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Med denne receiver leveres følgende:
– universal fjernbetjening
– 2 batterier til fjernbetjeningen, størrelse AA
– systembuskabel til CINEMA LINK tilslutning
– rammeantenn
– ledningsantenne
– denne brugsanvisning

Rengør receiveren med en blød, let 
fugtig, fnugfri klud. Brug ikke
rensemidler, da disse kan have en
ætsende virkning.

Udsæt ikke receiveren for fugtighed, 
regn, sand eller for stor varme (fra
varmeapparater eller direkte sollys).

Hvis systemets komponenter anbringes ovenpå hinanden, skal
receiveren stå øverst. Anbring receiveren på en flad, hård,
stabil overflade. Dæk ikke nogle ventilationsåbninger til. Der
skal være 50 cm mellemrum over og 10 cm til venstre og
højre for receiveren for ventilation.

For god modtagelse må rammeantennen ikke placeres ovenpå
eller underneden videobåndoptagere eller CD-afspillere,
DVD-afspillere, TV-apparater og andre strålingskilder.

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets
emballage. Vi har gjort vort bedste for at gøre det muligt at
adskille emballagen i tre hovedbestanddele: almindeligt pap
(kassen) og polystyrenskum (stødpude) og polyethylen
(plastposer, beskyttelsesskum).

Apparatet består af materialer, der kan genbruges, hvis de
adskilles af et specialistfirma. Man bedes venligst overholde
de lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer,
opbrugte batterier og kasserede apparater.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. »DOLBY«,
»DOLBY DIGITAL«, »PRO LOGIC« og dobbelt-D symbol 2 er
varemærker for Dolby Laboratories. Fortrolige, ikke-
offentliggjorte værker. © 1992–1997 Dolby Laboratories. Alle
rettigheder forbeholdes.
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1 POWER / STANDBY .......Tænder og slukker for receiveren.
2 CINEMA LINK ................Skifter systemkontrolbussen mellem

receiveren og TV-apparatet samt
tænder og slukker for TV-apparatet.

3 ..........................................Sensor for den infrarøde
fjernbetjening.

4 3D SURROUND ..............Kontrollampe for virtuel
3D surround.

5 HALL ................................Kontrollampe HALL (koncertsal).
6 ..........................................Display
7 SOURCE SELECTOR ......Vælger de forskellige audio- og

videotilslutninger.
8 VOLUME..........................Øger og mindsker lydstyrken.
9 FRONT AV .......................Vælger FRONT AV / GAME

indgang (kun FR 970).
0 TREBLE............................Regulerer diskanten, når den

anvendes i kombination med
VOLUME.

! BASS ...............................Regulerer bassen, når den
anvendes i kombination med
VOLUME.

@ LOUDNESS .....................Aktiverer og deaktiverer
LOUDNESS.

# NEXT 2 ...........................TUNER: søger efter radiostationer.
MENU: skifter til det næste
menuniveau.

$ ENTER / OK.....................Bekræfter valgte menuværdier.

% TUNER PRESET X MENU NAVIGATOR
TUNER: skifter til den næste og
tidligere lagrede radiostation.
MENU: går op og ned.

^ 1 PREV. / EXIT ...............TUNER: søger efter
radiostationer.
MENU: skifter til det foregående
menuniveau.

& SETUP MENU ................Tænder og slukker for menuen.
* SENS. ..............................Skifter mellem lav og høj

tunerfølsomhed.
( NEWS/TA ........................Aktiverer og deaktiverer RDS-

nyheder og RDS- trafikmeldinger.
) TUNER AM/FM ..............Skifter tunerens bølgeområder.
¡ RADIO TEXT ...................Ruller gennem de forskellige

RDS- informationer.
™ SURR. MODE..................Skifter mellem de forskellige

surround-effekter.
£ 3D SURROUND ..............Aktiverer og deaktiverer virtuel

3D surround.
≤ SURROUND ON/OFF .....Aktiverer og deaktiverer

surround-lyd.
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Åbn batterirummet i 
fjernbetjeningen og isæt
2 alkaline-batterier, type AA 
(R06, UM-3).

Fjern batterierne, hvis de er
opbrugte, eller hvis
fjernbetjeningen ikke skal
anvendes i længere tid.

Batterier indeholder kemiske stoffer, så de skal
bortskaffes på forsvarlig vis.

Knapperne på fjernbetjeningen virker på samme måde som de
tilsvarende knapper på receiveren.

Vigtigt!
Man skal trykke på en kildeknap længere end 2 sekunder for
at skifte lydkilden på receiveren. Hvis der trykkes på en
kildeknap kortere end 2 sekunder, vil fjernbetjeningen kun
skifte til at bruge kommandoerne for det valgte apparat.

Fjernbetjeningen forbliver indstillet på den valgte kilde, indtil
der trykkes på en anden kildeknap på fjernbetjeningen. Det er
så muligt at betjene ekstra kilder (dvs. spole et bånd) uden at
ændre kilden på receiveren.

Brug af fjernbetjeningen
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HMUTE .....................Afbryder lyden på receiveren.
2 ................................Indstiller receiveren på standby.
PHONO, TUNER, CD, 
CDR/TAPE, TV, 
VCR, SAT, DVD..............Skifter fjernbetjeningen til de

forskellige apparaters kommandoer.
Vælger kilderne, hvis der trykkes
længere end 2 sekunder. SAT virker
kun med digitale satellitreceivere.

1–0................................Taltaster til melodinumre, stationer eller
frekvenser. Tal, der består af 2 cifre, skal
indtastes, inden der er gået 2 sekunder.

MENU GUIDE ..............TUNER: Slår modtagermenuen til og
fra.
DVD, TV: Slår DVD/TV menuen til og
fra.

CABLE BOX ...................Uden funktion.
MENU GUIDE ..............Aktiverer og deaktiverer menuen.
OK .................................Bekræfter menuvalg.
Piltaster ........................TUNER: Hermed kan man bevæge sig

rundt i menuerne. Højre/venstre pil
indstiller op/ned.
CD, CDR: Venstre/højre pil søger
tilbage/frem; op/ned pile vælger det
næste/foregående melodinummer.

+A ...........................Øger lydstyrken på receiveren.
-A ...........................Mindsker lydstyrken på receiveren.
i NEWS/TA.................Aktiverer og deaktiverer funktionerne:

NEWS og TRAFFIC ANNOUNCEMENT.
TV: Aktiverer og deaktiverer tekst-TV.
SAT: Aktiverer og deaktiverer
informationstekst.

ÉATV ......................Øger lydstyrken på TV-apparatet.
CD, CDR, VCR, DVD: Starter afspilning.

ÇATV ......................Mindsker lydstyrken på TV-apparatet.
CD, CDR, VCR, DVD: Standser
afspilning.

í CHANNEL/TRACK ...Vælger den tidligere forvalgte
radiostation.
VCR: Tilbagespoler båndet.
CD, CDR, DVD: Vælger det
foregående melodinummer.
TV: Vælger den foregående kanal.

ë CHANNEL/TRACK ...Vælger den næste forvalgte
radiostation.
VCR: Spoler båndet hurtigt frem.
CD, CDR, DVD: Vælger det næste
melodinummer.
TV: Vælger den næste kanal.

LOUDNESS ...................Aktiverer og deaktiverer LOUDNESS.
±SOUND....................Ruller igennem de forskellige smart-

lyde.
REC, DVD AUDIO..........CDR, VCR: Starter optagelse.

DVD: Skifter audiomelodinumre.

CANCEL, DVD ...........CD, CDR, SAT, VCR: Sletter et
program, annullerer valg.
DVD: Skifter synsvinklen.

