Cyrus DVD8
VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet
FORSIGTIG: Når du ser dette symbol skal du være forsigtig,
da der så er vigtige sikkerheds-instruktioner du skal følge i
denne manual.
OBS: Lynet advarer dig om at der er fare for at få elektrisk
stød. Ikke autoriseret personale må ikke reparere et sådan
produkt.
ADVARSEL: For at nedbringe faren for at få stød, skal du ikke åbne eller
aftage svøbet af denne enhed, da der alligevel ikke er nogle dele, der kan
serviceres inden i.

Brugervejledning
SIKRING AF NETKABEL: Netkabler bør lægges/placeres så man ikke kan
træde på dem, eller sådan at skarpe genstande ikke kan stilles oven på dem.
Du bør være ekstra opmærksom netkables ender, hvor stik er monteret,
enten i stikkontakten eller i apparatet.
ÅBEN ILD: Der må ikke stilles ting, som fx stearinlys oven på apparatet.
LYNNEDSLAG: For at være på den sikre side er det bedst at tage netstikket
til apparatet ud af stikkontakten når der er tordenvejr. Ligesom det samme
gælder hvis du er bortrejst i længere tid. På den måde sikre du apparatet mod
lyn eller andre uforudsete hændelser mens du fx er på ferie.

STRØMFORSYGNING: (Se Fig.1)

OBS: Alle advarsler og instruktioner omkring dette produkt skal overholdes.

Strømtilslutningen for din DVD8 er markeret med en label på bagpanelet. Før
du tilslutter, bør undersøge om den er sat til de volt, der benytes i dit land.
230V Produkter:
Kan bruges med
220V-240V
115V Produkter:
Kan bruges med
110V-120V

LÆS ALLE INSTRUKTIONER: Alle sikkerheds og instruktioner omkring dette
produkt bør læses før apparatet tages i brug.

Flytter du til et andet land bør du kontakte din lokale Cyrus distributør, der kan
konvertere produktet.

GEM INSTRUKTIONERNE: Sikkerheds og brugsinstruktioner bør gemmes til
fremtidig brug.

Der er ingen sikringer i apparatet, som du selv kan skifte.

ADVARSEL: For at undgå elektrisk stød, må denne enhed ikke udsættes for
regn eller fugt.

FØLG INSTRUKTIONERNE: Alle brugs- og sikkerheds-instruktioner skal
følges.
RENGØRING: Tag netstikket ud af stikkonktaten før apparatet rengøres.
Brug ikke midler, der er flydende eller på spray. Brug en fugtig klud når du
rengører.
VAND OG FUGT: Du bør ikke bruge apparatet nær vand – fx i nærheden af
bad, vaskebalje, køkkevask, i en våd eller fugtig kælder, swimmingpool osv.
Apparatet må ikke stå i nærheden af objekter med vand, som fx vaser, der
kan dryppe ned i apparatet.
VARME: Apparatet bør ikke stilles i nærheden af varme apparater, så som
radiatorer eller andre produkter (fx forstærkere), som afgiver varme.
VENTILLATION: Alle åbninger og udfræsninger i apparetet er lavet for at
sikre at apparatet fungerer optimalt, og for at hindre overophedning. Derfor
må disse åbninger ikke blokeres. Åbningerne skal altid være åbne, så derfor
bør apparatet ikke stilles på fx en sofa, seng eller lignende overflade.
Apparatet bør heller ikke stilles ind i lukkede rum, som fx en bogreol, med
mindre der er plads nok til at der er godt med luft hele vejen rundt om
apparatet.
VAND ELLER GENSTANDE: Du må ikke under nogle omstændigheder
stikke genstande ned i apparatets åbninger, da apparatet kan tage skade og
du risikerer elektrisk stød.
TILBEHØR: Stil ikke dette apparat på et usikkert underlag, som fx et bord,
der vipper eller lignende. Produktet risikerer at falde på gulvet, og i værste
fald kan det ramme børn eller voksne, ligesom produktet kan tage alvorlig
skade. Brug kun standere eller borde, der er anbefalet af producenten og følg
deres instruktioner i, hvordan apparatet skal sættes op og tilsluttes.
EKSTRA TILBEHØR: Du bør aldrig bruge ekstra udstyr sammen med
apparatet, med mindre proucenten kan anbefale det.
FLYTNING AF PRODUKTET: Bruger du en transportvogn
til at flytte produktet bør du være forsigtig, da selv små
bump kan gøre stor skade på appratet.
STRØMTILSLUTNING: Dette apparat bør kun tilsluttes strøm som angivet på
labelen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type du skal bruge, bør du kontakte din
forhandler eller lokale el-selskab. Er der tale om apparater, der bruger batteri,
skal du referere til den med leverede brugervejledning.

