFE	:	Bassignalen	för	den	kanal	som	är	inställd	på	högtalarstorlek	“Small”	

läggs till LFE-signalen som skickas från subwoofern. 
•	LFE+Main	 :	 Bassignalen	 för	 alla	 kanaler	 läggs	 till	 LFE-signalen	 som	

skickas från subwoofern.

•	“Subwoofer Mode” kan stallas in nar “Speaker Config.” – “Subwoofer” 
(vsidan 65) star pa “Yes”.

•	Spela musik- eller filmkällor och välj det läge som ger starkast bas.
•	Välj “LFE+Main” om du vill att bassignalerna alltid ska återges via 
subwooferhögtalaren.

OBSERVERA
Om “Front” och “Center” i “Speaker Config.” har angetts till “Large” 
och “Subwoofer Mode” har angetts till “LFE” är det inte säkert att ljud 
matas ut från subwoofern på grund av ingångssignalen eller det valda 
surroundläget.
LPF for LFE	:	Ställ	in	uppspelningsomfånget	för	LFE-signalen.	Ställ	in	detta	
när du vill ändra subwooferns uppspelningsfrekvens.
•	80Hz	/	90Hz	/	100Hz	/	110Hz	/	120Hz	/	150Hz	/	200Hz	/	250Hz

Inställningsobjekt Information om inställningar

Distance
Ställ in avståndet från 
lyssningsplatsen till 
respektive	högtalare.
Innan	du	utför	några	
andra inställningar, ska 
du mäta avståndet från 
lyssningsplatsen till de olika 
högtalarna.	

Unit	:	Ställ	in	enheten	för	avstånd.
•	Meters	/	Feet
Step : Ställ in avståndets minsta variation.
•	0.1m	/	0.01m
•	1ft	/	0.1ft
Default	:	Inställningarna	för	“Distance”	återställs	till	standardinställningarna.
•	Yes : Återställ till standardinställningarna.
•	No : Återställ inte till standardinställningarna.

 När du väljer “Default” och trycker på ENTER, 
visas “Return settings to the default?”. Välj 
antingen “Yes” eller “No”, och tryck på 
ENTER.

Front L	 /	Front R	 /	Center	 /	Subwoofer	 /	Surround L	 /	Surround R	 /	 
Surr.Back Lz	 /	Surr.Back Rz	 /	F.Height L	 /	F.Height R	 /	F.Wide L /  
F.Wide R :	Välj	högtalare.

 z  När “Speaker Config.” – “S.Back”-inställningen (vsidan  65) iär 
inställd på “1spkr”, visas “S.Back”.

•	0.00m – 18.00m /	0.0ft – 60.0ft : Ställ in avståndet.

•	Högtalarna	 som	 kan	 väljas	 varierar	 beroende	 på	 “Amp	 Assign”	
(vsidan 65) och “Speaker Config.” (vsidan 65) inställningarna.

•	Grundinställningar :
Front	L	/	Front	R	/	Center	/	Subwoofer	/	F.Height	L	/	F.Height	R	:	3,60	m	
(12,0 ft)
Surround	L	/	Surround	R	/	S.Back	L	/	S.Back	R	:	3,00	m	(10,0	ft)

•	Ställ	 in	 skillnaden	 i	 avståndet	mellan	 högtalarna	 till	mindre	 än	 6,00	m	
(20,0 ft).

OBSERVERA
Högtalare	som	ställs	på	“None”	under	“Speaker	Config.”	 (vsidan 65) 
visas inte. 
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Inställningsobjekt Information om inställningar

Channel Level
Ställ in volymen på 
testtonen så den låter 
lika	högt	från	de	olika	
högtalarna.

Test Tone Start : Skickar ut testtoner.
•	Front L /	F.Height L	 /	Center	 /	F.Height R	 /	Front R	 /	Surround R	 /	

S.Back Rz	/	S.Back Lz	/	Surround L /	Subwoofer	:	Välj	högtalare.
 z  När “Speaker Config.” – “S.Back”-inställningen (vsidan  65) iär 

inställd på “1spkr”, visas “S.Back”.

•	–12.0dB – +12.0dB (0.0dB) : Justera volymen.

 
Om	 “Channel	 Level”	 ändras	 ställs	 de	 ändrade	 värdena	 in	 för	 alla	
surroundlägen. Använd funktionen på sidan 48 om du vill ändra kanalnivå 
separat	för	olika	surroundlägen.

OBSERVERA
•	Högtalare	som	ställs	på	“None”	under	“Speaker	Config.”	(vsidan 65) 

visas inte.
•	“Channel	Level”	visas	inte	när	ett	hörlursuttag	är	isatt	i	PHONES-uttaget	

på den här apparaten.
Default	:	Inställningarna	för	“Channel	Level”	återställs	till	
standardinställningarna.
•	Yes : Återställ till standardinställningarna.
•	No : Återställ inte till standardinställningarna.

 När du väljer “Default” och trycker på ENTER, 
visas “Return settings to the default?”. Välj 
antingen “Yes” eller “No”, och tryck på 
ENTER.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Crossover Freq.
Ange	den	högsta	frekvensen	
för	basutsignalen	
från respektive kanal 
till	subwoofern.	Gör	
inställningen efter bassvaret 
hos	de	högtalare	du	tänker	
använda.

Crossover	:	Välj	högtalare	för	inställning	av	crossover-frekvens.
•	40Hz /	60Hz	/	80Hz	/	90Hz	/	100Hz	/	110Hz	/	120Hz	/	150Hz	/	200Hz	/	

250Hz

Advanced	:	Ange	delningsfrekvens	för	varje	högtalare.
•	Front	/	Center	/	Surround	/	S.Back	/	F.Height	:	Välj	högtalare.
•	40Hz	/	60Hz	/	80Hz	/	90Hz	/	100Hz	/	110Hz	/	120Hz	/	150Hz	/	200Hz	/	

250Hz	:	Välj	högtalare	för	inställning	av	crossover-frekvens.

•	“Crossover Freq.” kan ställas in när inställningen “Bass Setting” – 
“Subwoofer Mode” (vsidan 66) är “LFE+Main” eller när du har en 
högtalare	som	är	inställd	på	“Small”.	

•	Ställ	 alltid	 delningsfrekvensen	 på	 “80Hz”.	 En	 högre	 delningsfrekvens	
rekommenderas	om	du	använder	små	högtalare.

•	För	högtalare	som	ställts	på	“Small”,	filtreras	signaler	under	den	inställda	
delningsfrekvensen bort. Den bortfiltrerade basen återges i detta fall från 
subwooferhögtalaren	eller	de	främre	högtalarna.

•	Högtalarna	som	kan	ställas	 in	när	“Advanced”	har	valts	varierar	enligt	
“Subwoofer Mode”-inställningen (vsidan 66).
•		När	 “LFE”	 har	 valts,	 kan	 högtalare	 som	 är	 inställda	 på	 “Small”	 vid	
“Speaker	 Config.”	 ställas	 in.	 Om	 högtalarna	 är	 inställda	 på	 “Large”	
visas	“Full	Band”	och	inställningen	kan	inte	utföras.

•		När	 “LFE+Main”	 har	 valts,	 kan	 högtalare	 ställas	 in	 oavsett	
högtalarstorlekens	inställning.

Front Sp Setup
Välj	främre	högtalare	som	
ska	användas	för	varje	
surround-läge.

OBSERVERA
Det här kan anges när “Amp 
Assign” har ställts in på 
“Front B” (vsidan 65).

2CH DIRECT/STEREO	:	Fronthögtalarna	som	ska	användas	i	
uppspelningslägena direct, stereo och pure direct (2 kanaler) anges i 
förväg.
•	A	:	Främre	högtalaren	A	används.
•	B	:	Främre	högtalaren	B	används.
•	A+B	:	Båda	främre	högtalarna	A	och	B	används.
MULTI CH	:	Fronthögtalarna	som	ska	användas	i	andra	uppspelningslägen	
än	direct,	stereo	och	pure	direct	(2	kanaler)	anges	i	förväg.
•	A	:	Främre	högtalaren	A	används.
•	B	:	Främre	högtalaren	B	används.
•	A+B	:	Båda	främre	högtalarna	A	och	B	används.
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HDMI Setup Ställ in källvideo.

Utför	inställningar	för	HDMI	ljud-/videoutgångar.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Auto Lip Sync
Ställ in automatisk 
kompensering	för	tidsskifte	
mellan ljud och bild.

ON : Kompenserad.
OFF : Inte kompenserad.

HDMI Audio Out
Välj	målkomponent	för	
HDMI-ljud.

AMP : Spela upp via enhetens utgångar.
TV : Spela upp genom TV ansluten till enheten.

•	Ljudsignalen som går in genom HDMI-ingången kan sändas ut som 
en utgångssignal från HDMI-utgången genom att HDMI-ljudutgångens 
destination ställs in till TV. 
Ljudsignaler	som	går	in	genom	de	Analoga/Koaxiala/Optiska	ingångarna	
kan inte sändas ut från HDMI-utgången. 

•	När HDMI-kontrollfunktionen är aktiverad prioriteras TV:ns ljudinställning 
(vsidan 46 “HDMI-kontrollfunktion”).

HDMI Control
Du kan koppla ihop 
funktioner med enheter 
som är anslutna till HDMI 
och som är kompatibla med 
HDMI-styrning.

ON : Använd HDMI-kontrollen.
OFF : Använd inte HDMI-kontrollen.

•	Ställ in “HDMI Control” på “OFF” när en enhet som inte är kompatibel 
med HDMI-kontrollfunktionen är ansluten. 

•	Se	användarmanualen	 för	varje	ansluten	komponent	 för	att	kontrollera	
inställningarna.

•	För	 information	om	HDMI-kontrollfunktion,	se	“HDMI-kontrollfunktion”	
(vsidan 46).

OBSERVERA
•	När “HDMI Control” är inställd på “ON”, drar det mer standby-

ström. Om	 enheten	 inte	 används	 under	 en	 längre	 tid	 bör	 du	 dra	 ut	
nätkabeln ur vägguttaget.

•	HDMI kontrollfunktionen kontrollerar funktionerna på en TV som är 
kompatibel med HDMI-kontrollfunktionen. Se till att både TV och HDMI 
är	anslutna	när	du	gör	HDMI-kontrollen.

•	Om	inställningarna	för	“HDMI	Control”	har	ändrats,	stäng	av	och	sätt	på	
strömmen	till	de	anslutna	enheterna	efter	ändringen.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Standby Source
Ställer	ingångskällan	för	
HDMI i standby-läge när 
strömmen	är	på.

Last	:	Aktiverar	standby	för	den	senast	använda	ingångskällan.
HDMI1	/	HDMI2	/	HDMI3	/	HDMI4	/	HDMI5	/	HDMI6 : Aktiverar standby 
för	varje	ingångskälla	som	har	tilldelats	en	ingångskontakt.	

 “Standby Source” kan ställas in när “HDMI Control” står på “ON”.

P.Off Control
Kopplar ihop enhetens 
standby-läge till extern 
utrustning.

All	:	Om	strömmen	till	en	ansluten	TV	stängs	av,	oberoende	av	ingångskälla,	
aktiveras	standby	automatiskt	för	den	här	enheten.
Video	:	Om	strömmen	till	en	ansluten	TV	stängs	av,	och	ingångskällan	är	
BD	/	DVD	/	TV	/	SAT/CBL	/	GAME1	/	GAME2	/	V.AUX	/	DOCK	aktiveras	
standby	automatiskt	för	den	här	enheten.
OFF	:	Den	här	enheten	är	inte	kopplad	till	TV:ns	strömförsörjning

 “P.Off Control” kan ställas in när “HDMI Control” står på “ON”.
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Audio Setup Ställ in källvideo.

Utför	inställningar	för	ljudavspelning.

Inställningsobjekt Information om inställningar

2ch Direct/Stereo
Välj	metod	för	att	ställa	
in	högtalarna	som	
används i de 2-kanaliga 
uppspelningslägena direct 
och stereo.

Setting	:	Välj	metod	för	att	ställa	in	högtalarna	som	används	i	de	2-kanaliga	
uppspelningslägena direct och stereo.
•	Basic : Inställningarna på “Speaker Setup” (vsidan 65) atillämpas.
•	Custom	 :	 Utför	 separata	 inställningar	 för	 2-kanalsläget.	 Gör	 följande	

inställningar:
Front	:	Ställ	in	storleken	på	de	främre	högtalarna.
•	Large	 :	Använd	en	stora	högtalare	som	kan	spela	upp	 låga	frekvenser	

på rätt sätt.
•	Small	:	Använd	en	liten	högtalare	som	inte	har	tillräcklig	kapacitet	för	att	

spela upp låga frekvenser.

 Om “Speaker Config.” – “Subwoofer” (vsidan  65) är inställd på 
“No” ställs inställningen automatiskt in på “Large”.

SW : Ställ in när en subwoofer används.
•	Yes : Använd en subwoofer.
•	No : Välj när en subwoofer inte är ansluten.

 Om “Speaker Config.” – “Subwoofer” (vsidan  65) är inställd på 
“No” ställs inställningen automatiskt in på “No”. Om inställningen 
“Front” är “Small” ställs inställningen automatiskt in på “Yes”.

SW Mode	:	Välj	basområde	för	subwooferhögtalaren.
•	LFE	:	När	inställningen	“2ch	Direct/Stereo”	–	“Front”	är	inställd	på	“Large”	

skickas endast LFE-signalen ut från subwoofern. När inställningen “2ch 
Direct/Stereo”	–	“Front”	är	inställd	på	“Small”	läggs	också	frontkanalens	
bassignal till LFE-signalen som skickas från subwoofern.

•	LFE+Main : Frontkanalens bassignal läggs till LFE-signalen som skickas 
från subwoofern.

	Den	här	inställningen	kan	anges	när	“2ch	Direct/Stereo”	–	“SW”	har	
ställts in på “Yes”.

Crossover	:	Ange	den	högsta	frekvensen	för	basutsignalen	från	respektive	
kanal till subwoofern.
•	40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz /  

250Hz

•	Den	 här	 inställningen	 kan	 anges	 när	 “2ch	Direct/Stereo”	 –	 “SW”	har	
ställts in på “Yes”.

•	Om	 inställningen	 “2ch	 Direct/Stereo”	 –	 “Front”	 är	 “Large”	 eller	
inställningen “SW Mode” är “LFE” visas “Full Band” och inställningen 
kan	inte	utföras.

Inställningsobjekt Information om inställningar

2ch Direct/Stereo
(Fortsätter)

Distance FL	/	Distance FR	:	Välj	högtalare.
•	0.0ft – 60.0ft (12.0ft)	 /	0.00m – 18.00m (3.6m) : Ställ in avståndet till 
högtalaren.

	Ställ	in	skillnaden	i	avståndet	mellan	högtalarna	till	mindre	än	20,0	ft	
(6,00 m).

Level FL / Level FR	:	Välj	högtalare.
•	–12.0dB – +12.0dB (0.0dB) : Justera nivån på varje kanal.

Auto Surround
Utför	inställningar	för	att	
lagra surroundinställningar 
för	resp.	insignaltyp.

ON : Lagra inställningarna. Lagra inställningarna. Spela automatiskt med 
det senast använda surroundläget.
OFF : Lagra inte inställningarna. Surround-läget ändras inte enligt insignal.

•	Med den automatiska surroundfunktionen kan du spara det senast 
använda	surroundläget	i	minnet	för	de	fyra	olika	insignalerna	som	anges	
nedan.
q Analoga och 2-kanaliga PCM-signaler
w Dolby Digital- och 2-kanaliga DTS-signaler
e Dolby Digital- och flerkanaliga DTS-signaler
r LPCM- flerkanalssignaler

•	Surroundläget ändras inte vid avspelning med PURE DIRECT-läget 
oavsett vilken typ av insignal som används.
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Network Setup Ställ in källvideo.

Tecknen som kan matas in visas nedan.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Network Connect.
Inställningar	för	trådburet	
LAN.

Ställ bara in “Network Connect.” vid anslutning till ett nätverk utan en 
DHCP-funktion.

Network Connect.

DHCP
IP Address

OFF
192.168.0.1

[    ][ENTER] Enter Return

Exit
Detail q

Network Connect.

DHCP
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
Primary DNS
Secondary DNS
Proxy
Exit

OFF
192.168.000.001
255.255.255.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000

[    ] Cancel

w

r

e

q Välj “Network Connect” på menyn. – “Detail” 
och tryck på ENTER.

w Använd uio p	för	att	välja	ingångskälla	och	
tryck sedan på ENTER.
DHCP-funktionen är avaktiverad.

System Setup
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Network Connect.
(Fortsätter)

e Använd uio p eller 0 – 9	för	att	skriva	in	adressen	och	tryck	sedan	
på ENTER.
•	IP Address : Ställ IP-adressen inom de gränser som anges nedan.

Network Audio-funktionen kan inte användas om andra IP-adresser 
ställts in.
CLASS A: 10.0.0.1 – 10.255.255.254
CLASS B: 172.16.0.1 – 172.31.255.254
CLASS C: 192.168.0.1 – 192.168.255.254

•	Subnet Mask : Om du ansluter ett xDSL-modem eller en 
anslutningsadapter direkt till den här apparaten ska du mata in 
nätmasken som anges i den dokumentation som tillhandahålls av din 
leverantör.	Vanligtvis	matar	du	in	255.255.255.0.

•	Default Gateway : Om du är ansluten till en nätport (router) ska du 
mata in dess IP-adress.

•	Primary DNS, Secondary DNS : Om endast en DNS-adress 
förekommer	 i	dokumentationen	som	tillhandahålls	av	din	 leverantör	
ska du ange denna vid “Primary DNS”. Om det finns två eller flera 
DNS-adresser	ska	du	ange	den	första	vid	“Secondary	DNS”.

r Använd i	för	att	välja	“Exit”	och	tryck	på	ENTER.
Installationen är klar.

•	När du ansluter till nätverket via en proxyserver, välj “Proxy” och tryck 
på ENTER (vsidan 71 “Proxy-inställningar”).

•	Om	du	använder	en	bredbandsrouter	 (DHCP-funktion)	behöver	du	 inte	
göra	inställningarna	i	Inställning	av	“IP	Address”	och	“Proxy”,	eftersom	
DHCP-funktionen är satt till “ON” i apparatens standardinställningar.

•	Om du använder apparaten i ett nätverk utan DHCP-funktionen måste du 
utföra	nätverksinställningarna	själv.	I	så	fall	behöver	du	en	viss	kunskap	
om	nätverk.	Nätverksadministratören	kan	ge	dig	mer	information.

•	Om du inte kan ansluta till Internet, kontrollera anslutningen och 
inställningarna (vsidan 15).

•	Om du inte känner till något om Internetanslutningar, kontakta din ISP 
(Internetleverantör)	eller	den	affär	där	du	köpte	din	dator.

•	När du vill avbryta inställningen medan en IP-adress tas emot, tryck på 
RETURN B.
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Inställningsobjekt Information om inställningar

Network Connect.
(Fortsätter)

Proxy settings	:	Gör	denna	inställning	när	du	ansluter	till	Internet	via	en	
proxyserver.

Network Connect.

DHCP
IP Address

OFF
192.168.0.1

[    ][ENTER] Enter Return

Exit
Detail q

Network Connect.

ON
192.168.000.001
255.255.255.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000

[    ] Cancel

DHCP
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
Primary DNS
Secondary DNS
Proxy
Exit

w

q Välj “Network Connect” på menyn. – “Detail” 
och tryck på ENTER.

w Använd ui	för	att	välja	“Proxy”	och	tryck	på	
ENTER.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Network Connect.
(Fortsätter) Network Connect.

Proxy
Proxy
Address

Port

Exit

ON
Address
000.000.000.000

00000

[    ] Cancel

u

y

e

t
r

e Använd o p	för	att	ställa	in	“Proxy”	till	“ON	”	och	tryck	på	i.
Proxyservern är aktiverad.

r Använd o p	 för	 att	 välja	 ingångsmetod	 för	 proxyservern	 och	 tryck	
sedan på i.
Address : Välj detta vid inmatning av adress.
Name : Välj detta vid inmatning av domännamn.

t Använd uio p eller 0 – 9	 för	att	skriva	 in	proxyserveradress	eller	
domännamn och tryck på ENTER.
När “Address” väljs i steg r : Skriv in adressen
När “Name” väljs i steg r : Skriv in domännamnet
•	Information om hur du matar in tecken finns på sidan 57.

y Använduio p eller 0 – 9	tför	att	skriva	in	proxyserverns	portnummer	
och tryck på ENTER.

u Använd i	för	att	välja	“Exit”	och	tryck	på	ENTER.
Installationen är klar.
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Other
Nätverksfunktion	på/
av under standby och 
datorspråkinställningar.

Network Standby	:	Sätt	på/stäng	av	nätverksfunktionen	under	standby.
•	ON : Nätverket är på i standbyläge. Huvudenheten kan användas med 

nätverkskompatibel kontroll.
•	OFF : Stäng av nätverksfunktionen i standbyläge.

 Ställ in på “ON” när webbkontrollfunktionen används.

OBSERVERA
När “Other” – “Network Standby” är inställd på “ON”, drar det mer 
standby-ström.
Character : Ställ in MP3 ID3-Tagteckenkodtypen som reproduceras av 
USB-minnesenheten om tecken inte visas korrekt.
•	Auto : Automatiskt teckenval.
•	Latin : Välj ISO 8859-1 Latin-1.
•	Japanese : Välj Shift-JIS.

 Om tecknen inte visas rätt med alternativet “Auto”, ska du “Latin” 
eller “Japanese”.

PC Language : Välj datorspråk.
•	Arabic	/	Chinese(simplified)	/	Chinese(traditional)	/	Czech	/	Danish	/	 

Dutch	 /	 English	 /	 Finnish	 /	 French	 /	 German	 /	 Greek	 /	 Hebrew	 /	 
Hungarian	 /	 Italian	 /	 Japanese	 /	 Korean	 /	 Norwegian	 /	 Polish	 /	
Portuguese	 /	 Portuguese(Brazil)	 /	 Russian	 /	 Spanish	 /	 Swedish	 /	
Turkish

Friendly Name	 :	 Friendly	 Name	 är	 namnet	 som	 visas	 för	 apparaten	 i	
nätverket.	Upp	till	63	tecken	kan	anges.	Standardinställningen	för	Friendly	
Name	under	första	användningen	är	“DENON:[DN-500AV]”.
•	Information om hur du matar in tecken finns på sidan 57.
Default : Återställer ett namn som du angett till standardinställningen.
•	Yes : Återställ till standardinställningarna.
•	No : Återställ inte till standardinställningarna.

 När du väljer “Default” och trycker på ENTER, 
visas “Return settings to the default?”. Välj 
antingen “Yes” eller “No”, och tryck på 
ENTER.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Other
(Fortsätter)

Notification : Ställer in att ett informationsmeddelande ska visas när det 
finns programuppdateringar.