FR.D., DVD Å .............TUNER: Skifter til FREQUENCY DIRECT.
CD, CDR, VCR, DVD: Afbryder
afspilningen et øjeblik.

INDEX, DVD T-C............VCR: Aktiverer og deaktiverer
indekssøgning.
SAT: Aktiverer og deaktiverer temaer.
DVD: Skifter mellem titel og kapitel.

DISC..............................CD-, CDR-, DVD-omskiftere: Skifter
til den næste disc.

NIGHT ...........................Aktiverer og deaktiverer NIGHT MODE.
3D SURR. ......................Aktiverer og deaktiverer virtuel 

3D surround-lyd.
SURR. ON/OFF..............Aktiverer og deaktiverer

SURROUND SOUND.
+/- SUBWOOFER...Øger/mindsker lydstyrken på

subwooferen.
+/- REAR ...............Øger/mindsker lydstyrken på

baghøjttalerne. Når testtonen er
aktiveret, kan man høre højttalernes
lydstyrke blive øget/mindsket, når der
trykkes på disse knapper.

SURR. MODE................Ruller igennem de forskellige
surround-indstillinger.

TEST TONE ...................Aktiverer og deaktiverer testtonen.
Mens der er tændt for testtonen, kan
man høre højttalernes lydstyrke blive
øget/mindsket, når der trykkes på
+/- REAR.

Knapper på fjernbetjeningen
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Man kan identificere den universale fjernbetjening ved
påskriften Multibrand/Universal.

Den universale fjernbetjening skal programmeres, så den kan
bruge koderne til apparater af forskellige mærker. Dette gøres
ved at indtaste en 4-cifret kode eller ved at scanne koderne,
indtil den korrekte kode findes. Vi anbefaler, at den 4-cifrede
kode anvendes. Denne metode er hurtigere og mere pålidelig.
Kodescanningsmetoden bør kun anvendes, hvis man ikke kan
finde koden til et af apparaterne. Kodetabellen kan findes i
slutningen af hæftet.

Vigtigt!
Knapperne på fjernbetjeningen skal anvendes til
programmering; man kan ikke bruge knapperne på receiveren
eller på andre apparater.

Programmering med den 4-cifrede kode
1 Hold kildeknappen for apparatet, som skal styres, og 2

trykket ned i 3 sekunder.

2 Indtast den 4-cifrede kode for apparatet (kodetabellen
findes i slutningen af hæftet).

Bemærk: – Hvis der indtastes flere end 4 cifre, vil
fjernbetjeningen kun genkende de cifre, der indtastes
først.

– Hvis man ikke indtaster en kode i 30 sekunder, vil
fjernbetjeningen slukke for programmeringsfunktionen
uden at ændre koden.

– Et nyt apparat programmeres ved blot at overskrive
den gamle kode ved indtastning af en ny.

Scanning af kodetabellen
1 Tænd for apparatet, der skal styres.

2 Hold kildeknappen for apparatet, som skal styres, og 2
trykket ned i 3 sekunder.

3 Tryk på 2 og slip igen.
yFjernbetjeningen sender koderne for kanal op eller

standby (afhængig af den valgte kilde) for det ene
mærke efter det andet.

4 Så snart apparatet reagerer – dvs. skifter til næste kanal
eller til standby – tryk på 2 for at bekræfte koden.
yDen identificerede kode vil blive brugt

• Hvis apparatet ikke reagerer i 2 minutter, lagres koden for
dette apparat ikke i fjernbetjeningen. Fjernbetjeningens
kode vil forblive uændret.

Bemærk: Når batterierne i fjernbetjeningen tages ud længere
end 1 minut, skal koderne omprogrammeres.

Når man har fundet og testet koderne for de forskellige
apparater, kan man skrive dem her:

PHONO..........................................

TUNER...........................................

CD .................................................

CDR/TAPE .....................................

TV ..................................................

VCR ...............................................

SAT................................................

DVD...............................................

Tilbagestilling af fjernbetjeningen
1 Hold en af lydkildeknapperne og 2 inde i 3 sekunder.

2 Indtast den 3-cifrede kode 981.
yFjernbetjeningen er nu stillet tilbage til alle de

oprindelige Philips-koder.

Programmering af universal fjernbetjening
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Tilslutningsbøsninger Tilslutningens navn Tilslutning for:
6,3 mm hovedtelefonbøsning 1 PHONES En hovedtelefon med et 6,3 mm stik.
foran.
Audio- og videoindgange foran 2 FRONT AV / GAME Audio- og videoudgangsbøsninger for apparater som f.eks. 
(kun FR 970). videokameraer og spillekonsoller.
FRONT SPEAKERS 3 R, L Højre og venstre fronthøjttaler.

4 CENTER Centerhøjttaler.
SURROUND SPEAKERS 5 R, L Højre og venstre surround-højttaler.
AUDIO IN/OUT 7 CDR/TAPE OUT Indgang for en CD-optager eller en båndoptager.

8 CDR/TAPE IN Udgang fra en CD-optager eller en båndoptager.
9 CD IN Udgang fra en CD-afspiller.
0 SAT IN Udgang fra et satellitsystem.
! VCR OUT Indgang for en videobåndoptager.
@ VCR IN Udgang fra en videobåndoptager.
# TV IN Udgang fra et TV-apparat.
$ PHONO IN Udgang for en pladespiller med MM-spole.
( PHONO GND f Jordkabel for en pladespiller.

DIGITAL AUDIO IN/OUT % COAX OUT Coaxial indgang for digitale apparater som f.eks. CD-optagere eller
MD-optagere.

^ COAX 2 IN Coaxial udgang fra digitale apparater.
& COAX 1 IN Coaxial udgang fra digitale apparater.
* OPTICAL IN Optisk udgang fra digitale apparater som f.eks. DVD-afspillere, 

CD- afspillere, CD-optagere eller MD-afspillere.
VIDEO IN/OUT ) DVD IN Udgang fra en DVD-afspiller.

¡ MON OUT Indgang for en monitor (f.eks. TV-apparatet).
£ VCR IN Udgang fra en videooptager.
≤ VCR OUT Indgang for en videooptager (til optagelse).
§ SAT IN Udgang fra et satellitsystem.

Antennetilslutninger ™ AM LOOP Medleveret rammeantenne.
∞ FM 75 Ω Medleveret ledningsantenne eller ekstern antenne.

For-forstærkede udgange 6 CENTER PRE-OUT Indgang for et TV-apparat, når det anvendes som centerhøjttaler (kun
muligt, når CINEMA LINK systembussen er tilsluttet).

≥ SUBWOOFER PRE-OUT Indgang for en subwoofer med strømforsyning.
Systemkontrolbus • CINEMA LINK Systemkontrolbus-bøsninger for et Philips TV-apparat med CINEMA LINK.
Netudgange (ikke på ª AC OUTLET Leverer samme spænding som netforsyningen. Op til 100 W total 
alle versioner) tilladt belastning.
Netkabel º Når alle andre tilslutninger er foretaget, skal netkablets stik

sættes i stikkontakten.

POWER / STANDBY

CINEMA LINK
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FRONT AV / GAME

SURROUND

ON/OFF

TOTAL 100W MAX. SWITCHED

AC OUTLET 230V~ 50 Hz

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

Manufactured under licence from Dolby

Laboratories Licencing Corporation.

"DOLBY", "AC-3", "PRO-LOGIC" and the

Double-D Symbol are Trademarks of

Dolby Laboratories Licencing Corporation.