SERVICE:
Du bør ikke selv prøve at reparere eller lave service på apparatet ved at åbne
coveret eller svøbet, da du vil kunnne få stød eller ødelægge apparatet. Få en
autoriseret forhandler til at foretage reparationer.
NÅR PRODUKTER SKAL TIL SERVICE: Du skal tage netstikket ud af
apparatet og få lavet service hos et kvalificeret værksted, når:
•
•
•
•
•

•

Netkablet eller stikket herpå er i stykker.
Hvis væske eller genstande er hældt eller tabt ned i produktet.
Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
Hvis produktet er tabt eller på anden måde skadet.
Hvis produktet ikke fungerer som det skal ifølge brugervejledningen.
(Drej kun på de knapper, der refereres til i brugervejledningen.
Uhensigtsmæssig betjening af apparatet kan resultere i at apparatet
bliver ødelagt så meget at det kræver stort arbejde af tekniker at
rette fejlen, og at få apparatet til at køre som normalt).
Når apparatet opfører sig helt anderledes end normalt.

RESERVEDELE: Når du skal bruge reservedele, så sørg for at teknikeren
bruger nøjagtigt de samme, eller nogle, der har helt identiske elektriske
egenskaber som de orginale dele. Bruges der ikke kompatible reservedele
kan det risikere at være skyld i elektrisk stød eller brand.
SIKKERHEDS-TJEK: Når apparatet har været til service eller reparation, så
bed teknikeren om at gennemgå apparatet, så du er sikker på at det fungerer
som det skal.

PRODUKT SERVICE CENTRE
Behøver du teknisk information eller service, bør du kun kontakte
autoriserede Cyrus service centre. Cyrus distributøren har en liste over dem.
Fremstillet under licens af Dolby Laboratorierne. ”Dolby” og det dobbelte Dsymbol er varemærker for Dolby Laboratorierne.
DTS er et registreret varemærke fra Digital Theatre Inc.
Patent og rettigheder over dette produkts copyright-beskyttelsesteknologi ejes
af Macrovision Coporation og andre rettighedsejere. Brug af denne copyrightbeskyttelsesteknologi må kun foregå med autorisation fra Macrovision
Coporation, og er kun tilsigtet til brug i hjemmet og andre begrænsede
fremvisnings muligheder, med mindre autorisation er opnået fra Macrovision
Coporation. Egen reparation eller demontering er ikke tilladt.

OVERBELASTNING: Du bør aldrig overbelaste et strømudtag, netkabler eller
stikdåser, da det øger risikoen for at få stød eller i værste fald kan starte en
brand.
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Cyrus DVD8

Velkommen til Cyrus!

Tilslutning af audio til et fjernsyn

Tillykke med at du har valgt et Cyrus hi-fi produkt. Vores state-of-the-art design
og teknologi samt enestående kvalitet har gjort at vi gennem mange år har
modtaget mange priser fra hele verden. Og vi er sikre på at også du vil
værdsætte produktet og se, hvorfor det er blandt de mest anerkendte hifiprodukter i verden.
Læs venligst instruktionerne før du tilslutter apparatet. Den vil kunne guide dig
i alle apparates funktioner, så du får tilsluttet din Cyrus DVD8 på den rigtige
og sikreste måde.