Update : Visar ett meddelande på enhetens menyskärm när den senaste 
fasta programvaran släpps med ”Firmware Update”. Meddelandet visas 
i	 ungefär	 20	 sekunder	 när	 strömmen	 slås	 på.	 Anslut	 till	 Internet	 med	
bredband (vsidan 15) när denna funktion används.
•	ON	:	Visa	meddelande	för	uppdatering.
•	OFF : Visa inte uppdateringsmeddelandet.

•	Skärmen “Check for Update” visas om du 
trycker på ENTER medan meddelandet visas (Se 
sidan  75	 för	 mer	 information	 om	 “Firmware	
Update”).

•	Tryck på RETURN B	för	att	radera	meddelandet.

Upgrade : Visa ett meddelande på enhetens menyskärm när den senaste 
nedladdningsbara fasta programvaran släpps med ”Add New Feature”. 
Meddelandet	visas	 i	ungefär	20	sekunder	när	strömmen	slås	på.	Anslut	
till Internet med bredband (vsidan 15) när denna funktion används.
•	ON	:	Visa	meddelande	för	uppdatering.
•	OFF : Visa inte uppdateringsmeddelandet.

•	Skärmen “Add New Feature” visas om du trycker på ENTER medan 
meddelandet visas (Se sidan  75	 för	 mer	 information	 om	 “Add	 New	
Feature”).

•	Tryck på RETURN B	för	att	radera	meddelandet.
Network Info.
Visa nätverksinformation.

Friendly Name	/	DHCP=ON eller OFF	/	IP Address	/	MAC Address
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Option Setup Ställ in källvideo.

Diverse andra inställningar.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Volume Control
Ställ	in	volymen	för	MAIN	
ZONE (rummet där enheten 
är placerad).

Volume Display : Ställ in hur volym ska visas.
•	Relative : Visa --- dB (Min), i frekvensen –80,5 dB – 18 dB.
•	Absolute : Visa i frekvensen 0 (Min) – 99.

 
•	Inställningen	“Volume	Display”	gäller	också	för	hur	“Volume	Limit”	och	

“Power On Level” visas.
•	Inställningen	“Volume	Display”	gäller	för	alla	zoner.
Volume Limit	:	Bestäm	en	inställning	för	max	volym.
•	OFF	:	Utför	inte	en	inställning	för	maximal	volym.
•	–20dB (61)	/	–10dB (71)	/	0dB (81)
Power On Level	:	Bestäm	vilken	volym	som	ska	användas	när	strömmen	
slås på.
•	Last	:	Använd	samma	volym	som	då	strömmen	stängdes	av	senast.
•	– – – (0)	:	Dämpa	alltid	ljudet	när	strömmen	slås	på.
•	–80dB – 18dB (1 – 99) : Volymen justeras till den inställda nivån.
Mute Level : Sestäm hur mycket ljudet ska dämpas när 
ljuddämpningsfunktionen aktiveras.
•	Full : Stäng av ljudet helt.
•	–40dB : Dämpa ljudet med 40 dB.
•	–20dB : Dämpa ljudet med 20 dB.

Source Delete
Ta bort ingångskällor som 
inte används från displayen.

BD	 /	 DVD	 /	 TV	 /	 SAT/CBL	 /	 GAME1	 /	 GAME2	 /	 V.AUX	 /	 DOCK	 /	 
NET/USB	/	CD : Välj ingångskälla som inte används.
•	ON : Använd denna källa.
•	Delete : Använd inte denna källa.

OBSERVERA
•	Ingångskällor	 som	 används	 i	 de	 olika	 zonerna	

kan inte raderas.
•	Ingångskällor som ställts in på “Delete” kan 
inte	 väljas	 med	 knappen	 för	 val	 av	 ingående	
källa.

ZONE2 Setup Ställ in källvideo.

Utför	inställningar	för	ljudåtergivning	i	ett	multizonsystem	(ZONE2).
“ZONE2 Setup” visas då “ZONE2” väljs med “Amp Assign” (vsidan 65).

Inställningsobjekt Information om inställningar

Lch Level
Justera utnivån i vänster 
kanal.

–12dB – +12dB (0dB)

Rch Level
Justera	utnivån	i	höger	
kanal.

–12dB – +12dB (0dB)

Volume Limit
Bestäm	en	inställning	för	
max volym.

OFF	:	Utför	inte	en	inställning	för	maximal	volym.
–20dB (61) / –10dB (71) / 0dB (81)

 Det visas från 0 till 99 när “Volume Display” (vsidan 73) är inställt 
på “Absolute”.

Power On Level
Bestäm vilken volym som 
ska	användas	när	strömmen	
slås på.

Last	:	Använd	samma	volym	som	då	strömmen	stängdes	av	senast.
– – – (0)	:	Ljudet	är	alltid	avstängt	när	strömmen	slås	på.
–80dB – 18dB (1 – 99) : Volymen justeras till den inställda nivån.

 Det visas från 0 till 99 när “Volume Display” (vsidan 73) är inställt 
på “Absolute”.

Mute Level
Sestäm hur mycket 
ljudet ska dämpas när 
ljuddämpningsfunktionen 
aktiveras.

Full : Stäng av ljudet helt.
–40dB : Dämpa ljudet med 40 dB.
–20dB : Dämpa ljudet med 20 dB.
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GUI
Göra	inställningar	gällande	
visningar på TV-skärmen.

Screensaver	:	Utför	inställningar	för	
skärmsläckaren.
•	ON	 :	 Skärmsläckaren	 aktiveras	 på	 skärmar	 för	
menyer,	NET/USB	och	 iPod	om	 ingen	 funktion	
används på ca 5 minuter. När du trycker på uio 
p	försvinner	skärmsläckaren	och	skärmen	som	
visades tidigare visas.

•	OFF : Skärmsläckaren är inte aktiverad.

Format : Ställ in formatet på videosignalen som ska skickas till TV:n som 
du använder.
•	NTSC : Välj NTSC-utsignal.
•	PAL : Välj PAL-utsignal.

“Format”	 kan	 också	 ställas	 in	 på	 följande	 sätt.	 Menyskärmen	 visas	
emellertid inte.
1. Tryck och håll nere huvudenhetens QUICK SELECT 1 och SLEEP nder 

minst 3 sekunder.
“V.Format:<PAL>” visas på displayen.

2. Använd QUICK SELECT 2, QUICK SELECT 3 på huvudenheten och ange 
formatet	för	videosignalen.

3. Tryck på iPod 1 på	huvudenheten	för	att	avsluta	inställningen.

OBSERVERA
När	ett	annat	format	än	videoformat	för	ansluten	TV	ställs	in,	kommer	inte	
bilden att visas korrekt.
Text	:	Visa	information	om	åtgärderna	utförs	under	byte	av	surroundläge,	
ingångsläge, etc. 
•	ON : Sätt på visningen.
•	OFF : Stäng av visningen.
Master Volume : Visa huvudvolymen medan den ändras.
•	Bottom : Visa på botten.
•	Top	:	Visa	på	högst	upp.
•	OFF : Stäng av visningen.

	Om	 huvudvolymdisplayen	 är	 svår	 att	 se	 när	 den	 är	 läggs	 över	
filmundertexter, ställ in på “Top”. 

NET/USB	:	Ställ	in	visningstiden	för	NET/USB-skärmen	när	ingångskällan	
är	“NET/USB”.
•	Always : Visning hela tiden.
•	30s : Visning i 30 sekunder efter användning.
•	10s : Visning i 10 sekunder efter användning.
•	OFF : Stäng av visningen.

Inställningsobjekt Information om inställningar

GUI
(Fortsätter)

iPod	:	Ställ	in	visningstiden	för	iPod-skärmen	när	ingångskällan	är	“DOCK”	
eller “iPod (USB)”.
•	Always : Visning hela tiden.
•	30s : Visning i 30 sekunder efter användning.
•	10s : Visning i 10 sekunder efter användning.
•	OFF : Stäng av visningen.

Remote Setup Guide
Sök	en	förinställd	kod	för	att	
registrera fjärrkontrollen.

Se	“Registrera	förinställningskoder”	(vsidan 83).

Quick Sel.Name
Ändra	visningstiteln	för	
“Quick Select” till en som 
du	föredrar.	

•	Upp till 16 tecken kan anges.
•	Information om hur du matar in tecken finns på sidan 57.

Zone Rename
Ändra	visningstiteln	för	varje	
zon	till	en	som	du	föredrar.	

•	Upp till 10 tecken kan anges.
•	Information om hur du matar in tecken finns på sidan 57.

Dimmer
Justerar	ljusstyrkan	för	den	
här enheten.

Bright : Normal ljusstyrka.
Dim : Dämpad ljusstyrka.
Dark : Mycket dämpad ljusstyrka.
OFF : Stäng av visningen.

 Funktionerna kan användas med knapparna på huvudenheten.
Varje gång du trycker på DIMMER ändras inställningen enligt nedan.

Bright Dim

DarkOFF

Setup Lock
Pkydda inställningarna mot 
oavsiktlig ändring.

ON : Aktivera skydd av inställningar.
OFF : Avaktivera skydd av inställningar.

 När inställningen upphävs, ställ in “Setup Lock” på “OFF”.

OBSERVERA
Om du ställer “Setup Lock” på “ON”, går det inte längre att ändra 
inställningarna	nedan.	Dessutom	visas	“SETUP	LOCKED!”	om	du	försöker	
använda relaterade inställningar.
•	Menyfunktioner •	Channel Level
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Firmware Update
Uppdatera receiverns 
mjukvara.

OBSERVERA
Om enheten inte kan 
anslutas till nätverket efter 
programuppdateringen 
ska du konfigurera 
nätverksanslutningen igen 
genom “Network Setup” 
(vsidan 70) på menyn.

Check for Update : Kontrollera om det finns programvaruuppdateringar. 
Du	 kan	 också	 se	 ungefär	 hur	 lång	 tid	 det	 kommer	 att	 ta	 att	 göra	 en	
uppdatering.
Start : Starta uppdatering.
När	 uppdateringen	 börjar	 blir	 strömindikatorn	 röd	 och	 menyskärmen	
släcks. Den uppdateringstid som har gått visas.
När	uppdateringen	är	klar	blir	strömindikatorn	grön	och	statusen	återgår	
till normal.

•	Om	uppdateringen	misslyckas	görs	automatiskt	ett	nytt	försök,	men	om	
uppdatering	fortfarande	inte	är	möjlig	visas	ett	av	meddelandena	nedan.	
Kontrollera	 inställningarna	 och	 nätverksmiljön	 om	 något	 av	 följande	
meddelanden	visas	på	displayen,	och	utför	sedan	uppdateringen	igen.

Visning Betydelse
Updating fail Uppdateringen misslyckades.
Login failed Kunde inte logga på servern.
Server is busy Servern	är	upptagen.	Vänta	ett	tag	och	pröva	igen.
Connection fail Fel i serveranslutningen.
Download fail Nedladdning av programmet har misslyckats.

Add New Feature
Visa nya funktioner som kan 
laddas ner till denna enhet 
och	gör	en	uppdatering.

OBSERVERA
Om enheten inte kan 
anslutas till nätverket efter 
att en ny funktion har 
lagts till ska du konfigurera 
nätverksanslutningen igen 
genom “Network Setup” 
(vsidan 70) på menyn.

Upgrade	:	Utför	uppgraderings	processen.
När	 uppdateringen	 börjar	 blir	 strömindikatorn	 röd	 och	 menyskärmen	
släcks. Den uppdateringstid som har gått visas.
När	uppgraderingen	är	klar	blir	strömindikatorn	grön	och	den	går	tillbaka	
till normalstatus.
•	Om uppgraderingen misslyckas visas ett felmeddelande som är identiskt 

med det i “Firmware Update” på displayen. Kontrollera inställningarna 
och	nätverksmiljön	och	uppdatera	sedan	igen.

Upgrade Status	 :	Visa	en	lista	med	de	extra	funktioner	som	följer	med	
uppgraderingen.

	Se	D&M	Professional:s	webbplats	för	information	om	uppdateringar.
När	proceduren	är	genomförd	visas	“Registered”	på	den	här	menyn	
och	uppdateringar	kan	göras.	Om	proceduren	inte	har	genomförts	visas	
“Not Registered”.
ID-numret	som	visas	på	den	här	skärmen	behövs	vid	genomförandet	
av proceduren.
ID-numret kan också visas genom att trycka på och hålla intryckt 
huvudenhetens QUICK SELECT 3 och iPod 1 i minst 3 sekunder.

Anmärkningar avseende användning av “Firmware Update” och “Add New Feature”

•	För	att	kunna	använda	dessa	produkter	måste	du	ha	de	rätta	systemkraven	och	inställningarna	för	en	
bredbandsanslutning (vsidan 15).

•	Stäng	inte	av	strömmen	förrän	uppdateringen	eller	uppgraderingen	är	klar.
•	Uppdatering	/	uppgradering	tar	cirka	1	timme	att	fullborda	även	då	en	Internet-bredbandsanslutning	

används.
•	När	uppdatering	/	uppgradering	väl	har	startats,	kan	du	 inte	använda	apparaten	förrän	uppdatering	/	

uppgradering är klar.
•	Observera	att	säkerhetskopierade	parametrar	osv.	i	enheten	kan	förloras	i	samband	med	uppdatering/

uppgradering.
•	Om uppdateringen eller uppgraderingen misslyckas kan du hålla ON/STANDBY på huvudenheten 
intryckt	i	mer	än	5	sekunder	eller	koppla	ur	och	sätta	i	strömsladden.	“Update	retry”	visas	på	displayen	
och uppdateringen startar om från punkten där felet inträffade. Kontrollera nätverket om felet kvarstår 
trots detta.

•	Information avseende funktionen “Firmware Update” och “Add New Feature” kommer att visas på 
D&M Professional webbplats varje gång sådana planer är fastställda.

•	När ny fast programvara släpps med ”Firmware Update” eller ”Add New Feature” visas ett meddelande 
på menyskärmen. Ställ in “Notification” – “Update” (vsidan  72) och “Upgrade” (vsidan  72) på 
“OFF” om du inte vill bli meddelad.
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Language Ställ in källvideo.

Ställ	in	vilket	språk	som	ska	användas	för	menyn.

Information om inställningar

English	/	Español

“Language”	kan	också	ställas	in	på	följande	sätt.	Menyskärmen	visas	emellertid	inte.
1. Tryck och håll nere huvudenhetens QUICK SELECT 1 och SLEEP nder minst 3 sekunder.

“V.Format:<PAL>” visas på displayen.
2. Tryck på huvudenhetens STATUS och ange “Lang:<ENGLISH >”.
3. Använd QUICK SELECT 2, QUICK SELECT 3	på	huvudenheten	och	ange	formatet	för	språk.
4. Tryck på iPod 1	på	huvudenheten	för	att	avsluta	inställningen.
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Gör	inställningarna	för	uppspelning	av	ingångskälla.
•	Du	behöver	inte	ändra	inställningarna	för	att	använda	enheten.	Gör	inställningar	vid	behov.

Använda Menyerna

1 Tryck på ZONE SELECT för att byta zon-läge till J (MAIN 
ZONE). 
Indikatorn J. 

2 Tryck på AMP för att ställa in fjärrkontrollen på funktionsläget 
för AMP.

3 Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.

4 Tryck på ui för att välja menyn för inställningar eller 
användning.

5 Tryck på ENTER eller p för att avsluta.

•	Tryck på RETURN Bför	att	gå	tillbaka	till	den	förra	punkten.
•	Stäng menyn genom att trycka på MENU medan menyn visas.

Menyn stängs.

Viktig information

 nOm visning av ingångskällor
I	det	här	avsnittet	visas	de	ingångskällor	för	varje	objekt	som	kan	konfigureras	enligt	följande.

BD  DVD  TV  SAT/CBL  DOCK  GAME1  GAME2  V.AUX  NET/USB  Favorites  Media Server  
USB/iPod  CD  

OBSERVERA
Ingångskällor som ställts på “Delete” under “Source Delete” (vsidan 73) kan inte väljas.

Funktioner som kan ställas in med “Input Setup”-proceduren

Input Assign (vsidan 78)

Video (vsidan 79)

Input Mode (Audio) (vsidan 80)

Rename (vsidan 80)

Source Level (Audio) (vsidan 80)

Playback Mode (vsidan 81)

Still Picture (vsidan 81)
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HDMI
Ställ	in	detta	för	att	ändra	
de HDMI-kontakter som 
ingångskällorna är tilldelade.

BD  DVD  TV  
SAT/CBL  GAME1  

GAME2  V.AUX  DOCK

HDMI 1	/	HDMI 2	/	HDMI 3	/	HDMI 4	/	HDMI 5	/	HDMI 6
None : Tilldela inte en HDMI ingångsterminal till den valda ingångskällan.

•	Vid	köptillfället	är	inställningarna	av	de	olika	ingångskällorna	enligt	nedan.

Ingångskälla BD DVD TV SAT/CBL

Grundinställning
HDMI  

1
HDMI  

2
None

HDMI  
3

Ingångskälla GAME1 GAME2 V.AUX DOCK

Grundinställning
HDMI  

4
HDMI  

5
HDMI  

6
None

•	En ingångskälla till vilken en HDMI-kontakt inte kan tilldelas visas som 
“– – –”.

•	För	att	spela	upp	videosignalen	som	tilldelats	vid	“HDMI”	tillsammans	
med ljudsignalen som tilldelats vid “Input Assign” – “DIGITAL”, välj 
“Digital” vid “Input Mode” på menyn (vsidan 80).

•	Ljudsignaler till de analoga och digitala ingångarna skickas inte till 
bildskärmen.

•	När en iPod-styrdocka är ansluten kan signaler inte tilldelas till HDMI-
anslutningen.

•	När “HDMI Control” (vsidan 68) är inställt på “ON” kan inte HDMI-
inkontakt tilldelas till “TV”.

DIGITAL
Ställ	in	detta	för	att	ändra	de	
digitala inkontakterna som 
ingångskällorna är tilldelade.

BD  DVD  TV  
SAT/CBL  GAME1  

GAME2  V.AUX  DOCK  
CD

COAX	(koaxial)	/	OPT (optisk)
None : Tilldela inte en digital ingångsterminal till den valda ingångskällan.

•	Vid	köptillfället	är	inställningarna	av	de	olika	ingångskällorna	enligt	nedan.

Ingångskälla BD DVD TV SAT/CBL GAME1

Grundinställning None None OPT COAX None

Ingångskälla GAME2 V.AUX DOCK CD

Grundinställning None None None None

Input Assign

Exempel på skärmar för menyn för “Input Assign”
Denna skärm visas när menyn “Input Setup” – “varje ingående källa” – “Input Assign” väljs. Använd menyn 
“Input	Assign”	för	att	ändra	w HDMI-ingångsanslutningarna, e Digitala ingångsanslutningarna, och r 
komponentingångsanslutningarna som är tilldelade till de q ingående källorna i standardinställningarna.

Default
BD
DVD
TV
SAT/CBL
GAME1

HDMI1
HDMI2
None
HDMI3
HDMI4

 None
 None
 OPT
 COAX
 None

None
1-RCA
None
2-RCA
None

Input Assign

[       ] Select

[1/2]

[RETURN][ENTER] Enter Return

G HDMI H G DIGITAL H G COMPONENT H

ewq r

Användning av menyer för insignalstilldelning

1 Använd uio p för att gå till funktionen du vill ställa in.

2 Tryck på ENTER och använd sedan o p för att välja den ingång 
som ska tilldelas.

3 Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.
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Inställningsobjekt Information om inställningar

COMPONENT 
(Komponentvideo)
Ställ	in	detta	för	att	ändra	
komponentvideokontakterna 
som ingångskällorna är 
tilldelade.

BD  DVD  TV  
SAT/CBL  GAME1  

GAME2  V.AUX  DOCK

RCA (Videokomponent) 1, 2
None : Tilldela inte en komponentvideoingångsterminal till den valda 
ingångskällan.
 

•	Vid	köptillfället	är	inställningarna	av	de	olika	ingångskällorna	enligt	nedan.

Ingångskälla BD DVD TV SAT/CBL

Grundinställning None 1-RCA None 2-RCA

Ingångskälla GAME1 GAME2 V.AUX DOCK

Grundinställning None None None None

•	En ingångskälla till vilken en komponentvideokontakt inte kan tilldelas 
visas som “– – –”.

•	När en iPod-styrdocka är ansluten kan signaler inte tilldelas till 
komponentvideo-anslutningen.

Default
Inställningarna	för	“Input	
Assign” återställs till 
standardinställningarna.

Yes : Återställ till standardinställningarna.
No : Återställ inte till standardinställningarna.

 När du väljer “Default” och trycker på ENTER, 
visas “Return settings to the default?”. Välj 
antingen “Yes” eller “No”, och tryck på 
ENTER.

Input Setup

Video Ställ in källvideo.

Ställ in källvideo.
 z  “BD”, “TV”, “GAME1” eller “GAME2” kan ställas in då “HDMI” (vsidan 78) eller “COMPONENT” 

(vsidan 79) har valts.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Video Select
Video från en annan 
ingångskälla spelas upp 
tillsammans med det 
spelade ljudet.

Source : Spela ingångskällans bild och ljud.
BD	 /	DVD	 /	TV	 /	SAT/CBL	 /	GAME1	 /	GAME2	 /	V.AUX	 /	DOCK : Välj 
videoingångskälla	 som	 ska	 ses.	 Detta	 kan	 ställas	 in	 för	 individuella	
ingångskällor.

 “BD”, “TV”, “GAME1” och “GAME2” kan endast väljas när 
komponentvideo har angetts som ingångskälla.

OBSERVERA
•	HDMI-ingångssignaler kan inte väljas.
•	Ingångskällor som ställts på “Delete” under “Source Delete” (vsidan 73) 

kan inte väljas.
Video Mode
Göra	inställningar	för	
videobehandling.

BD z
 DVD  TV z

  
SAT/CBL  GAME1 z

 
GAME2 z

 V.AUX  DOCK

Auto : Behandla video automatiskt baserat på informationen om HDMI-
innehållet.
Game : Behandla video automatiskt baserat på spelinnehållet.
Movie : Behandla video automatiskt oavsett innehållet.

•	Om “Video Mode” har angetts till “Auto” ändras läget beroende på det 
inkommande innehållet.

•	Om en källa spelas upp både i läget MAIN ZONE (ljud och video) och 
ZONE2 (endast ljud) i samma rum kan ljudet från MAIN ZONE och ZONE2 
vara osynkroniserat, men det är inte tecken på något fel. Ändra i detta 
fall	inställningen	till	läget	“Game”	för	att	förbättra	ljudsynkroniseringen.
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Input Setup

Rename
Ändra	det	namn	som	visas	för	vald	ingångskälla.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Rename
Ändra det namn som visas 
för	vald	ingångskälla.

•	Upp till åtta tecken kan anges.
•	Information om hur du matar in tecken finns på sidan 57.

Default
Namnet på ingångskällan 
återställs till 
standardinställningen.

Yes : Återställ till standardinställningarna.
No : Återställ inte till standardinställningarna.

 När du väljer “Default” och trycker på ENTER, 
visas “Return settings to the default?”. Välj 
antingen “Yes” eller “No”, och tryck på 
ENTER.