Designed and developed by Philips in the

European Community
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Digitale audiotilslutninger

Audiotilslutninger

D
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Designed and developed by Philips in the 
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NE PAS OUVRIR

Manufactured under licence from Dolby 
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"DOLBY", "AC-3", "PRO-LOGIC" and the 
Double-D Symbol       are Trademarks of 
Dolby Laboratories Licencing Corporation.
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CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

Manufactured under licence from Dolby 
Laboratories Licencing Corporation. 
"DOLBY", "AC-3", "PRO-LOGIC" and the 
Double-D Symbol       are Trademarks of 
Dolby Laboratories Licencing Corporation.
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På nogle apparater er der analoge og digitale tilslutninger. Hvis
det er muligt, skal man anvende den digitale tilslutning; som
regel giver denne bedre lydkvalitet. Se hvordan receiverens
digitale tilslutninger anvendes i »Ændring af et kildevalg«.

Fordi Dolby Digital Laserdisc virker med en anden type
udgangssignal, skal der hertil anvendes en AC-3 RF
demodulator (ekstraudstyr).
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Systemkontrolbus, CINEMA LINK

Videotilslutninger

D
an

sk

ANTENNA

CINEMA
LINK

VIDEO IN/OUT

AM LOOP

DVD MON VCR SAT

DIGITAL
AUDIO
IN/OUT

OPTICAL IN

COAX 1 IN

COAX 2 IN

COAX OUT

SUBWOOFER

PRE-OUT

IN OUT OUT
REC

ININ
PLAY

PHONO VCRTV SAT CD CDR/TAPE
AUDIO IN/OUT

L

R

IN IN IN
PLAY

OUT
REC

IN IN IN
PLAY

OUT
REC

PRE-OUT
CENTER

R L

EACH SPEAKER ≥ 6 Ω

Designed and developed by Philips in the 
European Community

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

Manufactured under licence from Dolby 
Laboratories Licencing Corporation. 
"DOLBY", "AC-3", "PRO-LOGIC" and the 
Double-D Symbol       are Trademarks of 
Dolby Laboratories Licencing Corporation.

R L

PHONO GND.

SURROUND
SPEAKERS

CENTER

FRONT
SPEAKERS

EACH SPEAKER ≥ 6 Ω

FM 75 Ω

TO TV IN 

TO VCR IN 

TVA
U

X

EXT 1      EXT 2      EXT 3

DVD PLAYER

VCR

TV

DIGITAL
OUT

CINEMA LINK 

ANTENNA

CINEMA
LINK

VIDEO IN/OUT

AM LOOP

DVD MON VCR SAT

DIGITAL
AUDIO
IN/OUT

OPTICAL IN

COAX 1 IN

COAX 2 IN

COAX OUT

SUBWOOFER

PRE-OUT

IN OUT OUT
REC

ININ
PLAY

PHONO VCRTV SAT CD CDR/TAPE
AUDIO IN/OUT

L

R

IN IN IN
PLAY

OUT
REC

IN IN IN
PLAY

OUT
REC

PRE-OUT
CENTER

R L

EACH SPEAKER ≥ 6 Ω

Designed and developed by Philips in the 
European Community

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

Manufactured under licence from Dolby 
Laboratories Licencing Corporation. 
"DOLBY", "AC-3", "PRO-LOGIC" and the 
Double-D Symbol       are Trademarks of 
Dolby Laboratories Licencing Corporation.

R L

SURROUND
SPEAKERS

CENTER

FRONT
SPEAKERS

EACH SPEAKER ≥ 6 Ω

FM 75 Ω

DVD PLAYER MONITOR / TV

VIDEO IN

VIDEO OUT

VCR

SAT RECEIVER

Hvis receiveren og Philips TV-apparatet (eller endnu bedre
også en Philips videobåndoptager eller DVD-afspiller) er
tilsluttet CINEMA LINK systembuskontrollen, findes der nogle
ekstra systemfunktioner:
– Når en kilde startes, skifter systemet automatisk til denne

indgang.
– Systemet kan betjenes via TV-skærmen. Afhængig af sproget

på TV-apparatet, kan dette gøres på det foretrukne sprog.
– TV-apparatet kan fungere som systemets centerhøjttaler,

hvilket gør det unødvendigt at have en særskilt
centerhøjttaler.

– Når der trykkes på standby-knappen, kan hele
hjemmebiografsystemet indstilles på standby.
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Typeskiltet findes på bagsiden af receiveren.

1 Kontrollér om netspændingen på typeskiltet svarer til den
lokale netspænding. Hvis den ikke gør det, skal man spørge
forhandleren eller serviceorganisationen til råds.

2 Sæt netkablets stik ind i stikkontakten.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder
ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet, så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Nogle af højttalertilslutningerne på receiveren er
skrueforbindelser og nogle er klikforbindelser. De anvendes
som vist nedenfor.

1 Tilslut altid den farvede (eller afmærkede) ledning til den
farvede klemme og den sorte (eller umærkede) ledning til
den sorte klemme.

2 Tilslut:
– Venstre fronthøjttaler til L (rød og sort)
– Højre fronthøjttaler til R (rød og sort)
– Centerhøjttaler til CENTER (blå og sort)
– Venstre surround-højttaler til SURROUND L (grå og sort)
– Højre surround-højttaler til SURROUND R (grå og sort)

Man kan anvende et Philips TV-apparat med CINEMA LINK
som centerhøjttaler. Hvis TV-apparater har en scart-bøsning,
er det nødvendigt at have et ekstra audio cinch-til-scart kabel.
Hvis TV-apparater har en cinch-bøsning, er det nødvendigt at
have ekstra cinch-kabler. Disse kabler skal sluttes til den blå
bøsning mærket CENTER PRE-OUT på bagsiden. Se hvordan
TV-apparatet anvendes som centerhøjttaler i
brugsanvisningen til TV-apparatet.

AM (MW)-antenne
Den medleverede rammeantenne er kun beregnet til
indendørs brug. Antennen skal placeres så langt som muligt
fra receiveren, TV-apparatet, kablerne, en DVD-afspiller, en
videobåndoptager og andre strålingskilder.

1 Sæt rammeantennens stik ind i AM LOOP som vist
nedenfor.

2 Drej antennen for optimal modtagelse.

FM-antenne
Den medleverede ledningsantenne kan kun anvendes til at
modtage nærliggende stationer. For bedre modtagelse anbefaler
vi, at der bruges et fællesantennesystem eller en udendørs
antenne.

1 Sæt den medleverede ledningsantennes stik ind i FM 75 Ω
som vist nedenfor.

2 Anbring antennen i forskellige stillinger for at få optimal
modtagelse.

• Hvis man anvender et fællesantennesystem eller en
udendørs antenne, skal antennestikket tilsluttes FM 75 Ω
i stedet for ledningsantennen.

FM 75 Ω FM 75 Ω

AM LOOP

ANTENNA

Antennetilslutninger

TV-apparat som centerhøjttaler

8 m
m 1 2 3

1 2 3

7 mm

Højttalertilslutninger

Nettilslutning

D
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Generelle tips for placering
Undgå at placere højttalerne i et hjørne eller på gulvet, da
dette vil forstærke bastonerne for meget. Placeres højttalerne
bag gardiner, møbler m.v., reduceres diskanten. Lytteren bør
altid kunne »se« højttalerne.

Hvert rum har forskellige akustiske egenskaber og
placeringsmulighederne er derfor ofte begrænsede. Man kan
finde den bedste position for højttalerne ved at følge
ovenstående billede.