Hvis det er nødvendigt at få DVD lyd ud gennem TV’et, kan audio udgangen
fra DVD8’eren forbindes med TV’et på to forskellige måder. De mulige
tilslutninger er:

Forberedelse før installation
Før du installerer DVD8, så vær sikker på at følgende genstande er
inkluderede i boksen med tilbehør.
• Garanti bevis (med instruktionsmanual)
• AC Strømkabel
• System Navigator Remote Control håndsæt
• 2 x phono kabler til MC-bus forbindelse
• SCART output kabel
Efter du har taget disse genstande frem, så gem kassen væk.
Installer DVD8’eren et velventileret sted, væk fra høje temperaturer, støv eller
fugt. Stil ALDRIG DVD8’eren under en anden enhed eller på en overflade der
på nogen måde hæmmer afkøling eller ventilation.

Installation
Nøgle til tegningen over bagpanelet:
1. Coaxial Digital udgang
2. Optisk Digital udgang
3. Analog udgang
4. MC-Bus forbindelser
5. SCART A/V udgang

6. Component video udgang
7. S-Video udgang
8. AC strøm indgang
9. PSX-R forbindelse

SCART tilslutning fra AV CONNECTOR OUT stikket e. Hvis TV’ets SCARTindgang allerede bruges som video-tilslutning, vil stereo lyden automatisk
blive ført gennem samme kabel.
STEREO audio udgang c. Hvis S-Video eller composite video tilslutninger
allerede bruges i fjernsynet, kan en separat audio ledning tilsluttes fra audio
output stikkene c.

Tilslutning af Cyrus PSX-R
Cyrus PSX-R er en reguleret strømforsyning af meget høj kvalitet, og
som vil kunne løfte din DVD8 lydformåen til en ægte high-end cd-spiller.
Det specielle kabel fra PSX-R skal tilsluttes PSX-R indgangen med
mærket i på bagsiden af DVD8. Når den tilsluttes korrekt vil stikket
nærmest glide ind i bøsningen.
OBS: PSX-R strømforsyningen og DVD8 skal begge tilsluttes strøm på
normal vis.

MC-Bus System tilslutning (Ekstra)
Når du bruger MC-Bus tilslutningen på din DVD8 vil du få et meget
brugervenligt og funktionelt integreret system med fuld fjernbetjening.
Denne funktion er brugbar, hvis du har en Cyrus forstærker. Se i den
medfølgende produkthåndbog for MC-BUS kabel tilslutninger efter
instruktioner.

Forbindelse af Video udgangen til et TV
DVD8’erens videoudgang kan forbindes til et fjernsyn på fire forskellige
måder. Valg af forbindelse og den opnåede billedkvalitet vil afhænge af hvilke
muligheder TV’et har. Forbindelserne til rådighed på DVD8’eren erCOMPONENT VIDEO UDGANG - stik f. - Denne forbindelse bør bruges
hvis man tilslutter et høj-kvalitets TV, projektor eller monitor der er udstyret
med Component Video indgang.
AV UDGANG - stik e. (SCART tilslutning) - Dette er den mest praktiske
tilslutning. SCART tilslutningen inkluderer både RGB og composite video
signaler. Denne tilslutning giver den højeste billedkvalitet, hvis fjernsynet er
udstyret med RGB input via SCART-stikket.
S-VIDEO (Y/C) tilslutning fra S-VIDEO OUT stikket g. Denne tilslutning giver
et flot resultat, frem for en composite tilslutning og bør bruges hvis TV’et ikke
har en SCART-indgang eller hvis SCART-indgangen ikke modtager RGB
signaler.
COMPOSITE tilslutning er tilgængelig fra SCART-stikket e. En SCART
”breakout” ledning er nødvendig for at få tilgang til composite video udgang.

Tilslutning af digital audio til en flerkanals
surround-sound dekoder
Ved opsætning af flerkanals surround sound systemer skal de COAXIALE a
eller OPTISKE b digitale udgange fra DVD8’eren tilsluttes en passende
indgang på en Cyrus digital surround sound dekoder.