Source Level (Audio) Ställ in källvideo.

•	Den här funktionen korrigerar uppspelningsnivån på den valda ingångskällans ljudingång.
•	Använd den här inställningen om det finns olikheter i ingångsvolymnivåer mellan de olika källorna.

Information om inställningar

–12dB – +12dB (0dB)

	Analog	och	digital	ingångsnivå	kan	ställas	in	oberoende	för	ingångskällor	där	“HDMI”	eller	“DIGITAL”	
har tilldelats vid “Input Assign” (vsidan 78).

Input Mode (Audio) Ställ in källvideo.

De ingångslägen som kan väljas kan variera beroende på ingångskällan.

Inställningsobjekt Information om inställningar

Input Mode
Ställ	in	ljudingångslägena	för	
de olika ingångskällorna.
För	normal	användning	
rekommenderar vi att du 
ställer in ljudinmatningsläget 
på “Auto”.

Auto : Identifiera insignalen automatiskt och starta avspelning.
HDMI : Spela endast signaler från HDMI-ingången.
Digital : Spela endast signaler från digital ingång.
Analog : Spela endast signaler från analog ingång.

•	“HDMI”	kan	ställas	in	för	ingångskällor	där	“HDMI”	tilldelats	vid	“Input	
Assign” (vsidan 78).

•	“Digital”	 kan	 ställas	 in	 för	 ingångskällor	 där	 “DIGITAL”	 tilldelats	 vid	
“Input Assign” (vsidan 78).

•	Om ingångskällan ställs in på “TV”, “GAME1” eller “GAME2” kan den 
inte ställas in på “Analog”.

•	Em -indikator lyser på displayen när digitala signaler sänds in korrekt. 
Om “ ”-indikatorn inte lyser ska du kontrollera tilldelningen till den 
digitala ingången och anslutningarna.

•	Om “HDMI Control” ställs in på “ON, och en TV som är kompatibel 
med ARC ansluts via HDMI MONITOR-kontakterna, är ingångsläget med 
ingångskällan “TV” fast inställd på ARC.

Decode Mode
Ställer	in	ljudkodsläget	för	
ingångskälla.

BD  DVD  TV  
SAT/CBL  GAME1  

GAME2  V.AUX  DOCK  
CD

Auto : Identifiera digitalingångens signaltyp, avkoda och spela automatiskt.
PCM : Avkoda och spela endast PCM-insignaler.
DTS : Avkoda och spela endast DTS-insignaler.

 
•	Den	här	inställningen	kan	anges	för	ingångskällor	för	vilka	“HDMI”	eller	

“DIGITAL” har tilldelats vid “Input Assign” (vsidan 78).
•	Normalt är det här läget inställt på “Auto”. Välj bara “PCM” eller “DTS” 

när respektive insignal används.
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Playback Mode Ställ in källvideo.

 n Ingångskälla : “DOCK”
Inställningsobjekt Information om inställningar

Repeat
Utför	inställningar	för	
repeterad avspelning.

DOCK

All : Alla filer spelas upprepade gånger.
One : En fil spelas upprepade gånger.
OFF : Repeterad avspelning är inaktiverat.

Shuffle
Utför	inställningar	för	
slumpvalsavspelning.

DOCK

Songs : Blanda låtar.
Albums : Blanda album.
OFF	:	Läget	för	slumpvalsavspelning	är	inaktiverat.

 n Ingångskälla : “NET/USB”
Inställningsobjekt Information om inställningar

Repeat
Utför	inställningar	för	
repeterad avspelning.

Media Server  USB/iPod

All : Alla filer spelas upp upprepade gånger (alla filer i en mapp eller ett 
album spelas upp
upprepade gånger).
One : En fil spelas upprepade gånger.
OFF : Repeterad avspelning är inaktiverat.

Random
Utför	inställningar	för	
slumpvalsavspelning.

Media Server  USB/iPod

ON : Aktivera slumpvalsavspelning.
OFF : Avaktivera slumpvalsavspelning.

Input Setup

Still Picture Ställ in källvideo.

Anger	inställningar	för	uppspelning	av	stillbilder.	

Inställningsobjekt Information om inställningar

Slide Show
Utför	inställningar	för	
bildspel.

NET/USB

ON : Visa stillbilder i ett bildspel.
OFF : Bildspelet spelas inte upp.

Interval
Ställ in hur länge varje bild 
ska visas när ett bildspel 
spelas upp.

NET/USB

5s – 60s



82

Manövrera de anslutna enheterna genom fjärrkontrollen
Genom	att	 registrera	medföljande	 förinställda	 koder	 i	 fjärrkontrollen	
kan du styra enheter från andra tillverkare.

Använda AV-utrustning

1 Tryck på ZONE SELECT för att 
välja en funktionszon. 
Zonlägesindikatorn som motsvarar 
funktionszonen	tänds.	

•	Läget växlar varje gång du trycker på ZONE 
SELECT.

M Välj	för	funktionerna	i	MAIN	ZONE.	

Z2 Välj	för	funktionerna	i	ZONE2.	

Z3 Används inte. 

2 Tryck på ingångsväljaren (vsidan 19).
•	Ingångskällan	för	zonen	som	valdes	i	steg	1	ändras.	
•	Fjärrkontrollens funktionsläge byts enligt tabellen. 

Ingångsväljare
Ingångskälla 
för enheten 

Användningsläge
Enheter som kan styras med 

fjärrkontrollen 

–
Den här enheten (AMP-
användning) z2

z1
BD Enhet som är registrerad på BD-

tangenten 
z1

SAT/CBL Enhet som är registrerad på SAT/
CBL-tangenten 

z1 TV Enhet som är registrerad på TV-
tangenten 

NET/USB Nätverksfunktion

z1 DVD Enhet som är registrerad på DVD-
tangenten 

z1 V.AUX
Enhet som är registrerad på 
V.AUX-tangenten 

DOCK iPod-styrdocka

z1 GAME1
Enhet som är registrerad på 
GAME1-tangenten 

z1 GAME2
Enhet som är registrerad på 
GAME2-tangenten 

z1 CD Enhet som är registrerad på CD-
tangenten 

z1	 Om	det	finns	en	förinställd	kod	registrerad	på	den	här	tangenten	
kan	fjärrkontrollen	även	användas	för	att	styra	andra	enheter.	

z2	 I	 det	 här	 läget	 kan	 du	manövrera	 iPod,	 USB,	 iPod-styrdocka,	
nätverksfunktion. 

När SOURCE SELECT trycks ner startar AMP-användningsläget 
automatiskt. 

OBSERVERA
Om	 läget	 för	 fjärrkontrollen	 har	 angetts	 till	 något	 annat	 AMP-
användningsläget trycker du på AMP	 för	 att	 byta	 till	 AMP-
användningsläget	och	utföra	följande	åtgärder:
•	Tryck på MENU	för	menyfunktioner
•	Tryck på CH LEVEL	för	att	ange	enhetens	kanalnivå
•	Tryck på ZONE/DEVICE Z eller ZONE/DEVICE X	för	att	slå	på/stänga	
av	respektive	zon

3 Styra den här enheten eller enheten som har bytt 
ingångskälla. 

•	Mer information om hur du styr de olika enheterna finns i respektive 
bruksanvisning. 
För	 användning	 av	 iPod	 och	USB-minnesenheter,	 se	 de	 följande	
sidorna.
•	iPod (vsidan 22, 24)
•	Nätverksfunktion (vsidan 29)
•	USB-minnesenhet (vsidan 32)
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Registrera förinställningskoder
Om	du	registrerar	förinställda	koder	i	den	medföljande	fjärrkontrollen	
kan	 fjärrkontrollen	 även	 användas	 för	 att	 styra	 andra	 enheter,	 t.ex.	
DVD-spelare eller TV-apparater från olika tillverkare.
På	den	här	menyn	kan	du	söka	efter	och	visa	de	förinställda	koder	som	
kan	registreras	i	den	medföljande	fjärrkontrollen.

 nTangenter som används för att styra enheter
q ZONE/DEVICE Z, ZONE/DEVICE X

För	att	slå	på/stänga	av	respektive	enhet.
w uio p, ENTER, RETURN B

För	menyfunktioner	för	respektive	enhet.
e MENU, SETUP, TOP MENU

För	att	visa	menyer	för	respektive	enhet.
r 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
t Siffertangent (0 – 9, +10)
y CH +, CH –
u TV Z / X, TV INPUT

För	att	styra	en	TV.	
Den här tangenten är aktiverad i alla lägen. 

Mer information om hur du använder fjärrkontrollen finns på 
22, 24, 29, 32, 86. 

 nStandardinställningar för förinställda koder
Enheterna nedan är registrerade på de olika ingångsväljarna enligt 
standardinställningarna.	Inställningarna	kan	ändras	för	att	passa	de	
enheter som ska användas.

Ingångsväljare Kategori Märke
Förinställd 

kod

Blu-ray Disc-spelare DENON 32258

Satellitmottagare DirecTV 01377

TV SONY 10810

DVD-spelare DENON 32134

Digital videokamera 
(DVD-inspelare)

Panasonic 21378

z iPod-styrdocka DENON 72516

Mottagare	för	kabel-
TV

Motorola 01376

Mottagare	för	kabel-
TV

Scientific 
Atlanta

01877

CD-spelare DENON 42867

 z 	Om	en	iPod-styrdocka	inte	ska	användas	kan	den	förinställda	koden	
för	en	annan	enhet	tilldelas	DOCK. 

OBSERVERA
Förinställd	kod	kan	inte	registreras	för	NET/USB eller PHONO.

1 Tryck på ZONE SELECT för att byta zon-läge till  
J (MAIN ZONE). 
Indikatorn J. 

2 Tryck på AMP för att ställa in fjärrkontrollen på 
funktionsläget för AMP.

3 Tryck på MENU.
Menyn visas på TV-skärmen.

4 Använd ui för att välja “System Setup” – “Option 
Setup” – “Remote Setup Guide” och tryck sedan på 
ENTER eller p.

Device Select

Option Setup [1/2]

Volume Control
Source Delete
GUI
RemoteSetupGuide
Quick Sel. Name
Zone Rename
Dimmer
Setup Lock

5 Tryck på ui och välj 
enhetskategori för registrering 
av förinställningar. Tryck sedan 
ENTER.

Blu-ray
CABLE
CABLE/PVR
CD
CD Recorder
DVD

RemoteSetupGuide

[CH+/-]Page+/-

[1/3]Please select the
device you want to
control.

•	För	 kategorierna	 “TV”,	 “TV/DVD”	 eller	 “TV/VCR”	 kan	 endast	
förinställda	koder	för	TV registreras. 

•	Du byter sida genom att trycka på fjärrkontrollens CH + eller CH –.
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6 Trycka på ui att välja enhetskategori för 
förvalsregistrering. Tryck sedan ENTER.

1
A
B
C
D
E

RemoteSetupGuide

[1/4]Please select the
first letter of the
brand name
of the device.

DVD

[CH+/-]Page+/-

•	Den	första	bokstaven	visas	som	1,	A	till	Z.	
(Märkesinitialer visas i respektive kategori.)
Välj	 “1”	 för	 varumärkesnamn	 som	 börjar	
med en siffra.

•	När det finns flera sidor med märkesnamn 
går det att byta sida genom att trycka på CH 
+ eller CH –på fjärrkontrollen.

7 Tryck på ui och välj enhetens 
märkesnamn. Tryck sedan ENTER.

Dantax
Denon
Disney
DSE
Durabrand

Please select the
brand name.

DVD

RemoteSetupGuide

•	När det finns flera sidor med märkesnamn går det att byta sida 
genom att trycka på CH + eller CH –på fjärrkontrollen.

OBSERVERA
Om	det	märkesnamn	du	söker	inte	finns	i	listan	kan	den	medföljande	
fjärrkontrollen inte styra enheten. Använd då den andra enhetens 
egen fjärrkontroll. 

Registrera förinställningskoder

8 Procedurerna för registrering av fjärrkontrollkoder 
och förinställd registrering av fjärrkontroll visas.

DVD
Denon
30490[1/3]

Device
Brand
Code

1.Press[INPUT SOURCE].
2.Press and hold [DEVICE ON(I)] 
   for 3 seconds.
3.Input Code with [0-9].
4.Press any key to check device.

OK[QUICK1] NG[QUICK2] Return[QUICK3]

RemoteSetupGuide

OBSERVERA
Om fel märke är valt trycker du på QUICK 
SELECT 3.	Följande	skärm	visas:

Ingångsväljare

Press [AMP] button. And press
[ENTER] button to return Brand
select menu.

RemoteSetupGuide

O  K

Tryck på AMP och tryck därefter på ENTER	för	att	återgå	till	steg	7.

9 Tryck på knappen för 
val av ingångskälla som 
förinställningskoden ska 
registreras på (BD, SAT/CBL, 
TV, DVD, V.AUX, DOCK, GAME1, 
GAME2 eller CD).

Ingångsväljare

•	För	TV	 kan	endast	 förinställningskoder	 för	
kategorierna	 “TV”,	 “TV/DVD”	 eller	 “TV/
VCR” registreras.

10 Håll ZONE/DEVICE Z intryckt i 
minst 3 sekunder
Zonlägesindikatorn blinkar två gånger.

11 Skriv in en femsiffrig kod med 0 – 9.
Väntetiden mellan tangenttryckningarna får inte vara längre än 
10 sekunder.

DVD
Denon
30490[1/3]

Device
Brand
Code

1.Press[INPUT SOURCE].
2.Press and hold [DEVICE ON(I)] 
   for 3 seconds.
3.Input Code with [0-9].
4.Press any key to check device.

OK[QUICK1] NG[QUICK2] Return[QUICK3]

RemoteSetupGuide

•	När koden har registrerats.
 Zonlägesindikatorn blinkar två gånger.

•	Om koden inte kan registreras
		Lägesindikatorn	blinkar	långsamt	en	gång.	Börja	om	på	steg	9.

•	Om du har angett fel siffra
  Tryck på ON	en	gång	och	börja	sedan	om	på	steg	9.

12 Kontrollera att det går att styra 
enhetens funktioner. 

•	Tryck på QUICK SELECT 1 om enheten fungerar. 
 Fortsätt med steg 13. 

•	Tryck på QUICK SELECT 2 om enheten fungerar. 
 Fortsätt med steg 14. 
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13 Skärmen nedan visas och den förinställda koden är 
registrerad. 

Remote Setup Guide is finished.

Press [AMP] button. And press
[ENTER] button to return MENU.

RemoteSetupGuide

O  K

•	Menyskärmen hämtas. Tryck på AMP och sedan på ENTER. 

14 Någon av nedanstående skärmar visas. 

q

Selected code is not matched
Please try other codes.

RemoteSetupGuide

•	Skärmen visas under 3 sekunder och sedan visas nästa 
registreringsskärm	för	förinställning	automatiskt.	

w

Sorry, your remote is not
supported. This function can not
be used for your device.
Press [AMP] button. And press
[ENTER] button to return MENU.

RemoteSetupGuide

O  K

GOm skärmen q visasH
Enheten	 kanske	 fungerar	 med	 nästa	 förinställda	 kod	 som	 visas.	
Registreringsskärmen	för	förinställning	visas.	Upprepa	steg	9	till	12.	

GOm skärmen w visasH
Enheten	 kan	 inte	 styras	 med	 fjärrkontrollen	 som	 medföljer	 den	
här enheten. Använd då den andra enhetens egen fjärrkontroll. 
Menyskärmen hämtas. Tryck på AMP och sedan på ENTER. 

Vissa tillverkare använder flera typer av fjärrkontrollkoder. Ange en 
annan	förinställd	kod	och	kontrollera	att	den	fungerar	på	rätt	sätt.

OBSERVERA
Vissa knappar kanske inte fungerar beroende på modellen och 
tillverkningsåret på din utrustning.
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Styra komponenter
Den	medföljande	 fjärrkontrollen	 kan	 styra	 fler	 komponenter	 än	 den	
här enheten. 

1 Tryck på den knapp för val av 
källa som förinställningskoden 
för den enhet du vill använda 
har registrerats under 
(vsidan 82).

2 Använd komponenten.

•	Se	 komponentens	 bruksanvisning	 för	
närmare anvisningar.

 n Funktioner för CD-spelare / CD-inspelare
Funktionsknappar Funktion

uio p Styra markör
ENTER Bekräfta

6 7 Manuell sökning
(snabbt framåt/snabbt bakåt)

1 Avspelning
8 9 Automatisk sökning (cue)

3 Paus
2 Stopp

0 – 9, +10 Välj spår

TV  Z / X TV påslagning/standby  
(Standard : SONY)

TV INPUT Växla TV-ingång (Standard : SONY)
ZONE/DEVICE Z Påslagningz

ZONE/DEVICE X Ström i standbyz

 z 	Det	 här	 kan	 slå	 på/aktivera	 standby	 för	 vissa	
enheter.

 nAnvändning av Blu-ray-skivspelare /  
HD-DVD-spelare / DVD-spelare

Funktionsknappar Funktion
CH +, – Växla kanal (upp/ned)
MENU (Popup)-meny

TOP MENU Huvudmeny
uio p Styra markör

ENTER Bekräfta
SETUP Inställningar

RETURN B Tillbaka

6 7 Manuell sökning
(snabbt framåt/snabbt bakåt)

1 Avspelning
8 9 Automatisk sökning (cue)

3 Paus
2 Stopp

0 – 9, +10 Välj titel, kapitel, eller kanalval

TV  Z / X TV påslagning/standby  
(Standard : SONY)

TV INPUT Växla TV-ingång (Standard : SONY)
ZONE/DEVICE Z Påslagningz

ZONE/DEVICE X Ström i standbyz

 z 	Det	här	kan	slå	på/aktivera	standby	för	vissa	enheter.
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 nAnvändning av DVD-inspelare (DVR) /  
Digital videoinspelare (PVR) / 
Videokassettinspelare (VCR)

Funktionsknappar Funktion
CH +, – Växla kanal (upp/ned)
MENU Meny

uio p Styra markör
ENTER Bekräfta
SETUP Inställningar

RETURN B Tillbaka

6 7 Manuell sökning
(snabbt framåt/snabbt bakåt)

1 Avspelning
8 9 Automatisk sökning (cue)

3 Paus
2 Stopp

0 – 9, +10 Välj titel, kapitel, eller kanalval

TV  Z / X TV påslagning/standby  
(Standard : SONY)

TV INPUT Växla TV-ingång (Standard : SONY)
ZONE/DEVICE Z Påslagningz

ZONE/DEVICE X Ström i standbyz

 z 	Det	 här	 kan	 slå	 på/aktivera	 standby	 för	 vissa	
enheter.

 nStyra en TV
Funktionsknappar Funktion

CH +, – Växla kanal (upp/ned)
MENU Meny

uio p Styra markör
ENTER Bekräfta
SETUP Inställningar

RETURN B Tillbaka

6 7 Manuell sökning
(snabbt framåt/snabbt bakåt)

1 Avspelning
8 9 Automatisk sökning (cue)

3 Paus
2 Stopp

0 – 9, +10 Välj kanal

TV  Z / X TV påslagning/standby  
(Standard : SONY)

TV INPUT Växla TV-ingång (Standard : SONY)
ZONE/DEVICE Z Påslagningz

ZONE/DEVICE X Ström i standbyz

 z 	Det	 här	 kan	 slå	 på/aktivera	 standby	 för	 vissa	
enheter.

 nStyra en mottagare för satellit (SAT) /  
Kabel (CBL) / IP TV

Funktionsknappar Funktion
CH +, – Växla kanal (upp/ned)
MENU Meny

uio p Styra markör
ENTER Bekräfta
SETUP Guide

RETURN B Tillbaka

6 7 Manuell sökning
(snabbt framåt/snabbt bakåt)

1 Avspelning
8 9 Automatisk sökning (cue)

3 Paus
2 Stopp

0 – 9, +10 Välj kanal

TV  Z / X TV påslagning/standby  
(Standard : SONY)

TV INPUT Växla TV-ingång (Standard : SONY)
ZONE/DEVICE Z Påslagningz

ZONE/DEVICE X Ström i standbyz

 z 	Det	 här	 kan	 slå	 på/aktivera	 standby	 för	 vissa	
enheter.

Styra komponenter
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Ange zonen som ska användas med 
fjärrkontrollen

När ZONE SELECT-knappen	trycks	in	kan	endast	den	inställda	zonen	
skötas	med	huvudenhetens	fjärrkontroll.

1 Håll ZONE/DEVICE Z intryckt i 
minst 3 sekunder
Zonlägesindikatorn blinkar två gånger.

2 Tryck på ZONE SELECT.
Zonlägesindikatorn blinkar två gånger.

3 Tryck på 1 – 3 för att ställa in.
Zonlägesindikatorn blinkar två gånger.
[Inställningsbara alternativ]
1 Vid användning av endast “MAIN 

ZONE”
2	 Vid	användning	av	“MAIN	ZONE”	/	

“ZONE2”
3	 Vid	användning	av	”MAIN	ZONE”	/	

”ZONE2”	/	”ZONE3”	(Standard)

Återställa fjärrkontrollen
Inställningarna	för	fjärrkontrollen	återställs	till	standardinställningarna.

1 Håll ZONE/DEVICE Z intryckt i 
minst 3 sekunder
Zonlägesindikatorn blinkar två gånger.

2 Tryck på 9, 8 och 1, i nämnd 
ordning.
J-indikatorn blinkar fyra gånger.
Alla inställningarna återställs till sina 
ursprungsvärden.



89

Seriell fjärrkontroll

RS-232C-kontroll
Du	kan	utföra	de	tre	kontrollfunktionerna	från	värden	genom	att	ansluta	en	rak	RS-232C-kabel	till	RS-232C-
seriekontakten (9-polig D-sub).