For god surround-lyd anbefaler vi mindst 5 højttalere
(2 fronthøjttalere, 1 centerhøjttaler og 2 surround-højttalere).
Det er muligt at få en slags surround-lyd med færre
højttalere. Dette gøres ved at omdirigere signalerne, som
forudses for de manglende højttalere til de eksisterende. Se
hvordan receiveren opstilles korrekt for antallet og størrelsen
af de anvendte højttalere i »Menuer«.

Placering af fronthøjttalere
Fronthøjttalerne skal placeres til højre og venstre foran
lyttepositionen som almindelige stereohøjttalere.

Placering af centerhøjttaler
Centerhøjttaleren skal placeres midt mellem de to
fronthøjttalere, f.eks. under eller over TV-apparatet. Den
bedste højde for centerhøjttaleren er højden af lytterens ører
(når denne sidder ned).

Placering af surround-højttalere
Surround-højttalerne skal vende mod hinanden og være på
linie med eller lidt bagved lytteren.

Placering af subwoofer
En subwoofer kan anvendes til at forstærke systemets
bastoner dramatisk. Subwooferen kan placeres hvor som helst
i rummet, fordi det ikke er muligt at lokalisere de dybe toners
kilde. Ikke desto mindre bør man ikke placere subwooferen
midt i et rum, da bassen så kan blive alvorligt svækket. Man
må ikke stille nogle genstande oven på subwooferen.

Højttalernes relative lydstyrke skal reguleres for optimal
surround-lyd. Man bør sidde i den normale lytteposition, når
man regulerer højttalerernes lydstyrke. Se hvordan receiveren
opstilles for de anvendte højttalere i »Receivermenu«.

1 Tryk på POWER / STANDBY for at tænde for receiveren.

2 Tryk på TEST TONE på fjernbetjeningen.
y Der høres en prøvetone, der kommer fra de forskellige

højttalere undtagen subwooferen.

3 Tryk på +/- REAR på fjernbetjeningen for at
øge/mindske lydstyrken på den aktuelle højttaler. Det
bedste resultat opnås når alle højttalere har samme
lydstyrke i lyttestilling.

4 Tryk på TEST TONE på fjernbetjeningen.
y Testtonen ophører.

Bemærk: Hvis man ikke er helt tilfreds med
lydstyrkeindstillingerne, anbefaler vi, at der
foretages mindre justeringer af dem, når surround-
lyden spiller.

Hvis receiveren anvendes med meget høj effekt, kan det
fremkalde forvrængninger, som alvorligt kan beskadige
højttalerne. Hvis der opstår forvrængninger, skal lydstyrken og
tonekontrolknapperne reduceres til et niveau, hvor lyden er
acceptabel igen.

For at undgå at sættet bliver for varmt er der indbygget
en sikkerheds kredsløb. Derfor kan dit sæt slutte fra
under ekstreme omstændigheder. Hvis dette sker sluk
for sættet og lad det køle af før du bruger det igen.

Når hovedtelefonen tilsluttes PHONES, afbrydes højttalerne.
Receiveren skifter til STEREO og surround-lyden reduceres
til et stereosignal, som kan gengives af en normal
hovedtelefon.

Når hovedtelefonen afbrydes, tilsluttes højttalerne igen. Hvis
man ønsker at høre surround-lyd igen, skal man indstille
receiveren på surround-lyd.

Hovedtelefon

Effektregulering

Højttaleropstilling og -afprøvning

Placering af højttalere

SU
BW

OO
FE

R

SURROUND
(REAR)

LEFT

LEFT RIGHT

CENTER
FRONT

RIGHT

FRONT

SURROUND
(REAR) D
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DISPLAY

Receiverens display er opdelt i 4 sektioner, som anvendes til
følgende:

Højttalerdiagram

Et rektangel med et bogstav viser at der er valgt en højttaler
på opsætningsmenuen. Subwoofer-indikatoren vil dog kun
lyse når der er et subwoofer-signal til rådighed. Hvis der kun
ses et bogstav, anvendes denne højttaler ikke, og dens lyd
gengives af de andre højttalere.

......virtuel 3D surround
SURROUND.................surround-lyd gengives
DIGITAL SURROUND ....digital surround-lyd gengives
L, R ...........................venstre og højre fronthøjttaler
C ...............................centerhøjttaler
SL, SR .......................surround-højttalere
SW ............................subwoofer

Menuindikation

Disse tegn viser, om menuen er aktiveret eller ej, og angiver, i
hvilken retning man kan bevæge sig.

MMEENNUU .......................menu er aktiveret
1..............................man kan gå baglæns til det foregående

menuemne med 1 PREV. / EXIT (»venstre«
tasten på fjernbetjeningen)

3 .............................man kan gå op i en liste med valg med
X MENU NAVIGATOR (»op« tasten på
fjernbetjeningen)

4 .............................man kan gå ned i en liste med valg med
X MENU NAVIGATOR (»ned« tasten på
fjernbetjeningen)

2..............................man kan gå frem til næste menuemne
med NEXT 2 (»højre« tast på
fjernbetjeningen)

OOKK.............................man kan bekræfte den værdi, som vises
på displayet

Statuslamper

Tegn viser de forskellige indstillinger og informationer om
receiverens status.

PRESET ......................tuneren er indstillet på en forvalgt
radiostation

SENS HI .....................tuneren er indstillet på høj følsomhed
SENS LO ..................tuneren er indstillet på lav følsomhed
CCIINNEEMMAA LLIINNKK OONN ......CINEMA LINK er aktiveret
STEREO ......................en FM-station modtages i stereo
SMART SOUND ...........en af receiverens forvalgte lydindstillinger

anvendes
R .............................en RDS-station modtages
EON...........................en RDS-station med EON modtages
HALL..........................HALL er aktiveret
TA .............................RDS-trafikmeldinger er aktiverede
NEWS ........................RDS-nyheder er aktiverede
ANA ..........................analog indgang anvendes til at spille

kilden
NNIIGGHHTT .......................NIGHT MODE er aktiveret
COAX 1 ......................coaxial digital indgang COAX 1 anvendes

til at spille kilden
COAX 2 .....................coaxial digital indgang COAX 2 anvendes

til at spille kilden
DDOOWWNNMMIIXX .................indkommende multikanals signaler er

reduceret til færre udgangssignaler
(afhængig af antallet af højttalere)

OPT ...........................optisk digital indgang OPTICAL IN
anvendes til at spille kilden

LOUDNESS .................LOUDNESS (hørestyrkeniveau) er
aktiveret

Informationsområde

Dette område anvendes til feedback fra receiveren, tuner-
frekvenser, menuvalg, værdier og rullende tekstmeddelelser.

A ATV

Ç

É

MENU OK
GUIDE

NEWS/TA

0

Display
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MENUER

Receiveren er udstyret med et menusystem. Menuen anvendes
til at opstille receiveren. De forskellige menuvalg er relateret til
hinanden på en logisk måde. Lad os antage, at der ikke er
tilsluttet en centerhøjttaler, og at CENTER SPEAKR
(centerhøjttaler) derfor er indstillet på NO (nej). Hvis man prøver
at anvende VOL CENTER (lydstyrken for centerhøjttaleren),
vises en melding om, at dette ikke er muligt (INSTALL
CENTER SPEAKER - installér centerhøjttaler).

Menuen virker altid på samme måde. Pile i displayet viser,
hvilke retninger det er muligt at bevæge sig.

1 Tryk på SETUP MENU.
yDisplayet viser MENU, og * EFFECTS.

• Man kan afslutte menuen på et hvilket som helst
tidspunkt ved at trykke på SETUP MENU.