Tilslutning af audio til stereo system
Hvis en surround sound dekoder ikke skal tilsluttes kan STEREO audio
udgangene c. på DVD8’eren tilsluttes en Cyrus stereo forstærker eller forforstærker. Det anbefales at bruge VI eller AV indgangene.
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Cyrus DVD8
BETJENING
Tænd
Hovedafbryderen på DVD8’eren bør normalt være tændt, medmindre
afspilleren ikke skal bruges i længere tid, hvor strøm tilførslen i så fald bør
afbrydes eller strømkablet bør tages ud af stikket.
Når der er sat strøm til afspilleren, bruges STANDBY-knappen 1) som
tænd/sluk-knap. Standby-lyset 1! Lyser rødt når DVD8’eren er på standby og
grønt når den er tændt. Når DVD’en er tændt, men uden disk i, vil ”Cyrus”
logoet vise sig på skærmen.
NOTE: Hvis DVD8’eren er sat til at vise et still-billede eller ”Cyrus” logoet i
mere end 15 minutter, bliver lysstyrken formindsket for ikke at volde skade på
TV’et.
Disc kompatibilitet
DVD8’eren er kompatibel med DVD-Video discs, VCD Video-CD’ere og audio
CD’ere. Instruktioner om hvordan man afspiller hver type af disc følger i
næste sektion.
NOTE: DVD-Video discs indeholder oftest en global regions-kode. DVD8’eren
vil kun afspille discs købt i samme globale region som afspilleren. Hvilken
region DVD8’eren er indstillet til kan ses på globe-symbolet bag på
afspilleren. Vær sikker på at alle indkøbte discs har samme regions-kode som
afspilleren eller er markeret med et 0, hvilket er discs der kan spilles i enhver
global region.
Isætning af disc

Brugervejledning
KVIK REFERENCE GUIDE TIL
FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER
System Navigatøren (fjernbetjeningen der følger med DVD8’eren) sender
yderligere også informationer til Cyrus surround dekodere, stereo forstærkere,
CD afspillere og tunere. Man kan derfor bygge et to-kanals eller fler-kanals
system op omkring DVD8’eren men stadig kontrollere alle funktioner fra
samme fjernbetjening.
Kompatible produkter (ved udgivelses tidspunktet)
DVD afspillere ....................Cyrus DVD8, Cyrus DVD7+, Cyrus DVD7.
Surround dekodere.............Cyrus AV8, Cyrus AV5.
Stereo forstærkere .............Cyrus 8, Cyrus 7, Cyrus 6, Cyrus 5, Cyrus aCA7,
Cyrus aCA7.5, Cyrus IIIi, Cyrus III, Cyrus Pre
CD afspillere.......................Cyrus CD7, Cyrus dAD3, Cyrus dAD1, Cyrus
dAD7, Cyrus Discmaster/Dacmaster.
Tunere ................................Cyrus FM7, Cyrus FM7.5
NOTE:- til visse produkt-specifikke funktioner, såsom opsætning, er det
nødvendigt at bruge produktets originale fjernbetjening for at få adgang til alle
systemets funktioner.
Tænd/sluk-kontrol og valg af system komponenter
De gule system-valg knapper bruges til at vælge hvilken del af systemet der
skal indstilles og til at tænde og slukke for strømmen på de korrekte enheder.
System Navigatøren har denne indstilling indtil den ændres.

•

Tryk på OPEN knappen 1$ for at åbne disc-holderen. Placér en disc i
holderen med etiketten opad. Tryk på OPEN knappen 1$ igen. Discen bliver
nu ført ind i afspilleren. På displayet vil der stå ”Reading” mens discens
indhold bliver analyseret.

Tryk AV/DVD for at sætte fjernbetjeningen til AV/DVD-styring og for at
tænde for DVD8’eren og en surround dekoder. Denne knap tænder også
for Cyrus stereo forstærkere (hvis man bruger sådan en) og vælger
AV/VI indgangen.

•

Hurtig reference guide til frontpanelets funktioner
(Fig. 2)

Tryk på CD for at sætte fjernbetjeningen til CD-styring og for at tænde for
CD afspilleren og en stereo forstærker. Denne knap aktiverer også den
korrekte CD indgang på forstærkeren.