GTre kontrollfunktionerH

q Manövrera och använda enheten från värden (vsidan 92).

w Skicka statusinformation till värden när enheten tar emot förfrågning om status från värden 
(vsidan 92).

e Skicka statusinformation automatiskt till värden när enhetens status ändras (vsidan 92).

 nKommunikationsformat
•	Kompatibel kontakt: 9-polig D-sub (hane)
•	Kommunikationshastighet: 9,600 bps
•	Databit: 8 bitar
•	Paritet: None
•	Stoppbit: 1 bitar
•	Flödeskontroll:	None

Stiftkonfiguration
Stiftnummer Signalnamn
1 Jord

6 NC
2 TxD

7 NC
3 RxD

8 NC
4 NC

9 NC
5 S. Ground

 nAnslutningar
Extern seriell styrenhet

Med	den	seriella	fjärrkontrollfunktionen	ansluts	en	värd,	t.ex.	en	dator,	till	enheten.	Du	manövrerar	enheten	genom	att	skicka	kontrollkommandon	från	värden	till	enheten.	Statusinformationen	för	enheten	kan	visas	
både	på	enheten	och	värden.	Det	finns	2	metoder	för	att	ansluta	värden	och	enheten,	nämligen	RS-232C-kontroll	och	IP-kontroll.
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IP-kontroll (Ethernet)
Du	kan	utföra	tre	kontrollfunktioner	från	värden	genom	att	ansluta	en	Ethernet-kabel	till	Ethernet-kontakten	
(kontakttyp:	RJ-45	(10BASE-T/100BASE-TX).

 nKommunikationsformat
•	Kommunikationssystem: Hel duplex
•	Kommunikationshastighet:	10	Mbps/100	Mbps
•	Kommunikationsport: TCP-port 23 (telnet)
•	Kommunikationsdatalängd: 135 byte (max.)

 nAnslutningar

Ansluta enheten och värden direkt
Värdenhet

Korsad 
Ethernet-kabel

Ansluta enheten och värden via en hubb
Värdenhet

Rak Ethernet-
kabel

Rak Ethernet-
kabel

Hubb
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Kommunikationsprotokoll
Följande	tre	dataformat	är	definierade.

 nCOMMAND
Ett meddelande skickas till ett system från en värd. 
Ett	kommando	till	ett	system	skickas	från	en	värd.	I	nedanstående	tabell	visas	innehållet	i	“Kodtabell	för	
kontrollkommandon” (vsidan 93).

 nRESPONSE
Meddelandet skickas till en värd från ett system om ett “kommando med begäran” (COMMAND+?+CR(0x0D)) 
har tagits emot från värden.
RESPONSE (svaret) ska skickas inom 200 ms efter att COMMAND (kommandot) har tagits emot.
Det	förutsätts	att	formatet	för	RESPONSE	är	detsamma	som	för	EVENT.
I	 nedanstående	 tabell	 visas	 innehållet	 i	 “Kodtabell	 för	 statusförfrågningar	 och	 statusinformation”	
(vsidan 102).

 nEVENT
Ett meddelande skickas till en värd från ett system.
Resultatet skickas när systemet är direktanslutet och en status ändras.
Det	förutsätts	att	formatet	för	EVENT	är	detsamma	som	för	COMMAND.
I	följande	tabell	visas	innehållet	i	“Kodtabell	för	statusförfrågningar	och	statusinformation”	-	“Kodtabell	
för	statusförfrågningar	och	statusinformation”	(vsidan 102).

Grundläggande specifikation
Parameteruttryck som ASCII CODE-kommandon.

OBSERVERA
ASCII CODE i intervallet 0x20 - 0x7F kan användas: alfabetet och siffror 0 – 9 samt blanksteg (0x20), vissa 
tecken och vagnretur (0x0D) --- Det används endast som ett paustecken.

Struktur för kontrollkommandon
Varje	paket	med	kontrollkommandon	börjar	med	COMMAND	och	slutar	med	sluttecknet	“0x0D”	enligt	
nedan.

PARAMETERCOMMAND End
Character

CR (0x0D) 

COMMAND       +       PARAMETER        +        CR (0x0D)

COMMAND: ASCII CODE med 2 tecken
PARAMETER: ASCII CODE (upp till 25 tecken)

OBSERVERA
För	 att	 bekräfta	 statusinformationen	 från	 enheten	 ska	 COMMAND	+	 ?	 +	CR	 skickas	 till	 enheten	 från	
värden.
Enhetens statusinformation skickas till värden.
För	“Kodtabell	för	statusförfrågningar	och	statusinformation”	(vsidan 102).

Struktur för kommandokoder

Punkt
Värde

(Det hexadecimala värdet anges inom parentes)
COMMAND Anger en beskrivning av kommandot.
PARAMETER Anger en beskrivning av parametern.
Sluttecken ’CR’(0 x 0D)

Svarstiden är 200 msek.

•	Den här enheten svarar inom 200 msek när ett kommando tas emot.
•	Kommandon ska skickas i intervall om minst 200 msek när en serie kommandon skickas från värden. 

Enheten tar inte emot kommandon när de skickas i tätare intervall än 200 msek.
•	COMMAND	kan	tas	emot	även	under	överföring	av	EVENT.
•	Skicka	inte	kommandon	med	begäran	från	värden	förrän	enheten	returnerar	ett	RESPONSE.
•	Efter	 1	 sekund	 ska	 du	 skicka	 nästa	 COMMAND	 efter	 att	 ha	 överfört	 ett	 kommando	 om	 att	 slå	 på	
strömmen,	COMMAND	(PWON).
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 nq Manövrera och använda enheten från värden
När	 enheten	 tar	 emot	 ett	 kontrollkommando	 från	 värden	 utför	
enheten kommandot.

Handskakningsflödesschema	för	kontrollkommando

Den här apparaten Värdenhet

Kontrollkommando

•	För	“Kodtabell	för	kontrollkommandon”	(vsidan 93).

 nw Skickar statusinformationen som efterfrågas 
i kommandot från värden
När	enheten	tar	emot	ett	kommando	med	en	statusförfrågan	från	
värden svarar enheten med statusinformationen.

Handskakningsflödesschema	för	statusförfrågan

Den här apparaten Värdenhet

Kommando	för	
statusförfrågan

Kommando	för	
statusinformation

•	För	“Kodtabell	för	statusförfrågningar	och	statusinformation”	
(vsidan 102).

 ne Skicka statusinformation automatiskt när 
enhetens status ändras
När	statusen	för	den	här	enheten	ändras	skickas	statusinformation	
automatiskt till värden.

Handskakningsflödesschema	för	statuskommando

Statuskommando

Den här apparaten Värdenhet

•	Kommandona	 som	 används	 för	 att	 skicka	 statusinformation	 är	
samma	statusinformationskommandon	som	används	för	w.
För	 “Kodtabell	 för	 statusförfrågningar	 och	 statusinformation”	 –	
“Kommando	 för	 statusinformation	 och	 kommando	 för	 status”	
(vsidan 102).
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Kodtabell för kontrollkommandon

KATEGORI INNEHÅLL KOMMANDO PARAMETER KOD KOMMENTARER

POWER
POWER ON

PW
ON PWON<CR> Kan endast användas med IP-kontroll

STANDBY STANDBY PWSTANDBY<CR>

MASTER VOLUME
UP

MV
UP MVUP<CR>

DOWN DOWN MVDOWN<CR>
00 – 99 zz MVzz<CR> zz:00 – 99 i ASCII, 80=0dB, 99=---(MIN)

CHANNEL VOLUME

FRONT Lch
UP

CV

FL UP CVFL UP<CR>
DOWN FL DOWN CVFL DOWN<CR>
Direktändring till zzdB FL zz CVFL zz<CR> zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

FRONT Rch
UP FR UP CVFR UP<CR>
DOWN FR DOWN CVFR DOWN<CR>
Direktändring till zzdB FR zz CVFR zz<CR> zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

CENTERch
UP C UP CVC UP<CR>
DOWN C DOWN CVC DOWN<CR>
Direktändring till zzdB C zz CVC zz<CR> zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

SUBWOOFER(1)ch
UP SW UP CVSW UP<CR>
DOWN SW DOWN CVSW DOWN<CR>
Direktändring till zzdB SW zz CVSW zz<CR> zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

SURROUND Lch
UP SL UP CVSL UP<CR>
DOWN SL DOWN CVSL DOWN<CR>
Direktändring till zzdB SL zz CVSL zz<CR> zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

SURROUND Rch
UP SR UP CVSR UP<CR>
DOWN SR DOWN CVSR DOWN<CR>
Direktändring till zzdB SR zz CVSR zz<CR> zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

SURROUND BACK Lch 
(SBch 2SP)

UP SBL UP CVSBL UP<CR>
DOWN SBL DOWN CVSBL DOWN<CR>
Direktändring till zzdB SBL zz CVSBL zz<CR> zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

SURROUND BACK Rch 
(SBch 2SP)

UP SBR UP CVSBR UP<CR>
DOWN SBR DOWN CVSBR DOWN<CR>
Direktändring till zzdB SBR zz CVSBR zz<CR> zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

SURROUND BACK ch 
(SBch 1SP)

UP SB UP CVSB UP<CR>
DOWN SB DOWN CVSB DOWN<CR>
Direktändring till zzdB SB zz CVSB zz<CR> zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

FRONT HEIGHT Lch
UP FHL UP CVFHL UP<CR>
DOWN FHL DOWN CVFHL DOWN<CR>
Direktändring till zzdB FHL zz CVFHL zz zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

FRONT HEIGHT Rch
UP FHR UP CVFHR UP<CR>
DOWN FHR DOWN CVFHR DOWN<CR>
Direktändring till zzdB FHR zz CVFHR zz zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

OUTPUT MUTE
ON

MU
ON MUON<CR>

OFF OFF MUOFF<CR>
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KATEGORI INNEHÅLL KOMMANDO PARAMETER KOD KOMMENTARER

Välj INPUT-källa

CD

SI

CD SICD<CR>
DVD DVD SIDVD<CR>
BD BD SIBD<CR>
TV TV SITV<CR>
SAT/CBL SAT/CBL SISAT/CBL<CR>
GAME GAME SIGAME<CR>
GAME2 GAME2 SIGAME2<CR>
DOCK DOCK SIDOCK<CR>
V.AUX V.AUX SIV.AUX<CR>

iPOD IPOD SIIPOD<CR>
•	Svaret	 “SIIPOD”	 returneras	 för	 den	 ingångskällan	 som	

iPod har tilldelats. 
NET/USB NET/USB SINET/USB<CR>
SERVER SERVER SISERVER<CR>
FAVORITES FAVORITES SIFAVORITES<CR>
USB/IPOD USB/IPOD SIUSB/IPOD<CR>
USB USB SIUSB<CR>
IPD IPD SIIPD<CR>

MAIN-ZONE
ON

ZM
ON ZMON<CR>

OFF OFF ZMOFF<CR>

SD-status

Ange AUTO-läge 
(Prioritet:HDMI>>DIGITAL>>ANALOG)

SD

AUTO SDAUTO<CR>

Ange påtvingat HDMI INPUT-läge HDMI SDHDMI<CR>
Ange påtvingat DIGITAL INPUT-läge  
(optisk, koaxial)

DIGITAL SDDIGITAL<CR>

Ange påtvingat ANALOG INPUT-läge ANALOG SDANALOG<CR>

DIGITAL INPUT 
MODE

Ange DIGITAL INPUT påtvingat AUTO-läge
DC

AUTO DCAUTO<CR>
Ange DIGITAL INPUT påtvingat PCM-läge PCM DCPCM<CR>
Ange DIGITAL INPUT påtvingat DTS-läge DTS DCDTS<CR>

VIDEO SELECT-läge

DVD

SV

DVD SVDVD<CR>
BD BD SVBD<CR>
TV TV SVTV<CR>
SAT/CBL SAT/CBL SVSAT/CBL<CR>
GAME GAME SVGAME<CR>
GAME2 GAME2 SVGAME2<CR>
DOCK DOCK SVDOCK<CR>
V.AUX V.AUX SVV.AUX<CR>
Avbryt VIDEO SELECT-läge SOURCE SVSOURCE<CR>

MAIN ZONE SLEEP 
TIMER

MAIN ZONE SLEEP TIMER-inställning
SLP

OFF SLPOFF<CR>
Ställ in på insomningstimer zzz SLPzzz<CR> zzz:001 – 120 i ASCII, 010=10min
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KATEGORI INNEHÅLL KOMMANDO PARAMETER KOD KOMMENTARER

Välj SURROUND-
källa

MOVIE

MS

MOVIE MSMOVIE<CR>
MUSIC MUSIC MSMUSIC<CR>
GAME GAME MSGAME<CR>
DIRECT DIRECT MSDIRECT<CR>
PURE DIRECT PURE DIRECT MSPURE DIRECT<CR>
STEREO STEREO MSSTEREO<CR>
STANDARD STANDARD MSSTANDARD<CR>
DOLBY DIGITAL DOLBY DIGITAL MSDOLBY DIGITAL<CR>
DTS SURROUND DTS SURROUND MSDTS SURROUND<CR>
MCH STEREO MCH STEREO MSMCH STEREO<CR>
ROCK ARENA ROCK ARENA MSROCK ARENA<CR>
JAZZ CLUB JAZZ CLUB MSJAZZ CLUB<CR>
CLASSIC CONCERT CLASSIC CONCERT MSCLASSIC CONCERT<CR>
MONO MOVIE MONO MOVIE MSMONO MOVIE<CR>
MATRIX MATRIX MSMATRIX<CR>
VIDEO GAME VIDEO GAME MSVIDEO GAME<CR>
VIRTUAL VIRTUAL MSVIRTUAL<CR>

Läge Quick Select 
1-4

QUICK1 QUICK1 MSQUICK1<CR>
QUICK2 QUICK2 MSQUICK2<CR>
QUICK3 QUICK3 MSQUICK3<CR>
QUICK4 QUICK4 MSQUICK4<CR>

Minne	för	läge	
Quick Select 1-4

QUICK1 MEMORY QUICK1 MEMORY MSQUICK1 MEMORY<CR>
QUICK2 MEMORY QUICK2 MEMORY MSQUICK2 MEMORY<CR>
QUICK3 MEMORY QUICK3 MEMORY MSQUICK3 MEMORY<CR>
QUCIK4 MEMORY QUCIK4 MEMORY MSQUICK4 MEMORY<CR>

Välj videoläge

Ange HDMI AUDIO-utsignal till AMP

VS

AUDIO AMP VSAUDIO AMP<CR>
Ange HDMI AUDIO-utsignal till TV AUDIO TV VSAUDIO TV<CR>
Ange videobehandlingsläge till AUTO VPMAUTO VSVPMAUTO<CR>
Ange videobehandlingsläge till GAME VPMGAME VSVPMGAME<CR>
Ange videobehandlingsläge till MOVIE VPMMOVI VSVPMMOVI<CR>
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KATEGORI INNEHÅLL KOMMANDO PARAMETER KOD KOMMENTARER

PARAMETER-
inställning

TONE CONTROL
ON

PS

TONE CTRL ON PSTONE CTRL ON<CR>
OFF TONE CTRL OFF PSTONE CTRL OFF<CR>

SURROUND BACK SP 
MODE-inställning

SB:MTRX ON SB:MTRX ON PSSB:MTRX ON<CR>
SB:PLgX CINEMA SB:PLgX CINEMA PSSB:PLgX CINEMA<CR>
SB:PLgX MUSIC SB:PLgX MUSIC PSSB:PLgX MUSIC<CR>
SB:ON SB:ON PSSB:ON<CR>
SB:OFF SB:OFF PSSB:OFF<CR>

CINEMA EQ
ON CINEMA EQ.ON PSHTEQ ON<CR>
OFF CINEMA EQ.OFF PSHTEQ OFF<CR>

MODE

MUSIC MODE:MUSIC PSMODE:MUSIC<CR> Ändrat	CINEMA	/	MUSIC	/	GAME	/	PL-läge	 
(Den här parametern kan ändra läget DOLBY PLg, PLgx, 
NEO:6.)
--- SB=ON:PLgx-läge	/	SB=OFF:PLg-läge
--- GAME kan ändra läget DOLBY PLg & PLgx-läge 
--- PL kan endast ändra DOLBY PLg-läge 

CINEMA MODE:CINEMA PSMODE:CINEMA<CR>
GAME MODE:GAME PSMODE:GAME<CR>

PRO LOGIC MODE:PRO LOGIC PSMODE:PRO LOGIC<CR>

FRONT HEIGHT  
(PLgz	Height)-utsignal

ON FH:ON PSFH:ON<CR>
OFF FH:OFF PSFH:OFF<CR>

Direktändring av PLgz	
HEIGHT GAIN

LOW PHG LOW PSPHG LOW<CR>
MID PHG MID PSPHG MID<CR>
HIGH PHG HI PSPHG HI<CR>

BASS 
UP BAS UP PSBAS UP<CR>
DOWN BAS DOWN PSBAS DOWN<CR>
Direktändring till zzdB BAS zz PSBAS 50<CR> zz:00 – 99 i ASCII, 50=0dB (från –6 – +6 (44 – 56))

TREBLE
UP TRE UP PSTRE UP<CR>
DOWN TRE DOWN PSTRE DOWN<CR> 
Direktändring till zzdB TRE zz PSTRE 50<CR> zz:00 – 99 i ASCII, 50=0dB (från –6 – +6 (44 – 56))

Direktändring av DRC

AUTO DRC AUTO PSDRC AUTO<CR>
LOW DRC LOW PSDRC LOW<CR>
MID DRC MID PSDRC MID<CR>
HIGH DRC HI PSDRC HI<CR>
OFF DRC OFF PSDRC OFF<CR>

Direktändring av 
D.COMP

OFF DCO OFF PSDCO OFF<CR>
LOW DCO LOW PSDCO LOW<CR>
MID DCO MID PSDCO MID<CR>
HIGH DCO HIGH PSDCO HIGH<CR>

LFE 
UP LFE UP PSLEE UP<CR>
DOWN LFE DOWN PSLFE DOWN<CR>
Direktändring till zzdB LFE zz PSLFE 10<CR> zz:00 – 99 i ASCII, 00=0dB, 10=–10dB (från 0 – –10)

EFFECT LEVEL
UP EFF UP PSEFF UP<CR>
DOWN EFF DOWN PSEFF DOWN<CR>
Direktändring till zzdB EFF zz PSEFF zz<CR> zz:00 – 99 i ASCII, 00=0dB, 10=10dB
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KATEGORI INNEHÅLL KOMMANDO PARAMETER KOD KOMMENTARER

PARAMETER-
inställning

DELAY 

UP

PS

DEL UP PSDEL UP<CR>
DOWN DEL DOWN PSDEL DOWN<CR>

Direktändring till zzdB DEL zzz PSDEL zzz<CR>
zzz:000 – 999 i ASCII, 000=0ms, 300=300ms 
(från	0	–	300)	0-60ms:3ms/steg	Över	60ms:10ms/steg

AFDM
ON AFD ON PSAFD ON<CR>
OFF AFD OFF PSAFD OFF<CR>

PANORAMA
ON PAN ON PSPAN ON<CR>
OFF PAN OFF PSPAN OFF<CR>

DIMENSION
UP DIM UP PSDIM UP<CR>
DOWN DIM DOWN PSDIM DOWN<CR>
Direktändring till zzdB DIM zz PSDIM zz<CR> zz:00 – 99 i ASCII, 00=0, från 0 – 6

CENTER WIDTH
UP CEN UP PSCEN UP<CR>
DOWN CEN DOWN PSCEN DOWN<CR>
Direktändring till zzdB CEN zz PSCEN zz<CR> zz:00 – 99 i ASCII, 00=0 (från 0 – 7)

CENTER IMAGE
UP CEI UP PSCEI UP<CR>
DOWN CEI DOWN PSCEI DOWN<CR>
Direktändring till zzdB CEI zz PSCEI zz<CR> zz:00 – 99 i ASCII, 00=0.0 från 0.0 – 1.0

SW
ON SWR ON PSSWR ON<CR>
OFF SWR OFF PSSWR OFF<CR>

Direktändring av ROOM 
SIZE

S RSZ S PSRSZ S<CR>
MS RSZ MS PSRSZ MS<CR>
M RSZ M PSRSZ M<CR>
ML RSZ ML PSRSZ ML<CR>
L RSZ L PSRSZ L<CR>

AUDIO DELAY 

UP DELAY UP PSDELAY UP<CR>
DOWN DELAY DOWN PSDELAY DOWN<CR>

Direktändring till zzdB DELAY zzz PSDELAY zzz<CR>
zzz:000 – 999 i ASCII, 000=0ms, 200=200ms 
från 0 – 200

Direktändring av AUDIO 
RESTORER

OFF RSTR OFF PSRSTR OFF<CR>
MODE1 RSTR MODE1 PSRSTR MODE1<CR>
MODE2 RSTR MODE2 PSRSTR MODE2<CR>
MODE3 RSTR MODE3 PSRSTR MODE3<CR>
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KATEGORI INNEHÅLL KOMMANDO PARAMETER KOD KOMMENTARER

ZONE2-kontroll

ZONE2-lägesinställning 
och källval

CD

Z2

CD Z2CD<CR>
DVD DVD Z2DVD<CR>
BD BD Z2BD<CR>
SAT/CBL SAT/CBL Z2SAT/CBL<CR>
DOCK DOCK Z2DOCK<CR>
V.AUX V.AUX Z2V.AUX<CR>

IPOD IPOD Z2IPOD<CR>
•	Svaret	 “Z2IPOD”	 returneras	 för	 ingångskällan	 som	 iPod	

har tilldelats.
NET/USB NET/USB Z2NET/USB<CR>
SERVER SERVER Z2SERVER<CR>
FAVORITES FAVORITES Z2FAVORITES<CR>
USB/IPOD USB/IPOD Z2USB/IPOD<CR>	

ZONE2 Avbryt ZONE2-läget SOURCE Z2SOURCE<CR>
Välj INPUT-källa USB och USB Starta uppspelning USB Z2USB<CR>
Välj INPUT-källa USB och iPod DIRECT Starta uppspelning IPD Z2IPD<CR>

Z2 QUICK SELECT 1-4 
MODE SELECT

QUICK1 QUICK1 Z2QUICK1<CR>
QUICK2 QUICK2 Z2QUICK2<CR>
QUICK3 QUICK3 Z2QUICK3<CR>
QUICK4 QUICK4 Z2QUICK4<CR>

Z2 QUICK SELECT 1-5 
MODE MEMORY

QUICK1 MEMORY QUICK1 MEMORY Z2QUICK1 MEMORY<CR>
QUICK2 MEMORY QUICK2 MEMORY Z2QUICK2 MEMORY<CR>
QUICK3 MEMORY QUICK3 MEMORY Z2QUICK3 MEMORY<CR>
QUCIK4 MEMORY QUCIK4 MEMORY Z2QUICK4 MEMORY<CR>

ZONE2 VOLUME
UP UP Z2UP<CR>
DOWN DOWN Z2DOWN<CR>
Direktändring till zzdB zz Z2zz<CR> zz:00 – 99 i ASCII, 80=0dB, 99=---(MIN)     00=–80dB

ZONE2	ON/OFF-ändring
ON ON Z2ON<CR>
OFF OFF Z2OFF<CR>

ZONE2	MUTE	ON/OFF
ON

Z2MU
ON Z2MUON<CR>

OFF OFF Z2MUOFF<CR>

ZONE2 CHANNEL 
VOLUME
FRONT Lch

UP

Z2CV

FL UP Z2CVFL UP<CR>
DOWN FL DOWN Z2CVFL DOWN<CR>
Direktändring till zzdB FL zz Z2CVFL zz<CR> zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

ZONE2 CHANNEL 
VOLUME
FRONT Rch

UP FR UP Z2CVFR UP<CR>
DOWN FR DOWN Z2CVFR DOWN<CR>
Direktändring till zzdB FR zz Z2CVFR zz<CR> zz:38 – 62 i ASCII, 50=0dB

ZONE2 SLEEP TIMER 
setting

OFF
Z2SLP

OFF Z2SLPOFF<CR>
Direktändring till zzzmin zzz Z2SLPzzz<CR> zzz:001 – 120 i ASCII, 010=10min
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KATEGORI INNEHÅLL KOMMANDO PARAMETER KOD KOMMENTARER