2 Drej X MENU NAVIGATOR indtil displayet viser det ønskede
valg (eller en værdi).

3 Tryk på NEXT 2 for at vælge det valg, displayet viser (eller
på ENTER / OK for at bekræfte en værdi).

• Man kan forlade ethvert valg (værdierne forbliver
uændrede) ved at trykke på 1 PREV. / EXIT.

Menustruktur

* EFFECTS (effekter)
Ændrer lydeffekter.

3D SURR

virtuel 3D-surround: 0…100 %

* VOL BALANCE (lydstyrkebalance)
Regulerer den relative lydstyrkebalance mellem de
tilsluttede højttalere.

TEST TONE

Testtone: on/off (til/fra)
VOL FRONT-L

Lydstyrke - venstre fronthøjttaler: –50…+50
VOL FRONT-R

Lydstyrke - højre fronthøjttaler: –50…+50
VOL CENTER

Lydstyrke - centerhøjttaler: –50…+50
VOL REAR-L

Lydstyrke - venstre baghøjttaler: –50…+50
VOL REAR-R

Lydstyrke - højre baghøjttaler: –50…+50
VOL SUBWOOFER

Lydstyrke - subwoofer: –50…+50

* SPEAKR SETUP (højttaleropstilling)
Vælger de anvendte højttalere.

SUBW PRESENT

Subwoofer findes: yes/no (ja/nej)
CENTER SPEAKR

Centerhøjttaler findes: yes/no (ja/nej
REAR SPEAKER

Baghøjttalere findes: yes/no (ja/nej)

* SPEAKR SIZES (højttalerstørrelser)
Vælger de anvendte højttaleres størrelser for optimal
lydgengivelse. LARGE vil sige en højttaler der kan gengive
frekvenser under 50 Hz. Hvis SUBW PRESENT er
indstillet til NO, kan FRONT SIZE kun indstilles til
LARGE. Hvis FRONT SIZE er indstillet til SMALL, kan
CENTER SIZE kun indstilles til SMALL, og derfor skal
der tilsluttes en subwoofer.

SUBW PRESENT

Subwoofer findes: yes/no (ja/nej)
FRONT SIZE

Venstre og højre fronthøjttaler: small/large (lille/stor)
CENTER SIZE

Centerhøjttaler: small/large (lille/stor)
REAR SIZE

Baghøjttalere: small/large (lille/stor)

* SPK DISTANCE (højttalerafstand)
Afstanden mellem den normale lytteposition og højttalerne.
Hermed defineres forsinkelsestiden for surround-lyden.

DISTANCE L/R
Afstand til fronthøjttalere: 1…10 m 
DISTANCE CNTR

Afstand til centerhøjttaler: 1…10 m 
DISTANCE REAR

Afstand til baghøjttalere: 1…10 m 

* SELECT INPUT (vælg indgang)
Tildeler audioindgangstilslutninger for de forskellige
kildevalg, der er truffet med SOURCE SELECTOR (se
nærmere oplysninger under »KILDEVALG«).

COAX1

Digital coaxial indgang 1, COAX 1 IN
COAX2

Digital coaxial indgang 2, COAX 2 IN
OPT

Digital optisk indgang, OPTICAL IN
SAT IN

Analog audioindgang SAT IN
VCR IN

Analog audioindgang VCR IN
TV IN

Analog audioindgang TV IN
CDR IN

Analog audioindgang CDR IN
CD IN

Analog audioindgang CD IN

* TUNER (tuner)
Opstilling for forvalgte radiostationer (se nærmere
oplysninger under »TUNER«).

AUTO INSTALL

Lagrer radiostationer automatisk
MAN INSTALL

Lagrer radiostationer manuelt
GIVE NAME

Gør det muligt at navngive lagrede radiostationer
RESHUFFLE

Omsorterer lagrede radiostationer

Receivermenu



36

D
ansk

MENUER

Hvis receiveren er tilsluttet et Philips CINEMA LINK 
TV-apparat via CINEMA LINK systemets kontrolbusbøsninger
(se »TILSLUTNINGER«), kan man opstille systemet via 
TV-apparatet. Et valg, der kaldes RECEIVER, vil blive føjet til
TV-menuen.

Hvis CINEMA LINK er aktiveret, bliver justeringerne for
receiveren vist på TV-skærmen i nogle få sekunder. Man kan
se, hvordan TV-menuen anvendes i brugsanvisningen for 
TV-apparatet. De tilbudte valg kan variere efter TV-apparatets
modeltype.

Ændring af tilslutning
• Tryk på CINEMA LINK for at aktivere eller deaktivere

forbindelsen mellem receiveren og TV-apparatet.
yHvis tilslutningen er aktiveret, viser displayet 

CINEMA LINK ON.

Bemærk: Vi anbefaler, at CINEMA LINK afbrydes under
optagelse. Hermed undgås uønskede afbrydelser,
når der skiftes TV-funktioner.

Hvis man har aktiveret CINEMA LINK, og TV-menuen er
aktiveret, viser displayet TV MENU, og menuen og
lydfunktionerne på receiveren er låst.

TV-menu
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KILDEVALG

Når der vælges en kilde ved at dreje SOURCE SELECTOR,
aktiveres audio- og videoindgange med det tilsvarende navn.
Det indkommende signal gengives af alle receiverens
audioudgange og – hvis kilden omfatter et videosignal – også
af dens videoudgange. Det er muligt at ændre et kildevalg til
andre end disse standardindgange.

Valgt kilde ..................Anvendte tilslutninger
DVD...............................COAX 1 digital audioindgang og

DVD IN videoindgang
PHONO..........................PHONO IN audioindgang
TUNER ..........................Receiverens tunerdel anvendes; der er

slukket for alle indgange.
CD .................................CD IN audioindgang
CDR/TAPE .....................CDR/TAPE IN audioindgang
TV..................................TV IN audioindgang og 

ingen videoindgang
VCR ...............................VCR IN audioindgang og

VCR IN videoindgang
SAT ...............................SAT IN audioindgang og 

SAT IN videoindgang

Hvis en kilde vælges med SOURCE SELECTOR, anvendes den
almindelige audioindgang. Hvis man ønsker at ændre dette,
skal kildevalget ændres til en anden audioindgang.

Eksempel: Ændring af CD fra den analoge CD IN audioindgang
til den digitale COAX 2 IN audioindgang.

1 Vælg * SELECT INPUT fra menuen og tryk på NEXT 2.

2 Drej SOURCE SELECTOR for at vælge kilden, som skal
ændres (f.eks. CD).
yDisplayet viser navnet på kilden og kildens lampe blinker.

3 Drej X MENU NAVIGATOR for at vælge indgangstilslutningerne,
som skal anvendes (f.eks. CD -> COAX2).

4 Tryk på ENTER / OK for at bekræfte valget.
yDisplayet viser STORED et øjeblik.

5 Dette kildevalg anvender nu den valgte audioindgang (f.eks.
CD anvender COAX 2 IN indgangstilslutningerne, COAX 2
lyser, når der skiftes til CD).

Man kan bruge flere end én kilde til et kildevalg. Dette er
nyttigt, når apparater tilsluttes det ene efter det andet i en
kæde.

Eksempel: En videobåndoptager er tilsluttet TV-apparatet, men
kun TV-apparatet er tilsluttet receiveren. Begge
SOURCE SELECTOR indstillinger, TV-apparatet såvel
som videobåndoptageren, skal anvende
TV-apparatets indgange.

1 Vælg * SELECT INPUT fra menuen og tryk på NEXT 2.

2 Drej SOURCE SELECTOR for at vælge kilden, som skal
ændres (f.eks. VCR).
yDisplayet viser navnet på kilden og kildens lys blinker.