•

Tryk på TUNER for at sætte fjernbetjeningen til TUNER-styring og for at
tænde en FM tuner og en stereo forstærker. Denne knap aktiverer også
den korrekte TU indgang på forstærkeren.

•

Tryk på AMP for at sætte fjernbetjeningen til FORSTÆRKER-styring og
for kun at tænde en stereo forstærker og intet andet. Den sidst udvalgte
indgang vil forblive aktiv.

10. Standby .......................................Tænder og slukker DVD8’eren
11. Standby lys..................................Indikerer om afspilleren er sat på
standby
12. Remote Eye ................................Fjernbestjenings-modtageren
13. Display vindue.............................DVD8 status display
14. Open............................................Åbner disc-holderen
15. Disc loading tray..........................Læg alle discs i maskinen med etiketten
opad
16. Repeat.........................................Vælger gentagelses-metode
17. Spring fremad/søg fremad ..........Tryk hurtigt for at springe over, hold nede
for at søge fremad
18. Spring tilbage/søg tilbage............Tryk hurtigt for at springe tilbage, hold
nede for at søge tilbage
19. Stop .............................................Stopper afspilning
20 Pause ...........................................Stopper afspilning ved at still-billede.
Tryk igen for at gå et billede frem.
21. Play .............................................Starter normal afspilning
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Referer til kommando tavlen på næste side for en liste over mulige funktioner,
der er tilgængelige for hver enhed gennem System Navigatøren.
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ADJUST

AUDIO
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INPUT
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AV/DVD

RETURN

OSD

MENU

ZOOM

OFF

System Navigator

1)

i

e
f
g
h

a
b
c
d

INPUT
LYDSTYRKE OG
MUTE

17

JUSTÉR

16

15

SCAN KNAPPER

NAVIGATIONS
KNAPPER

13
14

NUMERISKE
KNAPPER

T-C

12

11

STORE

MODE

9

10

RETURN

8

OSD

MENU

6
7

AUDIO/SUB/ANGLE
ZOOM

5

MODE

3
PLAY/PAUSE/STOP

STEREO

2

4

OFF

1

Numeriske taster til direkte
adgang til
/h k
l
Venstre/højre knapper er
fremad/tilbage-søgning

Ingen funktion

Gemmer numre i
hukommelsen

Vælger CD opsætning.
Tænder for CD. Aktiverer
forstærkerens CD input.

Ingen funktion

Ingen funktion

Ingen funktion

Ingen funktion

CD afspilnings-knapper

Sætter forstærkerens
balance

Ingen funktion

Slukker alle produkter

CD

Vælger surround
dekoderens input

Ingen funktion

Slukker alle produkter

AMP

Vælger surround
dekoderens input

Ingen funktion

Næste/forrige valg af gemt
station på tuneren

Venstre/højre knapperne
scanner op og ned

Vælger gemte stationer

Ingen funktion

Vælger TUNER opsætning.
Tænder for tuneren.
Aktiverer forstærkerens
t
i t
Gemmer stationer i
hukommelsen

Ingen funktion

Ingen funktion

Ingen funktion

Ingen funktion

Ingen funktion

Sætter forstærkerens
balance

Vælger surround
dekoderens input

Ingen funktion

Ingen funktion

Ingen funktion

Ingen funktion

Ingen funktion

Ingen funktion

Vælger AMP opsætning og
tænder forstærkeren

Ingen funktion

Ingen funktion

Ingen funktion

Ingen funktion

Ingen funktion

Sætter forstærkerens
balance

Vælger mellem stereo/mono Ingen funktion
på tuner

Slukker alle produkter

TUNER

Sætter eller slukker for lyden Sætter eller slukker for lyden Sætter eller slukker for lyden Sætter eller slukker for lyden
på surround dekoderen
på stereo forstærkere
på stereo forstærkere
på stereo forstærkere