NET/USB-kontroll

“Cursor Up”-kontroll

NS

90 NS90<CR>
“Cursor Down”-kontroll 91 NS91<CR>
“Cursor Left”-kontroll 92 NS92<CR>
“Cursor Right”-kontroll 93 NS93<CR>
“Enter	(Play/Pause)”-kontroll 94 NS94<CR>
“Play”-kontroll 9A NS9A<CR>
“Pause”-kontroll 9B NS9B<CR>
“Stop”-kontroll 9C NS9C<CR>
“Skip Plus”-kontroll 9D NS9D<CR>
“Skip Minus”-kontroll 9E NS9E<CR>
“Repeat One”  
(Media Server, USB, iPod Direct)

9H NS9H<CR>

“Repeat All” (Media Server, USB, iPod Direct) 9I NS9I<CR>
“Repeat Off”  
(Media Server, USB, iPod Direct)

9J NS9J<CR>

“Random On” (Media Server, USB) 
“Shuffle Songs”-kontroll (endast iPod Direct)

9K NS9K<CR>

“Random Off” (Media Server, USB) 
“Shuffle Off”-kontroll (iPod Direct)

9M NS9M<CR>

Växla	mellan	”Browse	Mode/Remote	Mode”-kontroll
(endast iPod Direct)

9W NS9W<CR>

“Page Next”-kontroll 9X NS9X<CR>
“Page Previous”-kontroll 9Y NS9Y<CR>

Nätljudsstatus	för	snabbvalsnamn	(UTF-8) H NSH<CR>

NSH<CR> 
(Tillbaka) 
NSH00zzzzzzzzzz(20 digits)<CR> 
(Snabbvalsnamn : A1) 
NSH01zzzzzzzzzz(20 digits)<CR> 
(Snabbvalsnamn : A2)           – 
NSH54zzzzzzzzzz(20 digits)<CR> 
(Snabbvalsnamn : G7) 
NSH55zzzzzzzzzz(20 digits)<CR> 
(Snabbvalsnamn : G8)

Mappen Lägg till favoriter FV MEM NSFV MEM<CR>
Favoriter 1-minne P1 MEM NSP1 MEM<CR>
Favoriter 2-minne P2 MEM NSP2 MEM<CR>
Favoriter 3-minne P3 MEM NSP3 MEM<CR>
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KATEGORI INNEHÅLL KOMMANDO PARAMETER KOD KOMMENTARER

DOCK-kontroll

“Cursor Up”-kontroll

IP

90 IP90<CR>
“Cursor Down”-kontroll 91 IP91<CR>
“Cursor Left”-kontroll 92 IP92<CR>
“Cursor Right”-kontroll 93 IP93<CR>
“Enter	(Play/Pause)”-kontroll 94 IP94<CR>
“Play/Pause”-kontroll 9A IP9A<CR>
“Stop”-kontroll 9C IP9C<CR>
“Skip Plus”-kontroll 9D IP9D<CR>
“Skip Minus”-kontroll 9E IP9E<CR>
“Manual	Search	Plus”-kontroll	(ASD-1R/11R/3/51) 9F IP9F<CR>
“Manual	Search	Minus”-kontroll	(ASD-1R/11R/3/51) 9G IP9G<CR>
“Repeat	One”-kontroll	(ASD-1R/11R/3/51) 9H IP9H<CR>
“Repeat	All”-kontroll	(ASD-1R/11R/3/51) 9I IP9I<CR>
“Repeat	Off”-kontroll	(ASD-1R/11R/3/51) 9J IP9J<CR>
“Shuffle	Songs”-kontroll	(endast	ASD-1R/11R) 9K IP9K<CR>
“Shuffle	Album”-kontroll	(endast	ASD-1R/11R) 9L IP9L<CR>
“Shuffle	Off”-kontroll	(ASD-1R/11R/3/51) 9M IP9M<CR>
“MENU”-kontroll 9N IP9N<CR>
Byt	”Browse	Mode”-kontroll	(endast	ASD-1R/11R) 9P IP9P<CR>
Byt	”Remote	Mode”-kontroll	(endast	ASD-1R/11R) 9Q IP9Q<CR>
“Page Next”-kontroll 9X IP9X<CR>
“Page Previous”-kontroll 9Y IP9Y<CR>
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KATEGORI INNEHÅLL KOMMANDO PARAMETER KOD KOMMENTARER

Systemkontroll

“Cursor Up”-kontroll

MN

CUP MNCUP<CR>
“Cursor Down”-kontroll CDN MNCDN<CR>
“Cursor Left”-kontroll CLT MNCLT<CR>
“Cursor Right”-kontroll CRT MNCRT<CR>
“Enter”-kontroll ENT MNENT<CR>
“RETURN”-kontroll RTN MNRTN<CR>

GUI-meny
ON MEN ON MNMEN ON<CR>
OFF MEN OFF MNMEN OFF<CR>

GUI-meny	för	källval
ON SRC ON MNSRC ON<CR>

OFF SRC OFF MNSRC OFF<CR>

REMOTE CONTROL 
LOCK	ON/OFF

ON

SY

REMOTE LOCK ON SYREMOTE LOCK ON<CR>
OFF REMOTE LOCK OFF SYREMOTE LOCK OFF<CR>

PANEL BUTTON (Except MASTER VOL.)CONTROL LOCK 
ON

PANEL LOCK ON SYPANEL LOCK ON<CR>

PANEL BUTTON & MASTER VOL.-kontroll LOCK ON PANEL+V LOCK ON SYPANEL+V LOCK ON<CR>
PANEL BUTTON & MASTER VOL.-kontroll LOCK OFF PANEL LOCK OFF SYPANEL LOCK OFF<CR>

ID-nummer	för	UPGRADE	visas	på	FL-displayen 
zzzzzzzzzzzz:12-siffrigt ID-nummer

UG IDN IDN<CR> UGIDN zzzzzzzzzzzz<CR>
UGIDN NG<CR>

REMOTE MAINTENANCE Mode Start
RM

STA RM STA<CR>
REMOTE MAINTENANCE Mode End END RM END<CR>
AUTO LIP SYNC=DISABLE

SS

HOSALS ON<CR> SSHOSALS ON<CR>
AUTO LIP SYNC=ENABLE HOSALS OFF<CR> SSHOSALS OFF<CR>
Skärmsläckare av OSDSCR ON<CR> SSOSDSCR ON<CR>
Skärmsläckare på OSDSCR OFF<CR> SSOSDSCR OFF<CR>
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Kodtabell för statusförfrågningar och statusinformation

Kommando för statusförfrågan (Värd ! Den här 
enheten) 

Kommando för statusinformation och kommando för status
(Den här enheten ! Host) KOMMENTARER

Förfrågan. Kommando Innehåll Kommando

POWER PW Status
PW?<CR> POWER ON PWON<CR> Kan endast användas med IP-kontroll

STANDBY PWSTANDBY<CR>
MASTER VOLUME MV?<CR> zzdB MV80<CR> zz:00 - 99 i ASCII, 80=0dB, 99=---(MIN)

CHANNEL VOLUME CV?<CR>

FRONT Lch
Direktändring till 
zzdB

CVFL zz<CR> zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB

FRONT Rch
Direktändring till 
zzdB

CVFR zz<CR> zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB

CENTERch
Direktändring till 
zzdB

CVC zz<CR> zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB

SUBWOOFER(1)ch
Direktändring till 
zzdB

CVSW zz<CR> zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB

SURROUND Lch
Direktändring till 
zzdB

CVSL zz<CR> zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB

SURROUND Rch
Direktändring till 
zzdB

CVSR zz<CR> zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB

SURROUND BACK 
Lch (SBch 2SP)

Direktändring till 
zzdB

CVSBL zz<CR> zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB

SURROUND BACK 
Rch (SBch 2SP)

Direktändring till 
zzdB

CVSBR zz<CR> zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB

SURROUND BACK 
ch (SBch 1SP)

Direktändring till 
zzdB

CVSB zz<CR> zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB

FRONT HEIGHT Lch
Direktändring till 
zzdB

CVFHL zz zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB

FRONT HEIGHT Rch
Direktändring till 
zzdB

CVFHR zz zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB

OUTPUT MUTE MU?<CR>
ON MUON<CR>
OFF MUOFF<CR>
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Kommando för statusförfrågan (Värd ! Den här 
enheten) 

Kommando för statusinformation och kommando för status
(Den här enheten ! Host) KOMMENTARER

Förfrågan. Kommando Innehåll Kommando

Välj INPUT-källa SI?<CR>

CD SICD<CR>
DVD SIDVD<CR>
BD SIBD<CR>
TV SITV<CR>
SAT/CBL SISAT/CBL<CR>
GAME SIGAME<CR>
GAME2 SIGAME2<CR>
DOCK SIDOCK<CR>
V.AUX SIV.AUX<CR>

iPOD SIIPOD<CR>
•	Svaret	“SIIPOD”	returneras	för	den	ingångskällan	som	iPod	

har tilldelats. 
NET/USB SINET/USB<CR>
SERVER SISERVER<CR>
FAVORITES SIFAVORITES<CR>
USB/IPOD SIUSB/IPOD<CR>
USB SIUSB<CR>
IPD SIIPD<CR>

MAIN-ZONE ZM?<CR>
ON ZMON<CR>
OFF ZMOFF<CR>

SD-status SD?<CR>

Ange AUTO-läge 
(Prioritet:HDMI>>DIGITAL>>ANALOG)

SDAUTO<CR>

Ange påtvingat HDMI INPUT-läge SDHDMI<CR>
Ange påtvingat DIGITAL INPUT-läge 
(optisk, koaxial)

SDDIGITAL<CR>

Ange påtvingat ANALOG INPUT-läge SDANALOG<CR>

DIGITAL INPUT 
MODE

DC?<CR>
Ange DIGITAL INPUT AUTO-läge DCAUTO<CR>
Ange DIGITAL INPUT påtvingat PCM-läge DCPCM<CR>
Ange DIGITAL INPUT påtvingat DTS-läge DCDTS<CR>

VIDEO SELECT-läge SV?<CR>

DVD SVDVD<CR>
BD SVBD<CR>
TV SVTV<CR>
SAT/CBL SVSAT/CBL<CR>
GAME SVGAME<CR>
GAME2 SVGAME2<CR>
DOCK SVDOCK<CR>
V.AUX SVV.AUX<CR>
Avbryt VIDEO SELECT-läge SVSOURCE<CR>

MAIN ZONE SLEEP 
TIMER

SLP?<CR>
MAIN ZONE SLEEP TIMER-inställning SLPOFF<CR>
Ställ in på insomningstimer SLPzzz<CR> zzz:001 - 120 i ASCII, 010=10min
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Kommando för statusförfrågan (Värd ! Den här 
enheten) 

Kommando för statusinformation och kommando för status
(Den här enheten ! Host) KOMMENTARER

Förfrågan. Kommando Innehåll Kommando

Select SURROUND-
läge

MS?<CR>

MOVIE MSMOVIE<CR>
MUSIC MSMUSIC<CR>
GAME MSGAME<CR>
DIRECT MSDIRECT<CR>
PURE DIRECT MSPURE DIRECT<CR>
STEREO MSSTEREO<CR>
STANDARD MSSTANDARD<CR>
DOLBY DIGITAL MSDOLBY DIGITAL<CR>
DTS SURROUND MSDTS SURROUND<CR>
MCH STEREO MSMCH STEREO<CR>
ROCK ARENA MSROCK ARENA<CR>
JAZZ CLUB MSJAZZ CLUB<CR>
CLASSIC CONCERT MSCLASSIC CONCERT<CR>
MONO MOVIE MSMONO MOVIE<CR>
MATRIX MSMATRIX<CR>
VIDEO GAME MSVIDEO GAME<CR>
VIRTUAL MSVIRTUAL<CR>

Läge Quick Select MSQUICK ?<CR>

Inte valt MSQUICK0<CR>
QUICK1 MSQUICK1<CR>
QUICK2 MSQUICK2<CR>
QUICK3 MSQUICK3<CR>
QUICK4 MSQUICK4<CR>

Välj videoläge

VSAUDIO ?<CR>
Ange HDMI AUDIO-utsignal till AMP VSAUDIO AMP<CR>
Ange HDMI AUDIO-utsignal till TV VSAUDIO TV<CR>
Returnera VSAUDIO-status VSAUDIO ?<CR>

VSVPN ?<CR>
Ange videobehandlingsläge till AUTO VSVPMAUTO<CR>
Ange videobehandlingsläge till GAME VSVPMGAME<CR>
Ange videobehandlingsläge till MOVIE VSVPMMOVI<CR>
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Kommando för statusförfrågan (Värd ! Den här 
enheten) 

Kommando för statusinformation och kommando för status
(Den här enheten ! Host) KOMMENTARER

Förfrågan. Kommando Innehåll Kommando

PARAMETER-
inställning

TONE CONTROL
PSTONE CTRL 
?<CR>

ON PSTONE CTRL ON<CR>
OFF PSTONE CTRL OFF<CR>

SURROUND 
BACK SP MODE 
-inställning

PSSB: ?<CR>

SB:MTRX ON PSSB:MTRX ON<CR>
SB:PLgX CINEMA PSSB:PLgX CINEMA<CR>
SB:PLgX MUSIC PSSB:PLgX MUSIC<CR>
SB:ON PSSB:ON<CR>
SB:OFF PSSB:OFF<CR>
SB:ESDSCRT PSSB:ESDSCRT<CR>
SB:ESMTRX PSSB:ESMTRX<CR>
SB:DSCRT ON PSSB:DSCRT ON<CR>

CINEMA EQ
PSCINEMA EQ. 
?<CR>

ON PSHTEQ ON<CR>
OFF PSHTEQ OFF<CR>

MODE PSMODE: ?<CR>

MUSIC PSMODE:MUSIC<CR> Ändrat	CINEMA	/	MUSIC	/	GAME	/	PL-läge	 
(Den här parametern kan ändra läget DOLBY PLg, PLgx, 
NEO:6.)
--- SB=ON:PLgx-läge	/	SB=OFF:PLg-läge
--- GAME kan ändra läget DOLBY PLg & PLgx-läge 
--- PL kan endast ändra DOLBY PLg-läge 

CINEMA PSMODE:CINEMA<CR>
GAME PSMODE:GAME<CR>

PRO LOGIC PSMODE:PRO LOGIC<CR>

FRONT HEIGHT 
(PLgz	Height)-
utsignal

PSFH: ?<CR>
ON PSFH:ON<CR>

OFF PSFH:OFF<CR>

Direktändring av 
PLgz	HEIGHT	
GAIN 

PSPHG ?<CR>
LOW PSPHG LOW<CR>
MID PSPHG MID<CR>
HIGH PSPHG HI<CR>

BASS PSBAS ?<CR> Direktändring till zzdB PSBAS zz<CR> zz:00 - 99 i ASCII, 50=0dB (från –6 - +6 (44 - 56))
TREBLE PSTRE ?<CR> Direktändring till zzdB PSTRE zz<CR> zz:00 - 99 i ASCII, 50=0dB (från –6 - +6 (44 - 56))

Direktändring av 
DRC

PSDRC ?<CR>

AUTO PSDRC AUTO<CR>
LOW PSDRC LOW<CR>
MID PSDRC MID<CR>
HIGH PSDRC HI<CR>
OFF PSDRC OFF<CR>

Direktändring av 
D.COMP

PSDCO ?<CR>

OFF PSDCO OFF<CR>
LOW PSDCO LOW<CR>
MID PSDCO MID<CR>
HIGH PSDCO HIGH<CR>

LFE PSLFE ?<CR> Direktändring till zzdB PSLFE zz<CR> zz:00 - 99 i ASCII, 00=0dB, 10=–10dB (från 0 - –10)
EFFECT LEVEL PSEFF ?<CR> Direktändring till zzdB PSEFF zz<CR> zz:00 - 99 i ASCII, 00=0dB, 10=10dB

DELAY PSDEL ?<CR> Direktändring till zzdB PSDEL zzz<CR>
zzz:000 - 999 i ASCII, 000=0ms, 300=300ms 
(från	0	-	300)	0-60ms:3ms/steg	Över	60ms:10ms/steg
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Kommando för statusförfrågan (Värd ! Den här 
enheten) 

Kommando för statusinformation och kommando för status
(Den här enheten ! Host) KOMMENTARER

Förfrågan. Kommando Innehåll Kommando

PARAMETER-
inställning

AFDM PSAFD ?<CR>
ON PSAFD ON<CR>
OFF PSAFD OFF<CR>

PANORAMA PSPAN ?<CR>
ON PSPAN ON<CR>
OFF PSPAN OFF<CR>

DIMENSION PSDIM ?<CR> Direktändring till zzdB PSDIM zz<CR>
zz:00 - 99 i ASCII, 00=0,  
från 0 - 6

CENTER WIDTH PSCEN ?<CR> Direktändring till zzdB PSCEN zz<CR> zz:00 - 99 i ASCII, 00=0 (from 0 - 7)

CENTER IMAGE PSCEI ?<CR> Direktändring till zzdB PSCEI zz<CR>
zz:00 - 99 i ASCII, 00=0.0 
från 0.0 - 1.0

SW PSSWR ?<CR>
ON PSSWR ON<CR>
OFF PSSWR OFF<CR>

Direktändring av 
ROOM SIZE

PSRSZ ?<CR> 

S PSRSZ S<CR>
MS PSRSZ MS<CR>
M PSRSZ M<CR>
ML PSRSZ ML<CR>
L PSRSZ L<CR>

AUDIO DELAY PSDELAY ?<CR> Direktändring till zzdB PSDELAY zzz<CR>
zzz:000 - 999 i ASCII, 000=0ms, 200=200ms 
från 0 - 200

Direktändring 
av AUDIO 
RESTORER

PSRSTR ?<CR>

OFF PSRSTR OFF<CR>
MODE1 PSRSTR MODE1<CR>
MODE2 PSRSTR MODE2<CR>
MODE3 PSRSTR MODE3<CR>
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Kommando för statusförfrågan (Värd ! Den här 
enheten) 

Kommando för statusinformation och kommando för status
(Den här enheten ! Host) KOMMENTARER

Förfrågan. Kommando Innehåll Kommando

ZONE2-kontroll

Status Z2?<CR>

ZONE2-
lägesinställning och 
källval

CD Z2CD<CR>
DVD Z2DVD<CR>
BD Z2BD<CR>
SAT/CBL Z2SAT/CBL<CR>
DOCK Z2DOCK<CR>
V.AUX Z2V.AUX<CR>

IPOD Z2IPOD<CR>
Svaret	“Z2IPOD”	returneras	för	ingångskällan	som	iPod	har	
tilldelats.

NET/USB Z2NET/USB<CR>
SERVER Z2SERVER<CR>
FAVORITES Z2FAVORITES<CR>
USB/IPOD Z2USB/IPOD<CR>	

Avbryt ZONE2-läget Z2SOURCE<CR>

ZONE2 VOLUME
Direktändring till 
zzdB

Z2zz<CR> zz:00 - 99 i ASCII, 80=0dB, 99=---(MIN)     00=–80dB

ZONE2	ON/OFF-
ändring

ON Z2ON<CR>

OFF Z2OFF<CR>
Välj INPUT-källa USB och USB Starta 
uppspelning

Z2USB<CR>

Välj INPUT-källa USB och iPod DIRECT 
Starta uppspelning

Z2IPD<CR>

Z2 OUTPUT 
MUTE

Z2MU?<CR>
ON Z2MUON<CR>
OFF Z2MUOFF<CR>

Z2 QUICK 
SELECT 1-5 
MODE MEMORY

Z2QUICK ?<CR>

QUICK1 Z2QUICK1<CR>
QUICK2 Z2QUICK2<CR>
QUICK3 Z2QUICK3<CR>
QUICK4 Z2QUICK4<CR>

ZONE2 CHANNEL 
VOLUME 

Z2CV?<CR>
FRONT Lch Direktändring till zzdB Z2CVFL zz<CR> zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB
FRONT Rch Direktändring till zzdB Z2CVFR zz<CR> zz:38 - 62 i ASCII, 50=0dB

ZONE2 SLEEP 
TIMER setting

Z2SLP?<CR>
OFF Z2SLPOFF<CR>
Direktändring till zzzmin Z2SLPzzz<CR> zzz:001 - 120 i ASCII, 010=10min
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Kommando för statusförfrågan (Värd ! Den här 
enheten) 

Kommando för statusinformation och kommando för status
(Den här enheten ! Host) KOMMENTARER

Förfrågan. Kommando Innehåll Kommando

Lista med OSD-info

(ASCII) NSA<CR>

NSA0<CR> 
(Tillbaka) 
NSA0zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzz_???(96byte)<CR> 
NSA1b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(95byte)<CR> 
NSA2b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(95byte)<CR> 
NSA3b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(95byte)<CR> 
NSA4b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(95byte)<CR> 
NSA5b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(95byte)<CR> 
NSA6b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(95byte)<CR> 
NSA7b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(96byte)<CR> 
NSE8			[				1/10			]_????????(96byte)<CR>

(ASCII CODE-tecken) 
zASCII-tecken (MAX96byte) 
_:Null 
?: Saknar betydelse (bortse från tecknet efter Null) 
b:Data	med	markör/uppspelningsbar	information	(1	byte) 
Bit1:Spelbar musik =1
Bit2:Katalog
Bit3:Saknar betydelse
Bit4:CURSOR SELECT=1
Bit7:Bild
Bit5, 6, 8:Saknar betydelse 
zzzzzzzzzzzz_???:MAX 96byte

(UTF-8) NSE<CR>

NSE0<CR> 
(Tillbaka) 
NSE0zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzz_???(96byte)<CR> 
NSE1b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(95byte)<CR> 
NSE2b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(95byte)<CR> 
NSE3b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(95byte)<CR> 
NSE4b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(95byte)<CR> 
NSE5b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(95byte)<CR> 
NSE6b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(95byte)<CR> 
NSE7b(Flag1byte)
zzzzzzzzz_???(96byte)<CR> 
NSE8			[				1/10			]_????????(96byte)<CR>

(UTF-8 CODE-tecken) 
zUTF-8-tecken (MAX96byte) 
_:Null 
?: Saknar betydelse (bortse från tecknet efter Null) 
b:Data	med	markör/uppspelningsbar	information	(1	byte) 
Bit1:Spelbar musik =1
Bit2:Katalog
Bit3:Saknar betydelse
Bit4:CURSOR SELECT=1
Bit7:Bild
Bit5, 6, 8:Saknar betydelse 
zzzzzzzzzzzz_???:MAX 96byte
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Kommando för statusförfrågan (Värd ! Den här 
enheten) 

Kommando för statusinformation och kommando för status
(Den här enheten ! Host) KOMMENTARER

Förfrågan. Kommando Innehåll Kommando

Systemkontroll

Fjärrstatus RM?<CR>
ON RM ON<CR>
OFF RM OFF<CR>

HOS (HDMI-
inställning) status

HOS ?<CR>
ON SSHOSALS ON<CR>
OFF SSHOSALS OFF<CR>

GUI-inställning 
status

OSD ?<CR>
Skärmsläckare på SSOSDSCR ON<CR>
Skärmsläckare av SSOSDSCR OFF<CR>
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F De olika delarna och deras funktioner   vsidan 111

F Övrig information   vsidan 116

F Felsökning   vsidan 125

F Tekniska data   vsidan 129

F Register   vsidan 130

Information
Här listas olika typer av information för den här enheten.
Läs informationen vid behov.
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Frontpanelen
Se	sidan	som	anges	inom	parentes	(	)	för	tangenter	som	inte	förklaras	här.