3 Drej X MENU NAVIGATOR for at vælge indgangstilslutningerne,
som skal anvendes (f.eks. VCR -> TV IN).

4 Tryk på ENTER / OK for at bekræfte valget.
yDisplayet viser STORED et øjeblik.

5 Dette kildevalg anvender nu den valgte audioindgang (f.eks.
VCR anvender TV IN indgangstilslutningerne, displayet
viser VCR <TV IN>et øjeblik, når der skiftes til
videobåndoptageren).

Brug af ét kildevalg til to eller flere apparater

Ændring af et kildevalg

SOURCE SELECTOR
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1 Tryk på POWER / STANDBY for at tænde for receiveren.

2 Drej SOURCE SELECTOR for at vælge en kilde.
yDisplayet viser navnet på kilden.

• Man kan vælge FRONT AV / GAME indgangen ved at trykke
på FRONT AV (kun FR 970).

3 Start afspilningen af kilden på normal måde.

• Drej VOLUME for at regulere lydstyrken.
yDisplayet viser VOLUME og lydstyrkeniveauet mellem

0 og 50.

1 Tryk på BASS eller TREBLE.
yDisplayet viser BASS eller TREBLE og den aktuelle

værdi et øjeblik. Derefter rulles TURN VOLUME
KNOB TO CHANGE.

2 Drej VOLUME for at regulere bassen eller diskanten.
yDisplayet viser BASS eller TREBLE og den aktuelle

værdi.

Bemærk : Hvis VOLUME ikke drejes i 5 sekunder eller der ikke
anvendes nogen anden knap, afbrydes bas- eller
diskantreguleringen.

• Tryk på ±SOUND på fjernbetjeningen for at rulle igennem
de indbyggede smart-lyde: MOVIE (film), SPEECH (tale),
MUSIC (musik), MULTI-MEDIA (multimedier) og
PERSONAL (personlig). (PERSONAL er den
brugerdefinerede bas- og diskantindstilling.)
yDisplayet viser SMART SOUND og navnet på den valgte

lydprofil rulles en gang, hvis smart-lyden er aktiveret.

• Tryk på LOUDNESS for at aktivere eller deaktivere
hørestyrkeniveauet.
yDisplayet viser LOUDNESS hvis hørestyrkeniveauet er

aktiveret.

Hvis man ønsker at optage fra en kilde, skal man vælge denne
med SOURCE SELECTOR. Det indkommende signal gengives af
alle receiverens audioudgange og – hvis kilden omfatter et
videosignal – også receiverens videoudgange. Lydindstillingerne
påvirker ikke optagelsen.

1 Drej SOURCE SELECTOR (eller tryk på FRONT AV – kun FR 970)
for at vælge den kilde, der skal optages fra.
yDisplayet viser navnet på kilden.

2 Forbered den ønskede optager. Den skal være tilsluttet en
af receiverens udgange.

3 Start optagelsen på optageren.

4 Start afspilningen af kilden på normal måde.

Bemærk: – Audio- og videosignalet af VCR IN gengives ikke
af VCR OUT. Det samme gælder audiosignalet af
CDR/TAPE IN til CDR/TAPE OUT.

– Vi anbefaler, at den digitale udgang COAX OUT på
receiveren ikke anvendes til at optage fra en analog
kilde. Brug i stedet den analoge udgang CDR/TAPE.

Det er muligt at slutte en digital optager til den digitale
udgang på receiveren. På denne måde kan alle de signaler der
kommer fra de digitale indgange, optages direkte på den
tilsluttede lydoptager. Receiveren vil også konvertere alle
signaler fra de analoge indgange til den digitale udgang.

Receiveren kan bruges til digital optagelse af et multikanals
surroundlydsignal (Dolby Digital eller MPEG) fra f.eks. DVD til
CD-R. Receiveren vil konvertere det digitale multikanal-signal
til et stereosignal uden tab af relevante lydinformationer.

Bemærk: – 3D SURROUND faciliteten bør ikke bruges under
digitale optagelser, da det digitale lydsignal ellers
forvrænges.

– Ved optagelse af et Dolby Digital eller MPEG-
signal skal hvert nummer optages enkeltvist.

Optagelse fra den digitale udgang

Optagelse fra en kilde

Regulering af lyden

Afspilning af en kilde
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SURROUND-LYD

Surround-lyd giver en komplet lytteoplevelse. Man vil føle, at
man er midt i handlingen, fordi lyden kommer fra alle retninger.
Vær på udkik efter TV-udsendelser, audio- og videobånd og discs
med 3, 1 eller , mærker,
som er kodet for multikanals surround-lyd. Man bør foretrække
Dolby Digital eller MPEG Multichannel for at få det bedste
udbytte af receiveren.

Bemærk, at DVD’er ikke altid har fuld multikanals surround.
For at sikre at en disc er multikanals kodet, skal man spørge
forhandleren til råds.

De fleste normalee stereobånd og CD-plader kan spilles ved
hjælp af surround-lydindstillinger med gode resultater. Hvis
gengivelsen forvrænges på surround-indstillingen, skal man
skifte til normal stereoindstilling.

Om de forskellige, beskrevne surround-lydindstillinger er til
rådighed, afhænger af antallet af anvendte højttalere og den
indkommende lydinformation.

Når surround-lyd er aktiveret, kan man skifte gennem de
forskellige surround-indstillinger. Bemærk, at mulighederne er
relateret til den højttaleropstilling, der er defineret i
receiverens menu.

Hvis et digitalt surround-signal konstateres, vil receiveren
rulle med enten DOLBY DIGITAL eller MPEG.

1 Tryk på SURROUND ON/OFF for at aktivere surround-lyden.
yDen surround-indstilling, der er i brug, rulles.

2 Tryk gentagne gange på SURR. MODE for at lytte til de
forskellige surround-indstillinger (hvis de er til rådighed).
yDisplayet viser den valgte indstilling og de anvendte

højttalere. Hvis de indkommende multikanals signaler er
reduceret til færre udgangssignaler, viser displayet
DOWNMIX.

3 Tryk på 3D SURROUND for at aktivere eller deaktivere
virtuel 3D surround.
yEn lampe viser, om virtuel 3D surround er aktiveret.

4 Tryk på SURROUND ON/OFF for at deaktivere surround-lyd.
yDisplayet ruller med SURROUND OFF.

HALL

Lydgengivelsen forbedres og et let ekko tilføjes. Dette giver
indtrykket af at være i en koncertsal. Kan kun anvendes i
stereo-funktionsmåde.

SURROUND

Med surround-indstillingen kan normal surround-lyd gengives
med 4 eller 5 højttalere. Afhængig af lydmaterialet gengives 
Dolby Surround Pro Logic, Dolby Digital eller MPEG.

PRO LOGIC, DOLBY DIGITAL, MPEG

Foruden SURROUND viser displayet den anvendte surround-
indstilling – afhængig af kildematerialet.

FRONT-3 STEREO

Surround-lyden er dæmpet. Med 3 Stereo kan man lytte til
surround-lyd uden at bruge surround-højttalerne. I tilfælde af
digital surround vil lydformat AC-3 (for Dolby Digital) eller
MPEG (for multikanals MPEG 2) blive vist, fulgt af de
lydkanaler der er til rådighed på lydkilden (f.eks. DVD).

Eksempel:AC-3 3/2.1 Dolby Digital, 3 frontkanaler,
2 surroundkanaler og en
subwooferkanal.

MPEG 2/0.0 Multikanals MPEG, kun stereolyd.
AC-3 3/1.0 Dolby Digital, 3 frontkanaler,

1 (mono) surroundkanal uden
subwoofer-signal.