DIMMER

KEY LOCK

ON/OFF

1

SELECT

QUICK SELECT

2

SLEEP

 AV SURROUND PREAMPLIFIER DN-500AV

3

STATUS

4

iPod

SOURCE SELECT MASTER VOLUME

Q7 Q6 Q5 Q4

Q3Q1Q0i Q2u oe ytrwq

q Strömbrytare  
(ON/STANDBY) ································································· (C 5)
Slår	av	och	på	strömmen	till	enheten	(standby).

w Hörlursuttag (PHONES)

OBSERVERA
Undvik	hörselskador	genom	att	inte	lyssna	på	för	hög	volym	när	du	
använder	hörlurarna.

e USB-porten ·············································································· (13)

r DIMMER-tangent ····································································· (74)

t ZONE2 SELECT-tangent ··················································· (52, 82)

Q3 AUX-HDMI-anslutning  ···························································· (8)

Q4 MASTER VOLUME-kontroll ···················································· (20)

Q5 Visning ··················································································· (112)

Q6 Fjärrkontrollsensor ································································ (115)

Q7 SOURCE SELECT-kontroll ······················································ (19)

y ZONE2 ON/OFF-tangent ························································· (52)

u KEY LOCK-tangent ·································································· (49)

i QUICK SELECT-tangenter ················································· (49, 53)

o STATUS-tangent ····································································· (63)

Q0 SLEEP-tangent ··································································· (47, 53)

Q1 iPod-uppspelningstangent (iPod 1) ······································ (24)

Q2 V.AUX INPUT-anslutningar ···················································· (12)

De olika delarna och deras funktioner
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Visning

u yioQ0Q1Q2

wq e r t

q Avkodarindikatorer
Dessa indikatorer visas vilken avkodare som används.

w Indikatorer för ingångssignal

e Informationsfönster
Detta	fönster	visa	källans	namn,	surroundläget,	inställningsvärden	
och annan praktisk information.

r Indikator för fronthögtalare
Lyser	enligt	inställningarna	för	fronthögtalarna	A	och	B.

t Multizonindikatorer
Denna	 tänds	 när	 strömmen	 till	 ZONE2	 (separat	 rum)	 slås	 på	
(vsidan 52).

y Huvudvolymindikator

u Indikator för sleep-timer
Denna lyser när sovläge valts (vsidan 47, 53).

i MUTE-indikator
Denna lyser när dämpningsläge valts (vsidan 20).

o Indikator för bakre surround
Denna	tänds	när	ljudsignaler	skickas	ut	från	bakre	surroundhögtalarna	
(vsidan 65).

Q0 Indikatorer för ingångsläge
Ställ	in	ljudingångslägena	för	de	olika	ingångskällorna	(vsidan 80).

Q1 RESTORER-indikator
Denna indikator lyser RESTORER-läget har valts (vsidan 62).

Q2 HDMI-indikator
Denna	indikator	lyser	vid	avspelning	över	HDMI-anslutningarna.
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Bakpanelen
Se sidan som anges inom parentes ( ).

q ew r t y u oi Q0

Q1Q2Q3Q4Q56Q6

q RS-232C-anslutning ··························································· (16, 89)

w Analoga ljudanslutningar (AUDIO) ·································· (11, 14)

e PRE OUT-anslutningar ······························ (C 6, 41, 42, 43, 45)

r S-VIDEO/VIDEO-anslutningar ···································· (10, 11, 12)

t COMPONENT VIDEO-anslutningar ········································ (11)

y BALANCED IN-anslutningar ··················································· (14)

u Innivåväljare ············································································· (14)

i Utnivåväljare ············································································ (16)

o Spänningsväljare ····································································· (17)

Q0  Elanslutning (AC IN) ···················································· (C 5, 17)

Q1 HDMI-anslutningar ························································ (C 3, 8)

Q2 Digitala ljudanslutningar ·················································· (10, 11)

Q3 ETHERNET-anslutning  ·························································· (15)

Q4 REMOTE CONTROL-uttag ······················································ (16)

Q5 DOCK CONTROL-anslutning ·················································· (12)

Q6 BALANCED OUT-anslutningar ··············································· (12)

OBSERVERA
Rör	inte	vid	de	inre	kontaktblecken	i	kontakterna	på	den	bakre	panelen.	
Du	kan	avge	laddningar	av	statisk	elektricitet	som	medför	att	enheten	
skadas permanent.
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Fjärrkontroller
Se	sidan	som	anges	inom	parentes	(	)	för	tangenter	som	inte	förklaras	här.

q

w

e

r

t

y

u
i

o

Q0

Q1

Q4

Q6

Q5

W6

W5

W4

W0

Q9

Q8

Q7

W1

W2
W3

Q2

Q3

q ZONE SELECT-tangent ························ (52, 82)

w Zonlägesindikatorer ··································· (82)

e Ingångsväljare ······································ (19, 52)

r QUICK SELECT-tangenter ···················· (49, 53)

t AMP-tangent ··············································· (82)

y Kanalväljare (CH +, –) ····················· (83, 86, 87)

u Ljuddämpningstangent (N) ··············· (20, 52)

i MENU-tangent ············································ (59)

o Piltangenter  
(uio p) ········································· (56, 57, 59)

Q0 SEARCH-tangent ·································· (21, 23)

Q1 Systemtangenter 
 ······································· (22, 24, 29, 32, 86, 87)
•	Söktangenter	(6, 7)
•	Hoppa	över-tangenter	(8, 9)
•	Play-knapp (1)
•	Paus-knapp (3)
•	Stopp-knapp (2)

Q2 Teckentangenter ········································ (57)

Q3 MEMORY-tangent ······································ (27)

Q4 Siffertangenter ························· (83, 84, 86, 87)

Q5 SHIFT-tangent ············································· (57)

Q6 TV-funktionstangenter  
 (TV  Z/X / INPUT) ································· (86, 87)

Q7 Fjärrkontrollsändare ································· (115)

Q8 POWER-tangenter  
(ON / STANDBY) ·································· (C 5)

Q9 SOURCE SELECT-tangent ························· (19)

W0 Huvudvolymtangenter  
(M df) ················································ (20, 52)

W1 Kanalnivåtangent (CH LEVEL) ··················· (48)

W2 RETURN-tangent (B) ······························· (59)

W3 ENTER-tangent ······························· (56, 57, 59)

W4 Surroundlägestangenter ··························· (33)
•	MOVIE-tangent
•	MUSIC-tangent
•	GAME-tangent
•	DIRECT-tangent

W5 SLEEP-tangent ······································ (47, 53)

W6 Zon/enhets-strömknappar  
(ZONE/DEVICE  X / Z) ····················· (52, 86, 87)

OBSERVERA
Knapparna DVR, TUNER, PHONO, PARTY, INTERNET 
RADIO V och PRESET 1 – 3 kan inte användas.
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Fjärrkontroller

Sätta i batterierna
q Skjut det bakre locket i pilens 

riktning och ta bort det.
w Lägg i de två batterierna enligt 

indikeringarna i batterifacket.

R6/AA

e Sätt tillbaka batterilocket.

OBSERVERA
•	Sätt i de specificerade batterierna i fjärrkontrollenheten. 
•	Byt ut batterierna mot nya om fjärrkontrollen inte kan styra apparaten 
även	 om	 den	 hålls	 nära	 enheten.	 (De	 medföljande	 batterierna	 är	
endast	avsedda	för	att	bekräfta	apparatens	funktioner.)

•	När du sätter i batterierna ska du vända dem rätt enligt q och w 
indikeringarna i batterifacket.

•	För	att	motverka	skador	eller	att	batterivätska	läcker	ut:
•	Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
•	Använd inte två olika batterityper tillsammans.
•	Försök	inte	ladda	torrcellbatterier.
•	Kortslut	 inte	batterierna,	öppna	dem	inte	och	utsätt	dem	inte	för	
stark	värme	eller	öppen	eld.

•	Förvara	 inte	 batteriet	 på	 en	 plats	 som	 utsätts	 för	 direkt	 solljus	
eller	 på	 platser	 med	 extremt	 höga	 temperaturer,	 som	 nära	 ett	
värmeelement.

•	Om batterivätska läcker ut, ska du noggrant torka bort vätskan i 
batterifacket och sedan sätta i nya batterier.

•	Ta ut batterierna ur batterifacket om fjärrkontrollen inte ska användas 
under längre tid.

•	Använda	batterier	ska	slängas	i	enlighet	med	lokala	föreskrifter	om	
avyttring av batterier.

•	Fjärrkontrollenheten kan fungera felaktigt om laddningsbara batterier 
används.

Fjärrkontrollens funktionsområde
Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn när du använder den.

30°30°

Cirka	23	ft/7	m

OBSERVERA
•	Apparaten kan fungera fel eller det kan hända att fjärrkontrollen inte 

kan styra apparaten om starkt solljus eller stark konstbelysning, 
exempelvis	 från	 lysrör	 eller	 infraröda	 lampor,	 lyser	 på	
fjärrkontrollsensorn.

•	Om du använder 3D-videoenheter som sänder 
radiokommunikationssignaler	 (som	 infraröda	 signaler	 osv.)	
mellan	 olika	 enheter	 (som	monitor,	 3D-glasögon,	 3D-sändarenhet	
osv.),	 kanske	 inte	 fjärrkontrollen	 fungerar	 pga.	 störningar	 från	 de	
radiokommunikationssignalerna. Om det inträffar, justera riktningen 
och	 avståndet	 för	 3D-kommunikationen	 för	 varje	 enhet,	 och	
kontrollera så att fjärrkontrollen inte påverkas av dessa signaler.
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Övrig information

 n Varumärkesinformation (vsidan 116)
 n Surround (vsidan 117)
 n Översikt över videosignaler som kan sändas till 
bildskärmen (vsidan 121)

 n Förklaring av termer (vsidan 122)

 

Varumärkesinformation
I	denna	produkt	används	följande	teknologier:

     

Tillverkas under licens från Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro 
Logic”	 och	 dubbel-D-symbolen	 är	 varumärken	 som	 tillhör	 Dolby	
Laboratories.

Tillverkad	på	licens	under	följande	U.S.	Patent:	5,451,942;	5,956,674;	
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 
7,392,195;	7,272,567	m.fl.	patent	och	patentansökningar	i	USA	och	
andra länder. DTS och Symbol är registrerade varumärken, & DTS-
HD, DTS-HD Master Audio och DTS-logotypen är varumärken som 
tillhör	DTS,	Inc.Produkten	innehåller	programvara.	©	DTS,	Inc.Med	
ensamrätt.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface 
är	 varumärken	 eller	 registrerade	 varumärken	 som	 tillhör	 HDMI	
Licensing LLC i USA och andra länder.

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic 
accessory has been designed to connect specifically to iPod, or 
iPhone, respectively, and has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its 
compliance with safety and regulatory standards. Please note that 
the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless 
performance.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are 
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
iPad is a trademark of Apple Inc.
•	Enskilda användare får lov att använda iPhone, iPod, iPod classic, 
iPod	 nano,	 iPod	 shuffle,	 och	 iPod	 touch	 för	 privat	 kopiering	
och uppspelning av icke upphovsrättsskyddat innehåll och 
innehåll vars kopiering och uppspelning är tillåtet enligt lag. 
Upphovsrättsöverträdelse	är	förbjudet	enligt	lag.
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Surround
Den	här	apparaten	har	en	digital	ljudbehandlingskrets,	med	vilken	du	kan	spela	källor	med	surround	sound-återgivning	för	samma	extrema	närvarokänsla	som	i	en	biograf.

Surroundlägen och surroundparametrar
Av	den	här	tabellen	framgår	vilka	högtalare	som	kan	användas	och	vilka	surroundparametrar	som	kan	ställas	in	i	de	olika	surroundlägena.

Symboler i tabellen
S Den här symbolen anger att ljudutgångskanaler och surroundparametrar kan anges.
D Den här symbolen anger ljudutgångskanaler. Utgångskanalerna beror på inställningarna i “Speaker Config.” (vsidan 65).

Surroundläge (vsidan 33)

Utsignal och kanal Surr.Parameter (vsidan 60)

Fram  
V/H Mittkanalen Surround  

V/H
Bakre surround 

V/H
Fram höjd  

V/H Subwoofer Mode  
(vsidan 60)

Cinema EQ.  
(vsidan 60)

DRC 
z9  

(vsidan 60)

D. Comp 
z10 

(vsidan 60)

LFE 
z11 

(vsidan 60)

Delay Time 
(vsidan 60)

Effect Level 
(vsidan 60

Room Size 
(vsidan 60)

DIRECT/PURE DIRECT (2channel)z1 S Dz4 S S
DIRECT/PURE DIRECT (Multi-channel)z1 S D D Dz2 Dz2 D S S S
STEREO S D S S S
MULTI CH IN S D D D Dz3 D Sz6 S
DOLBY PRO LOGIC gz S D D D D Sz5 S S S
DOLBY PRO LOGIC gx S D D D D S Sz8 S S
DOLBY PRO LOGIC g S D D D S Sz7 S S
DTS NEO:6 S D D D D S Sz8 S S
DOLBY DIGITAL S D D D Dz3 D Sz6 S S

DOLBY DIGITAL Plus S D D D Dz3 D Sz6 S S

DOLBY TrueHD S D D D Dz3 D Sz6 S S
DTS SURROUND S D D D Dz3 D Sz6 S
DTS 96/24 S D D D Dz3 D Sz6 S
DTS-HD S D D D Dz3 D Sz6 S
DTS Express S D D D Dz3 D Sz6 S
MULTI CH STEREO S D D D D D S S S
ROCK ARENA S D D D D D S S S S S
JAZZ CLUB S D D D D D S S S S S
MONO MOVIE S D D D D D S S S S S
VIDEO GAME S D D D D D S S S S S
MATRIX S D D D D D S S S S
VIRTUAL S D S S S

z1 Under uppspelning i PURE DIRECT-läge är surroundparametrarna desamma som i DIRECT-läge.
z2 Varje signal i de olika kanalerna i en ingångssignal matas ut som ljud.
z3 Om “Surr.Parameter” – “PLgz	Height”	(vsidan 61)	anges	till	“ON”	matas	ljudet	ut	från	fronthöjdhögtalarna.
z4 Endast när “Subwoofer Mode” anges till “LFE+Main” (vsidan 66), matas ljud ut från subwoofern.
z5 Om det här surroundläget har valts är endast inställningen “Height” tillgänglig i “Surr.Parameter” – “Mode (vsidan 60).
z6 Den här inställningen kan inte väljas när “Surr.Parameter” – “S.Back” (vsidan 61) anges till “PLgx Music”.
z7 Den här inställningen kan väljas när “Surr.Parameter” – “Mode”(vsidan 60) anges till “Cinema” eller “Pro Logic”.
z8 Den här inställningen kan väljas när “Surr.Parameter” – “Mode” (vsidan 60) anges till “Cinema”.
z9 Den här inställningen kan väljas när en Dolby TrueHD-signal spelas.
z10 Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital- eller DTS-signal spelas.
z11 Den inställningen kan väljas när en Dolby Digital-, DTS- eller DVD-Audio-signal spelas.
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Surround

Surroundläge (vsidan 33)

Surr.Parameter (vsidan 60)

Tone 
 (vsidan 62)

RESTORER  
z16  

(vsidan 62)
Height Gain 

(vsidan 61)
PLgz Heightz13 

(vsidan 61)
AFDMz14  

(vsidan 61)
S.Back 

(vsidan 61)
Subwoofer 

(vsidan 61

PRO LOGIC g/gx endast läget Music NEO:6 Endast läget 
Music

Panorama 
(vsidan 60)

Dimension 
(vsidan 60)

C.Width 
(vsidan 60)

C.Image 
(vsidan 60)

DIRECT/PURE DIRECT (2channel)z1 Sz4

DIRECT/PURE DIRECT (Multi-channel)z1

STEREO S S
MULTI CH IN Sz12 S S
DOLBY PRO LOGIC gz S S S S
DOLBY PRO LOGIC gx S S S S S S
DOLBY PRO LOGIC g S S S S S S
DTS NEO:6 S S S S
DOLBY DIGITAL Sz12 S S S S

DOLBY DIGITAL Plus Sz12 S S S S

DOLBY TrueHD Sz12 S S S S
DTS SURROUND Sz12 S S S S
DTS 96/24 Sz12 S S S S
DTS-HD Sz12 S S S S
DTS Express Sz12 S S S
MULTI CH STEREO S S
ROCK ARENA Sz15 S
JAZZ CLUB S S
MONO MOVIE S S
VIDEO GAME S S
MATRIX S S
VIRTUAL S S

z1 Under uppspelning i PURE DIRECT-läge är surroundparametrarna desamma som i DIRECT-läge.
z4 Endast när “Subwoofer Mode” anges till “LFE+Main” (vsidan 66), matas ljud ut från subwoofern.
z12 Den här inställningen kan väljas när “Surr.Parameter” – “PLgz	Height”	(vsidan 61) anges till “ON”.
z13 Om “Speaker Config.” – “F.Height” (vsidan 66) anges till “None”, kan den här inställningen inte väljas.
z14 Den här inställningen kan väljas när en Dolby Digital- eller DTS-signal spelas.
z15 I det här surroundläget är basen +6 dB och diskanten +4 dB. (Default)
z16	 Den	här	inställningen	kan	anges	när	ingångssignalen	är	analog,	PCM	48	kHz	eller	44,1	kHz.
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Surround

 n Ingångssignalernas typ och motsvarande surroundläge
Tabellen visar vilka ingångssignaler som kan spelas i de olika surroundlägena. Kontrollera ingångskällans ljudsignal innan du väljer surroundläge.

Symboler i tabellen
F Den här symbolen anger standardsurroundläge.
D Den här symbolen anger att surroundläget är fast inställt om “AFDM” (vsidan 61) anges till “ON”.
S Den här symbolen anger att surroundläget kan väljas.

Surround mode (vsidan 33) OBSERVERA

Ingångssignalernas typ och format

ANALOG

 PCM DTS-HD DTS DOLBY DOLBY DIGITAL

PCM 
(flerkanaligt)

PCM 
(2 kanaler)

DTS-HD 
Master 
Audio

DTS-HD High 
Resolution 

Audio

DTS 
EXPRESS

DTS ES 
DSCRT  

(med flagga)

DTS ES 
MTRX  

(med flagga)

DTS  
(5.1 kanaler) DTS 96/24 DOLBY 

TrueHD
DOLBY 

DIGITAL Plus
DOLBY DIGITAL 
EX (med flagga)

DOLBY DIGITAL 
EX (utan 
flagga)

DOLBY DIGITAL 
(5.1/5/4/3 
kanaler)

DOLBY DIGITAL 
(2 kanaler)

DTS SURROUND
DTS-HD MSTR F
DTS-HD HI RES F
DTS ES DSCRT6.1 z1z3 F
DTS ES MTRX6.1 z1z3 F D
DTS SURROUND S S F
DTS 96/24 F
DTS (–HD) + PLgx CINEMA z2z3 S S S S S S
DTS (–HD) + PLgx MUSIC z1z3 S S S S S S
DTS (–HD) + PLgz z4 S S S S S S S
DTS EXPRESS F
DTS (–HD) + NEO:6 z1z3 S S S S S S
DTS NEO:6 CINEMA S S S
DTS NEO:6 MUSIC S S S

DOLBY SURROUND
DOLBY TrueHD F
DOLBY DIGITAL+ F
DOLBY DIGITAL EX z1z3 S S S
DOLBY (D+) (HD) +EX z1z3 S S
DOLBY DIGITAL S F F
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLgx CINEMA z2z3 S S F D S S
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLgx MUSIC z1z3 S S S S S
DOLBY (D) (D+) (HD) +PLgz z4 S S S S S
DOLBY PRO LOGIC gx CINEMA z1z3 S S S
DOLBY PRO LOGIC gx MUSIC z1z3 S S S
DOLBY PRO LOGIC gx GAME z1z3 S S S
DOLBY PRO LOGIC gz z4 S S S
DOLBY PRO LOGIC g CINEMA S S S
DOLBY PRO LOGIC g MUSIC S S S
DOLBY PRO LOGIC g GAME S S S
DOLBY PRO LOGIC S S S

z1 Om “Speaker Config.” – “S.Back” (vsidan 65) anges till “None” kan det här surroundläget inte väljas.
z2 Om “Speaker Config.” – “S.Back” (vsidan 65) anges till “1spkr” eller “None” kan det här surroundläget inte väljas.
z3 Detta surroundläge kan väljas när ”Amp Assign” (vsidan 65) är inställd till ”NORMAL”.
z4 Om “Speaker Config.” – “F.Height” (vsidan 66) anges till “None” kan det här surroundläget inte väljas.
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Surround

Surroundläge (vsidan 33) OBSERVERA

Ingångssignalernas typ och format

ANALOG

 PCM DTS-HD DTS DOLBY DOLBY DIGITAL

PCM 
(flerkanaligt)

PCM 
(2 kanaler)

DTS-HD 
Master 
Audio

DTS-HD High 
Resolution 

Audio

DTS 
EXPRESS

DTS ES 
DSCRT  

(med flagga)

DTS ES 
MTRX  

(med flagga)

DTS  
(5.1 kanaler) DTS 96/24 DOLBY 

TrueHD
DOLBY 

DIGITAL Plus
DOLBY DIGITAL 
EX (med flagga)

DOLBY DIGITAL 
EX (utan 
flagga)

DOLBY DIGITAL 
(5.1/5/4/3 
kanaler)

DOLBY DIGITAL 
(2 kanaler)

MULTI CH IN
MULTI CH IN F
MULTI CH IN + PLgx CINEMA z2z3 S
MULTI CH IN + PLgx MUSIC z1z3 S
MULTI CH IN + PLgz z4 S
MULTI CH IN + Dolby EX z1z3 S
MULTI CH IN 7.1 z3 F D (7.1)

DIRECT
DIRECT S S S S S S S S S S S S S S S S

PURE DIRECT
PURE DIRECT S S S S S S S S S S S S S S S S

DSP SIMULATION
MULTI CH STEREO S S S S S S S S S S S S S S S S
ROCK ARENA S S S S S S S S S S S S S S S S
JAZZ CLUB S S S S S S S S S S S S S S S S
MONO MOVIE S S S S S S S S S S S S S S S S
VIDEO GAME S S S S S S S S S S S S S S S S
MATRIX S S S S S S S S S S S S S S S S
VIRTUAL S S S S S S S S S S S S S S S S

STEREO
STEREO F S F S S S S S S S S S S S S S

z1 Om “Speaker Config.” – “S.Back” (vsidan 65) anges till “None” kan det här surroundläget inte väljas.
z2 Om “Speaker Config.” – “S.Back” (vsidan 65) anges till “1spkr” eller “None” kan det här surroundläget inte väljas.
z3 Detta surroundläge kan väljas när ”Amp Assign” (vsidan 65) är inställd till ”NORMAL”.
z4 Om “Speaker Config.” – “F.Height” (vsidan 66) anges till “None” kan det här surroundläget inte väljas.
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Översikt över videosignaler som kan sändas till bildskärmen
Ingång Utgång Meny som visas

HDMI COMPONENT S-VIDEO VIDEO HDMI COMPONENT VIDEO HDMI COMPONENT VIDEO

A A A A A A A Endast menyn visas A A
A A A S S <VIDEO> A S <VIDEO> S (VIDEO) A A (VIDEO)

A A S A S <S-VIDEO> A S <S-VIDEO> S (S-VIDEO) A A (S-VIDEO)

A S A A S <COMPONENT> S <COMPONENT> A S (COMPONENT) A (COMPONENT) A
A S A S S <COMPONENT> S <COMPONENT> S <VIDEO> S (COMPONENT) A (COMPONENT) A (VIDEO)

A S S A S <COMPONENT> S <COMPONENT> S <S-VIDEO> S (COMPONENT) A (COMPONENT) A (S-VIDEO)

S A A A S <HDMI> A A S (HDMI) A A
S A A S S <HDMI> A S <VIDEO> S (HDMI) A A (VIDEO)

S A S A S <HDMI> A S <S-VIDEO> S (HDMI) A A (S-VIDEO)

S S A A S <HDMI> S <COMPONENT> A S (HDMI) A (COMPONENT) A
S S A S S <HDMI> S <COMPONENT> S <VIDEO> S (HDMI) A (COMPONENT) A (VIDEO)

S S S A S <HDMI> S <COMPONENT> S <S-VIDEO> S (HDMI) A (COMPONENT) A (S-VIDEO)

S : Videosignalfrekvens finns
A : Ingen videosignalingång

S < > : Ingångssignalen mellan markeringarna < > sänds ut.
A : Ingen videosignalutgång

S ( ) : Läggs ovanpå bilden som visas i ( ).
A ( ) : Endast bilden i ( ) skickas ut.
A : Varken bilden eller menyn skickas ut.