3D SURROUND

Bagkanalens lyd simuleres af fronthøjttalerne. Surround-lyden
simuleres via venstre og højre fronthøjttaler samt
centerhøjttaleren. Lyttepositionen har indflydelse på surround-
effekten. Det område, hvor effekten er bedst, er vist med gråt.

STEREO

Al lyd gengives og spilles gennem venstre og højre
fronthøjttaler. Dette muliggør normal stereogengivelse.

NIGHT MODE (kun på fjernbetjeningen)
Lydens høje dele sænkes og de stille passager fremhæves.
Man kan nyde surround-lyd uden at forstyrre sovende børn eller
naboer. Natindstillingen virker kun med Dolby Digital og MPEG,
og kun hvis kildematerialet gør det muligt.

LEFT

CENTER
FRONT

RIGHT

FRONT

Indstillinger for surround-lyd

Omskiftning af surround-lyd

Om surround-lyd
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TUNER

Man kan søge efter radiostationer ved at scanne
frekvensområdet. Man kan også indtaste frekvensen på et
kendt radiostation. Hvis en FM- station sendes og modtages i
stereo, STEREO.

Søgning efter radiostationer
1 Drej SOURCE SELECTOR for at vælge tuneren.

yDisplayet viser TUNER.

2 Vælg et bølgeområde ved at trykke gentagne gange på
TUNER AM/FM.
yDisplayet viser det valgte bølgeområde.

3 Hold 1 eller 2 trykket ned i ca. 1 sekund.
yDisplayet viser SEARCH og tuneren indstiller på en

station med tilstrækkelig styrke.

4 Denne fremgangsmåde gentages, indtil man har fundet den
ønskede station.

• Hvis man ønsker at finindstille på en transmitter med et
svagt signal, skal man trykke kort på 1 eller 2, så ofte det
er nødvendigt for optimal modtagelse.

Indstilling på en radiostation efter frekvens (kun med
fjernbetjeningen)
1 Tryk på TUNER.

yDisplayet viser TUNER.

2 Tryk på FR. D..
yDisplayet viser _.

3 Brug 1–0 til at indtaste frekvensen for en radiostation.

Bemærk: Kun gyldige tal inden for tunerens frekvensområde
kan indtastes.

Man kan indstille tuneren på en lavere følsomhed, så den kun
søger efter stationer med et stærkt signal (kun FM).

1 Drej SOURCE SELECTOR for at vælge tuneren.
yDisplayet viser TUNER.

2 Tryk på SENS. på receiveren.
yDisplayet viser enten SENS HI eller SENS LO i 5 sekunder.

Bemærk: Mens der søges efter radiostationer, viser displayet
den aktuelle følsomhed. I dette tilfælde betyder
SENS LO, at tuneren kun leder efter radiostationer
med et stærkt signal.

Man kan lagre op til 30 radiostationer i hukommelsen.
Receiveren kan selv vælge og programmere radiostationer,
eller man kan selv vælge dem.

Automatisk programmering
1 Vælg * TUNER fra menuen og tryk på NEXT 2.

2 Vælg AUTO INSTALL og tryk på NEXT 2.
yDet forvalgte nummer, hvor programmeringen vil

begynde; displayet viser bølgeområdet og AUTO.

3 Drej TUNER PRESET X for at ændre det forvalgte nummer,
hvor programmeringen skal begynde.

4 Brug TUNER AM/FM for at indstille på det ønskede
bølgeområde.

5 Tryk på ENTER / OK for at begynde programmeringen.
yAUTO INSTALL blinker og alle tilgængelige

radiostationer programmeres; dette kan tage et par
minutter. Programmeringen er færdig, når
AUTO INSTALL holder op med at blinke.

Manuel programmering
1 Vælg * TUNER fra menuen og tryk på NEXT 2.

2 Vælg MAN INSTALL og tryk på NEXT 2.
yDisplayet viser et forvalgt nummer, bølgeområdet og

frekvensen.

3 Drej TUNER PRESET X for at indstille på det forvalgte
nummer, hvor radiostationen skal lagres.

4 Indstil på den ønskede radiostation (se »Søgning efter
radiostationer«).

5 Tryk på ENTER / OK for at bekræfte valget.
yDisplayet viser STORED et øjeblik. Radiostationen

programmeres ved det forvalgte nummer, man har valgt.

6 Alle ønskede radiostationer vælges og lagres på denne måde.

Lagring af radiostationer

Ændring af FM-følsomhed

Indstilling på radiostationer
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TUNER

1 Drej SOURCE SELECTOR til TUNER for at vælge tuneren.
yDisplayet viser TUNER.

2 Drej TUNER PRESET X for at vælge en forvalgt radiostation.
yDisplayet viser PRESET, det forvalgte nummer og stationen.

Efter programmeringen af radiostationer kan man ønske at
ændre deres rækkefølge. Med RESHUFFLE kan man bytte
om på de forvalgte stationers positioner.

1 Vælg * TUNER fra menuen og tryk på NEXT 2.

2 Vælg RESHUFFLE og tryk på NEXT 2.
yDisplayet viser PRESET, et forvalgt nummer og stationen.

3 Drej TUNER PRESET X for at vælge en forvalgt station.

4 Tryk på ENTER / OK for at bekræfte valget.
yDisplayet viser det forvalgte nummer SWAP <->og et

andet forvalgt nummer.

5 Drej TUNER PRESET X for at vælge den anden forvalgte
station.

6 Tryk på ENTER / OK for at bekræfte ombytningen.
yDisplayet viser RESHUFFLED et øjeblik, hvorefter

disse to forvalgte numre er byttet om.

Det er muligt at give enhver af de forvalgte radiostationer et
navn. RDS-stationsnavne kan også overskrives.

1 Vælg * TUNER fra menuen og tryk på NEXT 2.

2 Vælg GIVE NAME (giv navn) og tryk på NEXT 2.
yDisplayet viser en forvalgt radiostation.

3 Drej TUNER PRESET X for at vælge den forvalgte station,
som skal have et nyt navn.

4 Tryk på ENTER / OK for at bekræfte valget.
yDisplayet viser det eksisterende navn eller ________.

5 Drej TUNER PRESET X for at vælge et bogstav og NEXT 2
eller 1 PREV. for at gå til den næste eller den foregående
position.

6 Efter at man har indtastet hele navnet, skal man trykke på
ENTER / OK for at bekræfte det.
yDisplayet viser STORED og navnet er lagret.

Bemærk: Hvis man ønsker at bruge den sendte RDS stations
navn igen, skal man blot slette det navn, man har
givet den.

1 Brug menuvalget * TUNER, og vælg GIVE NAME.
yDisplayet viser en forvalgt radiostation.

2 Drej X MENU NAVIGATOR for at vælge det navn, som skal
slettes.

3 Tryk på ENTER / OK for at bekræfte valget.

4 Tryk på 1 PREV., mens det første bogstav blinker.
y CL blinker til venstre for stationens navn.

5 Tryk på ENTER / OK for at slette stationens navn.
Eller hvis man skifter mening,
tryk på 1 PREV. for at lade stationens navn forblive som det er.

Sletning af stationsnavne

Navngivning af radiostationer

Omsortering af lagrede radiostationer

Indstilling på lagrede radiostationer
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TUNER TEKNISKE DATA

Radio Data System er et system, der gør det muligt for
FM-stationer at sende supplerende informationer. Hvis man
modtager en RDS-station, viser displayet R og stationens navn.