Videokonverteringsfunktionen	för	Huvudzon	är	kompatibel	med	följande	format:	NTSC,	PAL,	SECAM,	NTSC4.43,	PAL	-N,	PAL	-M	och	PAL	-60.

OBSERVERA
•	Om	du	använder	menyn	medan	du	spelar	upp	3D-videoinnehåll	eller	med	datorns	upplösning	(t.ex.	VGA)	ersätts	den	uppspelade	videon	med	menyskärmen.	Den	uppspelade	videon	visas	inte	bakom	menyskärmen.
•	Den	här	enheten	visar	inte	statusskärmen	under	uppspelning	av	3D-videoinnehåll	eller	med	datorns	upplösning	(t.ex.	VGA).
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A

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color
Precis som “x.v.Color”, definierar alla dessa 
färgrymder en palett med tillgängliga färger som är 
vidare än den traditionella RGB-färgmodellen.
Auto Lip Sync
Om	du	ansluter	mottagaren	 till	en	TV	som	stöder	
funktionen Auto Lip Sync kan den automatiskt 
korrigera	fördröjning	mellan	ljud	och	bild.

D
Deep Color
Denna teknologi tillåter fler färger än de normala 8 
bitarna och kan reproducera färger som ligger nära 
de	naturliga	utan	färgstörningar.
Dolby Digital
Dolby Digital är ett flerkanaligt digitalt signalformat 
som utvecklats av Dolby Laboratories.
Format återger totalt 5.1 kanaler: 3 kanaler fram 
(“FL” , “FR” och “C“), 2 surroundkanaler (“SL” 
och	“SR“)	och	en	“LFE“-kanal	för	djup	bas.
Eftersom	det	 inte	 finns	någon	överhörning	mellan	
kanalerna får man ett mycket realistiskt ljudvält 
med en “tredimensionell” känsla (av avstånd, 
rörelser	och	ljudfokusering).
När man spelar upp filmkällor i AV-rum uppnås 
också en realistisk och påtaglig närvarokänsla.
Dolby Digital EX
Dolby Digital EX är ett 6.1-kanaligt surroundformat 
som	 har	 föreslagits	 av	 Dolby	 Laboratories,	 som	
gör	 att	 användarna	 i	 sina	 hem	 kan	 använda	
audioformatet “DOLBY DIGITAL SURROUND EX”, 
utvecklat av Dolby Laboratories och Lucas Films.
Det 6.1-kanaliga ljudet, inklusive bakre 
surroundkanaler,	ger	en	förbättrad	ljudpositionering	
och rymdåtergivning.
Dolby Digital Plus
Dolby	 Digital	 Plus	 är	 en	 förbättrad	 version	 av	
Dolby Digital-signalformatet och är kompatibelt 
med upp till 7.1 kanaler med diskret, digitalt ljud. 
Ljudkvaliteten	 har	 förbättrats	 tack	 vare	 högre	
dataupplösning.	Formatet	är	uppåtkompatibelt	med	
det konventionella Dolby Digitalformatet, och ger 
därför	större	flexibilitet	med	hänsyn	till	källsignaler	
och	hårdvaran	som	används	för	avspelning.

Dolby Pro Logic g
Dolby Pro Logic g är en matriskodningsteknologi 
som utvecklats av Dolby Laboratories.
Vanlig musik, som till exempel CD-inspelningar, 
kodas	i	ett	5-kanaligt	format	för	att	ge	imponerande	
surroundeffekter.
Surroundkanalernas signaler konverteras till stereo 
och fullområdessignaler (med ett frekvensomfång 
på	 20	 Hz	 till	 20	 kHz	 eller	 mer)	 för	 att	 skapa	
tredimensionell ljudåtergivning med extrem 
närvarokänsla	för	alla	stereokällor.
Dolby Pro Logic gx
Dolby Pro Logic gx	är	en	förbättrad	version	av	Dolby	
Pro Logic g matriskodningsteknologin.
Ljudsignaler	som	spelats	in	i	2	kanaler	avkodas	för	
att uppnå naturlig ljudåtergivning med upp till 7.1 
kanaler.
Formatet har tre olika lägen: “Music” som passar 
för	 att	 lyssna	på	musik,	 “Cinema”	som	passa	 för	
att	spela	 filmer	samt	“Game”	som	optimerats	för	
TV-spel.
Dolby Pro Logic gz
Dolby Pro Logic gz	 introducerar	 en	 ny	 dimension	
till hemmaunderhållning genom att lägga till ett 
par	 fronthöjdkanaler.	Kompatibel	med	stereo,	5.1-	
och 7.1-kanaligt innehall erbjuder Dolby Pro Logic 
gz	 ökad	 rymlighet,	 djup	 och	 dimension	 till	 filmer,	
konsertvideo och videospel samtidigt som full 
integritet i källmixen bibehålls.
Dolby Pro Logic gz	identifierar	och	avkodar	rumsliga	
tecken	 som	 förkommer	 naturligt	 i	 allt	 innehåll,	
styr	 denna	 information	 till	 fronthöjdkanalerna	 och	
komplementerar	 därmed	 de	 vänstra	 och	 högra	
surroundhögtalarna.	 Innehåll	 som	 kodas	 med	
Dolby Pro Logic gz-höjdkanalsinformation	 kan	
vara	 ännu	 mer	 avslöjande,	 med	 märkbar	 separat	
höjdkanalsinformation	 som	 ger	 en	 spännande	 ny	
dimension till hemmaunderhållningen.
Dolby Pro Logic gz	 med	 fronthöjdkanaler	 är	
också	 ett	 idealiskt	 alternativ	 för	 hushåll	 som	
inte	 har	 plats	 att	 placera	 surroundbakhögtalare	
i ett typiskt 7.1-kanalssystem men som kan ha 
utrymme	 tillgängligt	 på	 bokhyllor	 för	 att	 lägga	 till	
höjdhögtalare.

Dolby TrueHD
Dolby	 TrueHD	 innebär	 högdefinitionsljudteknologi	
som utvecklats av Dolby Laboratories med hjälp av 
förlustfri	kodningsteknologi	för	att	verklighetstroget	
återge ljudet hos studio-masterinspelningen.
Med	detta	format	ges	möjligheten	till	stöd	för	upp	
till 8 ljudkanaler med en samplingsfrekvens på 96 
kHz/24	it-upplösning	och	upp	till	6	ljudkanaler	med	
en	samplingsfrekvens	på	192	kHz/24	itupplösning.	
Dolby	TrueHD	används	för	applikationer	där	väldigt	
stor vikt läggs vid ljudkvaliteten.
Downmix
Med den här funktionen spelar du upp surroundljudet 
konverterat till ett färre antal kanaler.
DTS
Detta	är	en	förkortning	av	Digital	Theater	System,	
som är ett digitalt ljudsystem utvecklat av DTS. 
När ljud spelas upp genom att en enhet såsom en 
DTS-förstärkare	ansluts	till	systemet	kan	noggrann	
ljudfältsposition och realistiska ljudeffekter precis 
som om du är i en biosalong uppnås.
DTS 96/24
DTS	 96/24	 är	 ett	 digitalt	 ljudformat	 som	 ger	
mycket	 hög	 ljudkvalitet	 med	 5.1	 kanaler	 och	
en	 samplingsfrekvens	 på	 96	 kHz	 med	 24-bitars	
kvantisering av DVD-Video.
DTS Digital Surround
DTS Digital Surround är standard digitalt 
surroundformat från DTS, Inc. Det är kompatibelt 
med	en	samplingsfrekvens	på	44,1	eller	48	kHz	och	
hanterar upp till 5.1 kanaler med diskret kodning av 
surroundljudet.
DTS-ES™ Discrete 6.1
DTS-ES™ Discrete 6.1 är ett 6.1-kanalers diskret 
digitalt ljudformat i vilket en bakre surroundkanal 
(SB) har adderats till DTS digital surroundljudet.
Avkodning av vanliga 5.1- kanaliga ljudsignaler är 
också	möjligt	med	denna	avkodare.
DTS-ES™ Matrix 6.1
DTS-ES™ Matrix 6.1 är ett 6.1-kanalers diskret 
digitalt ljudformat i vilket en bakre surroundkanal 
(SB) har adderats till DTS digital surroundljudet med 
hjälp av matriskodning. Avkodning av vanliga 5.1- 
kanaliga	 ljudsignaler	 är	 också	 möjligt	 med	 denna	
avkodare.

DTS Express
DTS	 Express	 är	 ett	 ljudformat	 som	 stöder	
lågbitshastighet (max. 5.1-kanaler, 24 till 256 kbps).
DTS-HD
Denna	 ljudteknologi	 ger	 en	 högre	 ljudkvalitet	 och	
förbättrad	funktionalitet	än	den	konventionella	DTS	
och	är	antagen	som	alternativt	ljud	för	Blu-ray	Disc.	
Denna	 teknologi	 stödjer	 flerkanalig,	höghastighets	
dataöverföring,	 hög	 samplingsfrekvens	 och	
ljuduppspelning	utan	förluster.	Maximalt	7.1	kanaler	
stöds	av	en	Blu-ray	Disc.
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD	High	Resolution	Audio	är	en	förbättrad	version	
av	 DTS,	 DTSES	 och	 DTS	 96/24-signalformaten.	
Formatet är kompatibelt med samplingsfrekvenser 
på	 96	 och	 48	 kHz	 och	 hanterar	 upp	 till	 7.1-kanaler	
med	diskret	digitalljud.	Den	höga	dataupplösningen	
innebär	ljud	med	mycket	hög	kvalitet.	Detta	format	
är fullt kompatibelt med vanliga ljudformat, inklusive 
det vanliga DTS digital surround-formatet med 5.1 
kanaler.
DTS-HD Master Audio
DTS-HD	Master	Audio	är	ett	 förlustfritt	 ljudformat	
skapat av Digital Theater System (DTS). Med 
detta	format	ges	möjligheten	till	stöd	för	upp	till	8	
ljudkanaler	med	en	samplingsfrekvens	på	96	kHz/ 
24	 it-upplösning	och	upp	 till	 6	 ljudkanaler	med	en	
samplingsfrekvens	 på	 192	 kHz/24	 itupplösning.	
Formatet är fullt kompatibelt med vanliga ljudformat, 
inklusive det vanliga DTS digital surround-formatet 
med 5.1 kanaler.
DTS NEO:6™ Surround
DTS NEO:6™ är en matriskodningsteknologi som 
erbjuder 6.1-kanalers surroundavspelning med 
2-kanaliga källor. Denna teknologi inkluderar “DTS 
NEO:6	Cinema”	som	passar	 för	 att	 titta	på	 filmer	
samt	 “DTS	 NEO:6	 Music”	 som	 är	 idealiskt	 för	
lyssning på musik.
Dynamiskt omfång
Skillnaden	 mellan	 den	 maximala	 oförvrängda	
ljudnivån och den minimala ljudnivån som kan 
urskiljas	över	enhetens	brus.
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F
FLAC
FLAC	 står	 för	 Free	 lossless	 Audio	 Codec,	 och	 är	
ett	 förlustfritt	 ljudfilformat	 som	 är	 fritt.	 Förlustfritt	
betyder att ljudet komprimeras utan någon 
kvalitetsförlust.
FLAC-licensen är så som visas nedan.
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,200
6,2007,2008,2009 Josh Coalson 
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
•	Redistributions of source code must retain the 

above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer.

•	Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and 
the	following	disclaimer	in	the	documentation	and/	
or other materials provided with the distribution.

•	Neither the name of the Xiph.org Foundation nor 
the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS 
IS” AND ANY EXPRESSOR IMPLIED WARRANTIE 
, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Förklaring av termer

H
HDCP
När	 digitala	 signaler	 överförs	 mellan	 enheter	
krypterar denna kopieringsskyddsteknologi signalen 
för	att	skydda	innehållet	från	obehörig	kopiering.
HDMI
Detta	 är	 en	 förkortning	 av	 High-Definition	
Multimedia Interface, som är ett digitalt gränssnitt 
för	 ljud	 och	 bild	 som	 kan	 anslutas	 till	 en	 TV	 eller	
förstärkare.	 Videosignalen	 och	 ljudsignalen	 kan	
anslutas med 1 kabel.

I
iTunes
iTunes är namnet på den multimediaspelare som 
tillhandahålls av Apple Inc.Med den kan du hantera 
och spela upp multimediainnehåll vilket inkluderar 
musik	 och	 filmer.	 iTunes	 stöder	 många	 av	 de	
huvudsakliga filformaten som AAC, WAV, och MP3.

L
LFE
Detta	 är	 en	 förkortning	 av	 Low	 Frequency	 Effect	
som	 är	 en	 utkanal	 som	 förstärker	 effektljud	med	
låg frekvens. Surroundljud intensifieras genom 
utsändning	av	20Hz	till	120Hz	djup	bas.

M
MAIN ZONE
Rummet som den här enheten är placerad i kallas 
MAIN ZONE.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)
Det här är ett internationellt standardiserat 
komprimeringsschema	 för	 ljuddata,	 som	 bygger	
på videokomprimeringsstandarden “MPEG-1”. 
Datavolymen komprimeras till ungefär en elftedel 
av den ursprungliga storleken samtidigt som en 
ljudkvalitet motsvarande den på en musik-CD 
bibehålls.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, 
MPEG-4
Det	 här	 är	 namnen	 på	 standarder	 för	 digitalt	
komprimeringsformat	som	används	 för	kodning	av	
video och ljud. Videostandarderna omfattar bl.a. 
“MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 
Visual”, “MPEG-4 AVC”. Ljudstandarderna omfattar 
bl.a. “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 
AAC”.

P
Progressiv (sekventiell skanning)
Detta	 är	 ett	 skanningssystem	 för	 videosignaler	
som	 visar	 1	 videoruta	 som	 en	 bild.	 Jämfört	med	
interlacesystemet ger detta bilder med mindre 
flimmer	och	blödning.

S
Samplingsfrekvens
Sampling innebär att en ljudvåg (analog signal) 
avläses med jämna mellanrum och att ljudvågens 
höjd	anges	vid	varje	avläsning	i	digitaliserat	format	
(skapar en digital signal).
Antalet	 avläsningar	 som	 görs	 varje	 sekund	 kallas	
“samplingsfrekvens”.	 Ju	 större	 värde,	 desto	
närmare ligger det återgivna ljudet originalet.
Skyddskrets
Den	här	är	en	funktion	som	förhindrar	att	enheterna	
skadas	av	onormala	förhållanden	som	t.ex.	överlast,	
spänningsspikar eller temperaturvariationer.
Strömindikatorn	 blinkar	 och	 enheten	 aktiverar	
standby-läge när ett fel inträffar.
sYCC601 color
Precis som “x.v.Color”, definierar alla dessa 
färgrymder en palett med tillgängliga färger som är 
vidare än den traditionella RGB-färgmodellen.

W
Windows Media DRM
Det här är en kopieringsskyddsteknologi som 
utvecklats av Microsoft.
Ägare till datainnehåll använder Digital Rights 
Managementteknologi (WM-DRM) i denna apparat 
för	användning	med	Windows	Media	för	att	skydda	
deras innehåll (Secure Content-material) och sina 
immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, 
och	förhindra	missbruk	av	innehållet.	Denna	apparat	
använder	WM-DRM-mjukvara	 för	 att	 kunna	 spela	
Secure Content-material (s.k. WM-DRMmjukvara). 
Om säkerheten hos WM-DRM-mjukvaran i denna 
apparat inte fungerar rätt, kan ägare till Secure 
Content-material (Secure Content-ägarna) kräva 
att Microsoft återkallar WM-DRM-mjukvarans 
möjlighet	att	skapa	nya	licenser	samt	kopiera,	visa	
och/eller	 Secure	 Content-material.	 Denna	 typ	 av	
återkallning påverkar inte WM-DRMmjukvarans 
förmåga	att	spela	oskyddat	material.	En	 lista	över	
WMDRM- mjukvara som återkallats sänds till din 
apparat	 när	 du	 laddar	 ned	 en	 licens	 för	 Secure	
Content-material från Internet eller från en PC. 
Microsoft	 har	 rätt	 att	 i	 förbindelse	 med	 denna	
licens och på begäran av Secure Content-ägare att 
inkludera en återkallningslista vid nedladdningen på 
din apparat.
Windows Media Player Ver.11 eller senare
Denna Media Player distribueras gratis av Microsoft 
Corporation.
Den	 kan	 använda	 för	 att	 spela	 spellistor	 som	
skapats med Windows Media Player Ver. 11 och 
även	 för	 att	 spela	 filer	 i	 formaten	 WMA,	 DRM,	
WMA och WAV.
WMA (Windows Media Audio)
Detta är en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats 
av Microsoft Corporation.
WMA-data kan kodas med hjälp av Windows 
Media® Player Ver.7, 7.1, Windows Media® Player 
för	Windows® XP och Windows Media® Player 9 
Series.
För	 att	 koda	 WMA-filer,	 använd	 bara	 program	
som godkänts av Microsoft Corporation. Om du 
använder ett program som inte godkänts, kanske 
filen inte fungerar som den ska.
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X
x.v.Color
Den	här	funktionen	gör	att	en	HDTV	återger	färger	
bättre.	 Den	 gör	 det	 möjligt	 att	 visa	 naturligare,	
klarare färger. “x.v.Color” är ett av Sony registrerat 
varumärke.

Z
ZONE2
Den här enheten kan även användas i andra rum 
än det där den är placerad (MAIN ZONE) (ZONE2-
uppspelning). Rummet med ZONE2-uppspelning 
kallas ZONE2.
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Felsökning
Börja med att kontrollera följande om det uppstår något problem:
1. Är anslutningarna riktigt gjorda?
2. Använd apparaten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning?
3. Fungerar de olika komponenterna rätt?
Gå igenom kontrollpunkterna i nedanstående tabell om apparaten inte fungerar på rätt sätt. 
Om	du	inte	hittar	symptomen	i	checklistan	ska	du	kontakta	återförsäljaren	eller	ett	servicecenter.	
Information om servicecenter finns på http://www.d-mpro.com.

GAllmäntH

Symptom Orsak / Åtgärd Sidan

Strömmen	slås	inte	
på.

•	Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i nätuttaget. C 5

Displayen	förblir	
släckt.

•	Ställ in “Dimmer” på något annat än “OFF” på menyn. 74

Strömindikatorn	
blinkar	rött	med	cirka	
2 sekunds intervall.

•	Temperaturen	i	enheten	har	ökat.	Slå	av	strömmen	direkt	och	slå	
på igen när temperaturen har sjunkit.

•	Installera om apparaten på ett ställe med bra ventilation.

–

–

När du har slagit på 
strömmen	blinkar	
strömindikatorn	
rött	med	cirka	0,5	
sekunds intervall.

•	Det	är	fel	på	enhetens	förförstärkarkrets.	Stäng	av	strömmen	och	
kontakta D&M Professional servicepersonal.

–

Inställningen 
fungerar inte på rätt 
sätt.

•	Återställning av mikroprocessorn. 128

GHDMIH

Symptom Orsak / Åtgärd Sidan

Inget	ljud	hörs	med	
HDMI-anslutning.

•	Kontrollera anslutningen på HDMI-anslutningarna.
•	För	att	mata	ut	HDMI-ljud	från	högtalarna	ska	“HDMI	Audio	Out”	

ställas in på “AMP” på menyn.
•	För	att	mata	ut	HDMI-ljud	från	en	TV	ska	“HDMI	Audio	Out”	ställa	

in på “TV” på menyn.

8
68

68

Ingen videobild 
matas ut via HDMI-
anslutningen.

•	Kontrollera anslutningen på HDMI-anslutningarna.
•	Ställ	 in	 ingångskällan	 så	 att	 den	 överensstämmer	 med	 den	

anslutna HDMI-anslutningen.
•	Kontrollera om TV:n är kompatibel med kopieringsskydd (HDCP). 

Vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med HDCP 
matas inte videobilden ut korrekt.

8
8, 19

7

När	följande	åtgärder	
utförs	på	enheter	
som är HDMI-
kompatibla	utförs	
samma åtgärder på 
den här enheten.
•	Ström	PÅ/AV
•	Ändra ljudenheter
•	Justera volymen
•	Ändra ingångskälla

•	Ställ in “HDMI Control” på “OFF” på menyn. 
Dessutom,	 om	 du	 inte	 vill	 koppla	 strömavstängningsfunktionen	
med enheter kompatibla med HDMI-kontroll, ställ in “P.Off 
Control” i menyn till “OFF”. 

46, 68

GVideoH

Symptom Orsak / Åtgärd Sidan

Ingen bild. •	Kontrollera TV-anslutningen.
•	Ange rätt TV-ingång.

C 3
C 3
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GAudioH

Symptom Orsak / Åtgärd Sidan

Inget	ljud	hörs. •	Kontrollera anslutningarna till alla enheter.