Skift mellem forskellige RDS-informationer
• Tryk flere gange på RADIO TEXT på receiveren for at skifte

mellem følgende informationer (hvis disse sendes):
– Radiotekstmeddelelser
– RDS-ur
– Frekvens
– Stationens navn

Bemærk: Tidssignalet, der udsendes fra visse RDS-stationer,
er måske ikke altid nøjagtigt.

Det er muligt at opstille tuneren på en sådan måde, at en
afspilning afbrydes af en nyhedsudsendelse eller trafikmelding
fra en valgt RDS- station. Dette nyheds- og trafikmeldingssystem
virker kun, hvis de nødvendige RDS-signaler sendes.

Hvis RDS-stationer også har et EON-signal (Enhanced Other
Networks), viser displayet også EON. Med dette signal kan
tuneren ikke blot søge efter den valgte RDS-station, men i
hele EON-stationsnettet for nyheder og trafikmeldinger.

1 Indstil på den ønskede RDS-station.

2 Tryk på NEWS/TA:
En gang for at se NEWS: hermed aktiveres
nyhedsfunktionen.
To gange for at se TA: hermed aktiveres
trafikmeldingsfunktionen.
Tre gange for at se TA og NEWS hermed: aktiveres begge
disse funktioner.

3 Vælg og spil enhver anden kilde på normal måde.
y Mens nyhederne eller trafikmeldingen sendes, skiftes

receiveren til tuneren, og NEWS eller TA blinker.

4 Tryk på NEWS/TA, indtil displayindikationen forsvinder for
at deaktivere funktionen (-erne).
eller
Tryk på NEWS/TA under en melding for at deaktivere
funktionen (-erne).

Bemærk: Husk af deaktivere nyheds- og trafikmeldingsfunktionen
under optagelse, da disse ellers også vil blive optaget.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Generelt
Strømforbrug (FR 960) ..................................................≈ 170 W
Strømforbrug (FR 970) ..................................................≈ 195 W
Strømforbrug på standby ..................................................< 2 W
Mål, b × h × d ..........................................435 × 135 × 350 mm
Vægt (FR 960)....................................................................8,6 kg
Vægt (FR 970)....................................................................9,4 kg
Forstærkerdel (0,7 % THD, 6 Ω, 1 kHz)
Udgangseffekt, stereoindstilling (FR 960) (DIN) .........2 × 50 W
Udgangseffekt, surround-indstilling (FR 960)

Front ......................................................................2 × 50 W
Center ..........................................................................50 W
Surround................................................................2 × 50 W

Udgangseffekt, stereoindstilling (FR 970) (DIN) .......2 × 100 W
Udgangseffekt, surround-indstilling (FR 970)

Front ....................................................................2 × 100 W
Center ........................................................................100 W
Surround................................................................2 × 50 W

Bas..................................................................±9 dB ved 100 Hz
Diskant............................................................±9 dB ved 10 kHz
Hørestyrkeniveau ...6 dB ved 100 Hz (-30 dB); +3 dB ved 10 kHz (-30 dB)
Total harmonisk forvrængning ..................0,05 % a 1 kHz, 1 W
Frekvensgang ............................................20–30.000 Hz, ±1 dB
Signal/støjforhold ..........................................................≥ 82 dB
Stereoseparation (1 kHz)................................................≥ 45 dB
Krydstale (1 kHz) ...........................................................≤ -65 dB
Digital prøvefrekvens ..........................32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Indgange
Linieindgange ...............................................250 mV ved 47 kΩ
Front AV (kun FR 970)...................................250 mV ved 22 kΩ
Hovedtelefon ....................................................5 mV ved 47 kΩ
Digital coaxial ................................................75 Ω iht. IEC 958
Udgange
Strømforsyning - AC-udgange (med omskifter)...i alt max. 100 W
Linieudgange ..................................................250 mV ved 1 kΩ
Digital coaxial ................................................75 Ω iht. IEC 958
Digital optisk....................................................................Toslink
Subwoofer pre-out .............................................0,8 V ved 1 kΩ
Center pre-out ....................................................0,8 V ved 1 kΩ
Hovedtelefon ..................................8–600 Ω (3 V e.m.f., 60 Ω)
Højttalere ..........................................................................≥ 6 Ω
Tunerdel
Bølgeområde

FM..............................................................87,5–108,0 MHz
MW...............................................................531–1.602 kHz
LW....................................................................153–279 kHz

Følsomhed
Stereo FM ..................................................................41 dBf
Mono FM....................................................................15 dBf

Total harmonisk forvrængning
Stereo FM ...................................................................0,3 %
Mono FM...................................................................0,85 %

Frekvensgang .............................................63–12.500 Hz ±1 dB
Signal/støjforhold

Stereo FM....................................................................55 dB
Mono FM.....................................................................60 dB

Kanalseparation................................................35 dB ved 1 kHz

Receiver

RDS-nyheder og -trafikmeldinger

RDS R
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FEJLFINDING

PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING
Ingen lyd VOLUME er ikke indstillet korrekt. Indstil VOLUME.

Der er tilsluttet hovedtelefon. Tag hovedtelefonstikket ud.

Den forkerte kilde er valgt. Drej SOURCE SELECTOR for at vælge den
korrekte kilde.

Ingen lyd i venstre eller En højttaler er ikke tilsluttet rigtigt. Tilslut højttaleren på rette måde.
højre side En højttalerledning er beskadiget. Udskift ledningen.

Lydstyrkebalancen i receivermenuer er ikke Regulér VOL FRONT-L og VOL FRONT-R 
indstillet rigtigt. i receivermenuen.

Dårlig lyd eller ingen lyd i SURROUND indstillingen er ikke aktiveret. Tryk på SURROUND ON/OFF for at aktivere 
center- eller surround-lyden.
surround- højttalerne Surround- og/eller centerhøjttalerne er ikke Tilslut højttalerne på rette måde.

tilsluttet (rigtigt).

Der er slukket for surround- og/eller Vælg YES for de højttalere, der findes.
centerhøjttalerne i SPEAKR SETUP menu.

En højttalerledning er beskadiget. Udskift ledningen.

Dårlig baslyd Højttalerne er ikke i fase. Tilslut de farvede (eller afmærkede) ledninger til
de farvede klemmer og de sorte (eller umærkede)
ledninger til de sorte klemmer.

Dårlig lyd Dårlig matchende indstilling for den givne type Regulér lydindstillingerne rigtigt på receiveren.
musik eller lyd.

Surround-lydstyrken er Lydstyrken af surround-lyden er ikke Regulér lydstyrken af surround-lyden på 
for lav eller for høj reguleret rigtigt. receiveren.

Centerlydstyrken er for Lydstyrken af centerkanalen er ikke Regulér lydstyrken af centerkanalen på 
lav eller for høj. reguleret rigtigt. receiveren.

Kun centerhøjttaleren Et monosignal gengives. Vælg en anden lydkilde eller deaktiver 
høres i Dolby Surround surround-lyden.
Pro Logic

Dårlig radiomodtagelse, Receiveren eller antennen er placeret for Skift positionen af det forstyrrende apparat, eller 
automatisk tæt ved en strålingskilde som f.eks. et prøv at slukke for det.
programmering virker TV-apparat, CD-afspiller, CD-optager, 
ikke rigtigt DVD-afspiller mv.

ADVARSEL
Man må under ingen omstændigheder prøve at
reparere noget selv, da dette vil gøre garantien
ugyldig. Man må ikke åbne apparatet, da der er risiko
for at få et elektrisk stød.

Hvis der opstår en fejl, så check først punkterne i listen
nedenfor, inden du bringer apparatet til reparation.
Hvis du ikke kan løse et givet problem ved at følge disse
forslag, bedes du rådføre dig med din forhandler eller dit
servicecenter.
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