•	Kontrollera	högtalaranslutningarna	och	inställningarna.

•	Kontrollera	om	strömmen	till	ljudenheten	är	påslagen.
•	Justera huvudvolymen.
•	Avaktivera ljuddämpningen.
•	Välj lämplig ingångskälla.
•	Välj lämpligt ingångsläge.

C 3,
8, 10, 11, 

12, 15
C 6,
41, 42, 
43, 45

–
20, 52
20, 52
19, 52

80

Det	hörs	
inget ljud från 
surroundhögtalaren.

•	Kontrollera	att	surroundutgångarna	är	anslutna	till	effektförstärkare	
och	högtalare.

–

Det	hörs	inget	ljud	
från den bakre 
surroundhögtalaren.

•	Kontrollera	att	“Amp	Assign”	är	korrekt	inställt	för	uppspelning	av	
ljud	från	anslutningarna	för	bakre	surround.

•	Ställ in “Speaker Config.” – “S.Back” på något annat än “None” 
på menyn.

•	Ställ in “Surr.Parameter” – “S.Back” på något annat än “OFF” 
på menyn.

•	Ställ in surroundläget på något annat än “STEREO” eller 
“VIRTUAL”.

65

65

61

33

Inget ljud 
kommer från 
fronthöjdhögtalarna.

•	Ställ in “Surr.Parameter” – “PLgz	Height”	på	“ON”	på	menyn.
•	Kontrollera	att	“Amp	Assign”	är	korrekt	inställt	för	uppspelning	av	
ljud	från	fronthöjdhögtalarna.

•	Ställ in “Speaker Config.” – “S.Back” på något annat än “None” 
på menyn.

61
65

66

Det	hörs	
inget ljud från 
subwooferhögtalaren.

•	Kontrollera subwooferns anslutningar.

•	Slå	på	strömmen	till	subwooferhögtalaren.
•	Ställ in “Speaker Config.” – “Subwoofer” på “Yes” på menyn.
•	Om “Front” och “Center” i “Speaker Config.” har angetts 

till “Large” och “Subwoofer Mode” har angetts till “LFE” är 
det inte säkert att ljud matas ut från subwoofern på grund av 
ingångssignalen eller det valda surroundläget.

C 6,
41, 42, 
43, 45

–
65

65, 66

Inget DTS-ljud 
skickas ut.

•	Ställ in “Decode Mode” på “Auto” eller “DTS” på menyn. 80

Symptom Orsak / Åtgärd Sidan

Dolby TrueHD, DTS-
HD, Dolby Digital 
Plus -ljud sänds inte 
ut.

•	Utför	HDMI-anslutningar. 8

Dolby PLg -läget eller 
DTS NEO:6 -läget 
kan inte väljas. 

•	Kontrollera så att “Speaker Config.” – “Center” eller “Surround” 
är	 inställt	 till	 något	 annat	 än	 “None”.	 Om	 högtalarsystemet	 är	
2.0/2.1	kanaler	kan	inte	detta	surroundläge	väljas.	

•	Om	hörlurar	används	kan	inte	Dolby	PLg eller DTS NEO:6 väljas. 

65

–

RESTORER kan inte 
väljas. 

•	Kontrollera	så	att	en	analog	signal	eller	PCM-signal	(fs=44.1/48kHz)	
går	 in.	 För	 uppspelning	 av	 flerkanalssignaler	 som	 Dolby	 Digital	
eller DTS surround kan inte RESTORER användas. 

•	Växla surroundläge till något annat än “DIRECT” eller “PURE 
DIRECT”.

62

33

GiPod-styrdockaH

Symptom Orsak / Åtgärd Sidan

iPod kan inte spelas. •	Kontrollera iPod-anslutningarna.
•	Sätt	i	iPod-styrdockans	AC-adapter	i	strömuttaget.
•	Växla ingångskälla till “DOCK”.

12
–

19
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GMediaserver / iPod / USB-minnesenheterH

Symptom Orsak / Åtgärd Sidan

Musikfiler spelas inte 
upp på rätt sätt. 

•	Albumomslagets	 bildstorlek	 som	 har	 registrerats	 för	 musikfilen	
är	för	stor.	Bildstorlekar	för	albumomslag	i	formaten	WMA,	MP3,	
WAV	och	FLAC	är	500	x	500	pixlar	eller	mindre.	För	m4a-format	
stöds	bildstorleken	349	x	349	pixlar	eller	mindre.	Ljudfilen	kanske	
inte	spelas	upp	på	rätt	sätt	om	bilden	har	en	större	storlek	än	den	
som	stöds.	

–

När en USB-
minnesenhet ansluts 
visas inte “USB” på 
menyn.

•	Apparaten kan inte detektera USB-minnesenheten. Kontrollera 
anslutningen.

•	Ett USB-minne som inte har rätt masslagringsklass eller MTP-
standard (Media Transfer Protocol) har anslutits. Anslut ett USB-
minne med rätt masslagringsklass eller MTP-standard.

•	Du har anslutit en USB-minnesenhet som apparaten inte känner 
igen. Detta är inte något fel. D&M Professional kan inte garantera 
korrekt	funktion	eller	strömförsörjning	till	alla	USB-minnesenheter.

•	USB-minnesenheten har anslutits via ett USB-nav. Anslut 
USBminnesenheten direkt till USB-porten.

13

–

–

–

Filerna på en USB-
minnesenhet kan 
inte spelas.

•	USB-minnesenheten har ett annat format än FAT16 eller FAT32. 
Ange formatet till FAT16 eller FAT32. Se USB-minnesenhetens 
bruksanvisning	för	närmare	anvisningar.

•	USB-minnesenheten har delats upp i flera partitioner. När ett 
minne	har	partitionerats	kan	bara	filer	som	lagras	på	den	översta	
partitionen spelas upp.

•	Filerna har lagrats i ett format som inte är kompatibelt med denna 
apparat. Spela in filerna i ett kompatibelt format.

•	Du	 försöker	 spela	 en	 fil	 med	 ett	 upphovsrättsskyddat	 innehåll.	
Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

–

–

30

30

Filnamnen visas inte 
rätt (”...” osv.).

•	Tecken som inte kan visas används. Detta är inte något fel. Tecken 
som inte kan visas med denna apparat ersätts med “.” (punkt).

–

Filer som lagrats på 
en dator kan inte 
spelas.

•	Filerna har lagrats i ett format som inte är kompatibelt med denna 
apparat. Spela in filerna i ett kompatibelt format.

•	Du	 försöker	 spela	 en	 fil	 med	 ett	 upphovsrättsskyddat	 innehåll.	
Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

•	Apparaten och datorn är anslutna med en USB-kabel. Du kan inte 
använda	apparatens	USB-port	för	anslutning	till	en	dator.

26

26

–

Servern kunde inte 
hittas eller det går 
inte att etablera 
en anslutning till 
servern.

•	Datorns eller routerns brandvägg är aktiv. Kontrollera datorns eller 
routerns brandväggsinställningar.

•	Strömmen	till	datorn	är	inte	på.	Slå	på	strömmen.
•	Servern är inte igång. Starta servern.
•	Apparaten IP-adress är fel. Kontrollera apparatens IP-adress.

–

–
–

72

Symptom Orsak / Åtgärd Sidan

iPod kan inte spelas. •	Vissa iPods kan inte fungera om de ansluts direkt till USB-porten.
•	Kabeln är inte rätt ansluten. Anslut kabeln ordentligt.
•	En iPod har anslutits till enheten med en iPod-kabel (säljs separat) 

som är längre än 2 m. Använd en originalkabel eller en iPod-kabel 
som	är	kortare	än	1	m	för	att	ansluta	din	iPod	till	enheten.	

13
13
13

Ljudavbrott under 
mottagningen.

•	Nätverkets	 signalöverföringshastighet	 är	 långsam	 eller	 det	
finns	 för	 mycket	 trafik	 på	 nätet	 eller	 radiostationen.	 Detta	 är	
inte något fel. När man spelar radiosändningar via ett nätverk 
med	 en	 hög	 överföringshastighet,	 kan	 ljudavbrott	 beroende	 på	
kommunikationsförhållandena	förekomma.

–

Dålig ljudkvalitet eller 
brus.

•	Fil	som	spelas	har	låg	upplösning.	Detta	är	inte	något	fel. –

Kan inte kompilera 
spellista.

•	Apparaten svarar inte på spellistans kompilering. När spellistan 
kompileras i PC-programmet registreras det i “My Library”. På 
detta sätt kan spellistan spelas i apparaten.

–

Kan inte radera spår, 
spellistor, kanaler 
som finns i “My 
Library”.

•	Kan	inte	göras	med	apparaten.	Ta	bort	från	PC-programmet. –

GFjärrkontrollerH

Symptom Orsak / Åtgärd Sidan

Enheten kan 
inte styras med 
fjärrkontrollen.

•	Batterierna	är	förbrukade.	Sätt	i	nya	batterier.
•	Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på ca 7 m från apparaten 

och i en 30° vinkel.
•	Ta bort allt som står i vägen mellan apparaten och fjärrkontrollen.
•	Sätt i batterierna på rätt sätt och kontrollera markeringarna q och 
w.

•	Apparatens	 fjärrkontrollsensor	 utsätts	 för	 stark	 belysning	 (direkt	
solljus, fluorescerande belysning e.likn.). Flytta apparaten till en 
plats	där	fjärrkontrollsensorn	inte	utsätts	för	stark	belysning.

•	ZONE	SELECT-inställningen	är	inte	rätt.	Välj	den	zon	du	vill	styra	
med ZONE SELECT.

•	Användningsläget	matchar	inte	inställningarna	för	den	enhet	som	
ska användas. Kontrollera användningsläget.

115
115

115
115

115

82

82
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Nollställning av mikroprocessorn
Utför	denna	procedur	om	visningen	på	displayen	eller	användningen	inte	är	normal.
Alla inställningar nollställs till sina grundinställningar när mikroprocessorn nollställs.

ON/STANDBY

QUICK SELECT 1

QUICK SELECT 2

1 Stäng av strömmen med ON/STANDBY.

2 Tryck på ON/STANDBY samtidigt som QUICK SELECT 1 och QUICK SELECT 2.

3 Släpp de två tangenterna när visningen på displayen börjar blinka i intervall på 
cirka 1 sekund.

Om displayen i steg 3 inte blinkar i intervaller om 1 sekund, starta om från steg 1.
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Tekniska data
 n Ljuddelen
•	Analog

Insignalkänslighet/inimpedans: RCA-kontakter:	200	mV/47	kΩ
XLR-kontakt: 
+4	dBu	:	400	mV/4,3	kΩ
–10	dBV	:	100	mV/4,3	kΩ

Utnivå: +4 dBu : 318 mV
–10 dBV : 80 mV

Frekvensgång: 10	Hz	–	100	kHz	—	+1,	–3	dB	(DIRECT-läget)
Signal-/brusförhållande: 100 dB (IHF-A-vägt, DIRECT-läget)
Total harmonisk distorsion 0,01	%

 n Videodelen
•	Standard videoanslutningar

In-/utnivå och impedans: 1	Vp-p,	75	Ω
Frekvensgång: 5	Hz	–	10	MHz	—	0,	–3	dB

 n Allmänt
Nätspänning: AC	120	V,	60	Hz	(modeller	för	USA	och	Kanada)

AC	230	V,	50/60	Hz	(modeller	för	Europa,	Storbritannien	och	Asien/
Stillahavsområdet)

Effektförbrukning: 35 W
0,2 W (standby)
3 W (CEC-standby)

Rätt	till	ändringar	förbehålles	i	produktförbättringssyfte.
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 v Siffror
2.1 kanaler ·························································· 44
2ch	Direct/Stereo ··············································· 69
3D ········································································· 7
6.1-kanaler ···················································· 39, 42
7.1-kanaler ········································ 38, 39, 40, 41

 v A
Add New Feature ··············································· 75
Adjust Channel ··················································· 62
Adobe RGB color, Adobe YCC601 color ·········· 122
AFDM ································································· 61
Amp Assign ························································ 65
Ange tecken ······················································· 57
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Blu-ray Disc-spelare ····································· 8, 11
CD-spelare ······················································· 14
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DVD-spelare ················································· 8, 11
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Högtalare ························································· 40
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Natkabel ··························································· 17
Nätverk (LAN) ·················································· 15
REMOTE CONTROL-uttag ······························· 16
RS-232C ··························································· 16
Satellitmottagare ·············································· 11
Set-top-box ·················································· 8, 11
Spelkonsoll························································· 8
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Audio Delay ························································ 62
Audio Setup ························································ 69
Auto Lip Sync ············································· 68, 122
Auto Surround ···················································· 69
Avlyssningsläge ·················································· 33

Avspelning
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CD-spelare ······················································· 20
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iPod	(Kontrolldocka	för	iPod) ···························· 21
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Mediaserver ····················································· 27
MP3 ··························································· 26, 30
MPEG-4 AAC ············································· 26, 30
Nätverksljud ····················································· 25
Pure direct ······················································· 36
Stereo ······························································ 36
USB-minnesenhet············································ 30
WMA ························································· 26, 30
ZONE2 ····························································· 52

 v B
Bakpanelen ······················································· 113
Bakre	surroundhögtalare ·················· 38, 39, 40, 42
Bass ··································································· 62
Bass Setting ······················································· 66
Bi-amp ································································ 45
Bläddringsläge ·············································· 21, 23

 v C
Channel Level ··············································· 48, 67
C.Image ······························································ 60
Cinema EQ ························································· 60
Content Type ························································ 7
Crossover Freq. ·················································· 67
C.Width ······························································ 60

 v D
Dämpa ljudet temporärt ····································· 20
D.Comp ······························································ 60
Decode Mode ···················································· 80
Deep Color ··················································· 7, 122
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Dimmer ······························································ 74
Distance ····························································· 66
DLNA ································································ 122

Dolby
Dolby Digital··················································· 122
Dolby Digital EX ············································· 122
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DTS NEO:6™ Surround ································· 122

Dynamiskt omfång ··········································· 122

 v E
Effect Level ························································ 60

 v F
Faderfunktion ····················································· 48
Felsökning ························································ 125
F.Height ······························································ 66
Firmware Update ··············································· 75
Fjärrkontroller ············································· 82, 114

Använda AV-utrustning ···································· 82
Registrera	förinställningskoder ························ 83
Sätta i batterierna ··········································· 115
Styra komponenter ·········································· 86

Fjärrläge ························································ 21, 23
FLAC ································································ 123
Förinställd	kod ·············································· 74, 83
Främre	höjdhögtalare ··································· 39, 41
Front	A/B	(anslutning) ··································· 39, 43
Frontpanelen ···················································· 111
Front Sp Setup ··················································· 67

 v G
GUI ····································································· 74

 v H
HDCP ··························································· 7, 123
HDMI ···························································· 7, 123
HDMI Audio Out ················································ 68
HDMI Control ····················································· 68
HDMI-kontroll ····················································· 46
HDMI Setup ······················································· 68
Height Gain ························································ 61
Högtalare

Anslut······························································· 40
Installera ·························································· 38
Konfigurera ······················································ 18

Hörlurar ···························································· 111
Huvudvolym ······················································· 74

 v I
Information ························································· 63

Audio Signal ····················································· 63
Auto Surround·················································· 63
HDMI Information ············································ 63
Preset Channel ················································ 63
Quick Select····················································· 63
Status······························································· 63

Ingångssignal ··················································· 119
Innivåväljare ························································ 14
Input Assign ······················································· 78
Input Mode ························································· 80
Input Setup ························································· 77
Interval ······························································· 81
IP Control ··························································· 90
iPod-uppspelning ················································ 24
iTunes ······························································· 123

Register



131

 v J
Justera huvudvolymen ······································· 20

 v K
Kabel

Ethernet-kabel·················································· 15
HDMI kabel ························································ 8
Koaxial digitalkabel ··········································· 11
Komponentvideokabel ······························· 10, 11
Ljudkablar··················································· 11, 12
Optisk kabel ····················································· 10
Videokabel ··········································· 10, 11, 12
XLR kabel ····················································· 6, 14

Kod	för	statusförfrågningar	och	 
statusinformation ············································· 102
Kommunikationsprotokoll ··································· 91
Kondensering ······················································· 3
Kontrollkommando ············································· 93

 v L
Language ···························································· 76
Lch Level ···························································· 73
LFE ····························································· 60, 123

 v M
MAIN ZONE ····················································· 123
Manual EQ ························································· 62
Menyöversikt ····················································· 54
Mode ·································································· 60
MP3 ·································································· 123
MPEG ······························································· 123
Mute Level ························································· 73

 v N
Network Setup ············································· 18, 70

Network Connect.············································ 70
Network Info. ··················································· 72
Other································································ 72

Nollställning av mikroprocessorn······················ 128

 v O
Option Setup ······················································ 73

Add New Feature············································· 75
Dimmer ···························································· 74
Firmware Update ············································· 75
GUI··································································· 74
Quick Sel.Names ············································· 74
Remote Setup Guide ······································· 74
Setup Lock ······················································· 74
Source Delete ·················································· 73
Volume Control ················································ 73
Zone Rename ·················································· 74

 v P
Panorama ··························································· 60
Playback	Mode	(Kontrolldocka	för	iPod) ············· 81
Playback	Mode	(NET/USB) ································· 81
PLIIz	Height ························································ 61
P.Off Control ······················································ 68
Power On Level ················································· 73
Progressiv ························································ 123

 v Q
Quick select ················································· 49, 53
Quick Sel.Names ················································ 74

 v R
Random ······························································ 81
Rch Level ··························································· 73
Remote Setup Guide ·········································· 74
Rename ······························································ 80
Repeat ································································ 81
RESTORER ························································· 62
Room	Size ·························································· 60

 v S
Samplingsfrekvens ··········································· 123
S.Back ·························································· 61, 65
Screensaver ······················································· 74
Setup Lock ························································· 74
Shuffle ································································ 81
Skyddskrets ······················································ 123
Slide Show ························································· 81
Source Delete ···················································· 73
Source Level ······················································ 80
Spänningsväljare ················································ 17
Speaker Config. ·················································· 65
Speaker Setup ···················································· 65
Standby Source ·················································· 68
Still Picture ························································· 81
Subwoofer ·························································· 61
Surroundläge ·············································· 33, 117
Surr.Parameter ··················································· 60
sYCC601 color ·················································· 123
System Setup ····················································· 64

 v T
Tecken ································································ 57
Tillbehör ································································ 1
Timer	för	sovfunktion ··································· 47, 53
Tone ··································································· 62
Tone Control ······················································· 62
Treble ································································· 62

 v U
Utnivåväljare ························································· 6

 v V
Välja ingångskälla ··············································· 19
Varumärke ························································ 116
Video ·································································· 79
Videokonvertering ················································ 5
Video Mode ························································ 79
Video Select ······················································· 79
Visning ······························································ 112
Volume Control ·················································· 73
Volume Display ·················································· 73
Volume Limit ······················································ 73

 v W
Windows Media DRM ······································ 123
Windows Media Player ···································· 123
WMA ································································ 123

 v X
x.v.Color ······················································· 7, 124

 v Z
ZONE2 ················································ 51, 112, 124
ZONE2 Setup ····················································· 73
Zone Rename ····················································· 74



132

Mått

Enhet : mm (in)

21
4,
5	
(8
	7
/1
6)

7,
0	
(9
/3
2)

17
7,
0	
(6
	2
1/
32

)

483,0	(19	1/64)

10
1,

7 
(4

)

10,0
25/64

60,0
(2	23/64)

465,0	(18	5/16)

434,0	(17	3/32)

7,
0	
(9
/3
2)

145,5	(5	47/64)

60
,5

 
(2
	3
/8
)

34
5,
0	
(1
3	
37

/6
4)

344,0	(18	35/64)

Vikt : 10,2 kg (2 lbs 4 oz)



D&M Holdings Inc.
9633 52101 750P

V00


	Komma igång
	Tillbehör
	Egenskaper
	Försiktighetsanvisningar vid handhavande


	Grundläggande version
	Anslutningar
	Viktig information
	Ansluta en effektförstärkare
	Ansluta en HDMI-kompatibel enhet
	Ansluta en TV
	Ansluta en Blu-ray Disc/DVD-spelare
	Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)
	Ansluta en digital videokamera
	Ansluta en iPod-styrdocka
	Ansluta en iPod eller USB-minnesenhet till USB-porten
	Ansluta en CD-spelare
	Ansluta till ett nätverk (LAN)
	Ansluta en extern styrenhet
	Ansluta nätkabeln

	Inställningar
	Utföra nätverksinställningarna (Network Setup)

	Avspelning (Grundläggande funktioner)
	Viktig information
	Uppspelning av Blu-ray Disc/DVD-spelare
	Spela upp från en CD-spelare
	Spela upp från en iPod
	Spela upp ljud över nätverket
	Spela från en USB-minnesenhet

	Välja avlyssningsläge (Surroundläge)
	Välja avlyssningsläge


	Avancerad version
	Installation/anslutning av högtalare (Avancerad anslutning)
	Installera
	Anslut

	Avspelning (Avancerade funktioner)
	Praktiska funktioner

	Uppspelning i ZONE2 (Annat rum) 
	Ljudutgång
	Avspelning
	Quick select-funktionen
	Timer för sovfunktion

	Så här gör du fininställningar
	Menyöversikt
	Exempel på menyskärmvisningar
	Exempel på menyer och frontdisplayen
	Ange tecken 
	Audio Adjust
	Information
	System Setup
	Input Setup

	Manövrera de anslutna enheterna genom fjärrkontrollen
	Använda AV-utrustning
	Registrera förinställningskoder
	Styra komponenter
	Ange zonen som ska användas med fjärrkontrollen
	Återställa fjärrkontrollen

	Seriell fjärrkontroll
	RS-232C-kontroll
	IP-kontroll (Ethernet)
	Kommunikationsprotokoll


	Information
	De olika delarna och deras funktioner
	Frontpanelen
	Visning
	Bakpanelen
	Fjärrkontroller

	Övrig information
	Varumärkesinformation
	Surround
	Översikt över videosignaler som kan sändas till bildskärmen
	Förklaring av termer

	Felsökning
	Nollställning av mikroprocessorn

	Tekniska data


	ボタン2: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	ボタン3: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	ボタン4: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	ボタン25: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	ボタン26: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	ボタン27: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	ボタン23: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	ボタン24: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	ボタン5: 
	Page 10: Off
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 

	ボタン41: 
	ボタン42: 
	ボタン43: 
	ボタン44: 
	ボタン45: 
	ボタン46: 
	ボタン47: 
	ボタン48: 
	ボタン49: 
	ボタン6: 
	Page 43: Off
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	ボタン50: 
	ボタン51: 
	ボタン52: 
	ボタン53: 
	ボタン55: 
	ボタン56: 
	ボタン57: 
	ボタン58: 
	ボタン59: 
	ボタン60: 
	ボタン61: 
	ボタン62: 
	ボタン63: 
	ボタン64: 
	ボタン7: 
	Page 116: Off
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 

	ボタン65: 
	ボタン93: 
	ボタン123: 
	ボタン125: 
	ボタン126: 