Vælger surround
dekoderens input

Vælger opsætingsfunktioner på en surround
dekoder

Næste/forrige valg på DVD Næste/forrige valg på CD8, hold knapperne ned for at afspillere
”spole”

DVD8 menu navigation

Numeriske taster til direkte
adgang på DVD8

Titel/kapitel valg på DVD8

Vælger AV/DVD opsætning.
Tænder for AV & DVD.
Aktiverer forstærkerens AV
i t
Ingen funktion

Ingen funktion

Hurtig adgang til DVD8 setup

DVD8 disc-menu

Hurtig adgang til DVD8
menu funktioner

Vælger mellem diverse
funktioner på en surround
d k d
DVD8 afspilnings-knapper

Stereo opsætning ved brug
af surround dekoder

Slukker alle produkter

AV/DVD

Brugervejledning
Cyrus DVD8
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Brugervejledning

KONFIGURERING AF DVD8
On-screen displayet (OSD) menuen bruges ved konfigurering af DVD8. DVD8’erens On-Screen menu bjælke kan aktiveres ved hjælp af OSD knappen på
fjernbetjeningen.
OSD

Picture settings

TV shape
Black level shift

Sound settings

Languages

Features

Indstil formatet på dit TV her. Vælg mellem 4:3 letterbox (normalt TV format, sorte bjælker for oven og for
nede), 4:3 pan (normal, fuld højde, panorerer billedet hvis DVD'en understøtter det) eller 16:9 (widescreen).
Black level shift ændrer billedets farve-dynamik med henblik på at opnå bedre kontrast. NOTE: Denne
funktion vedrør kun materiale der er i NTSC format.

Video shift

Denne funktion centrerer billedet på skærmen. Rul indstillingen til højre eller venstre for at flytte billedet.

Digital output

Ved brug af en digital surround dekoder, vælg ALL. Ved brug af en to-kanals digital dekoder, vælg PCM.

Analogue output

Valgmulighederne er Stereo (to-kanals lyd), Dolby Surround (ved brug af Dolby Surround dekoder) eller 3d
Sound der emulerer en forstørret rum-effekt gennem et to-kanals system.

Night mode

Optimerer lyden når man lytter ved lav styrke.

Karaoke vocal

Denne mulighed er ikke til stede på DVD8 i dette marked.

Menu Language

Tilbyder en række sprogmuligheder for DVD8'erens menuer.

Audio Language

Skifter mellem de forskellige talte sprog på en DVD.

Subtitle Language

Skifter mellem de forskellige undertekst-sprog på en DVD.

Access control

Adgangskoden kan forhindrer uautoriseret brug af DVD8'eren. Hvis en kode bliver indtastet fra starten, vil
det være nødvendigt at indtaste denne kode hver gang DVD8'eren skal bruges.

Status window

Når denne funktion er aktiveret, vil et status vindue vise sig hver gang en disc stoppes, eller hver gang en
funktion bliver valgt.

Low power standby

Denne mulighed er ikke til stede på DVD8 i dette marked.

Aktivering af DVD8’erens On-Screen menu bjælke og status vindue
On-Screen menu bar
DVD8’erens On-Screen menu bjælke kan aktiveres ved hjælp af OSD knappen på fjernbetjeningen. Direkte adgang til On-Screen menuens valgmuligheder
forekommer også når fjernbetjeningen bruges til at vælge T-C (Titel/Kapitel valg) ANGLE (valg af synsvinkel), AUDIO (valg af audio sprog) eller SUB (valg af
undertekst). Når menuen er aktiv navigerer man med pile-knapperne på fjernbetjeningen. Så snart menuen er på skærmen, bruges og knapperne på
fjernbetjeningen til at bevæge markøren til venstre eller højre gennem hovedmenuens valgmuligheder og og knapperne for at ændre det valgte punkt eller
for at vælge mellem undermenuens valgmuligheder. For at lukke menuen ned igen, trykkes på OSD knappen.
Status vindue
Status vinduet vises for et øjeblik når en funktion bliver valgt, for eksempel, når man begynder at spille. Hvis det ønskes, kan Status vinduet slås fra i ”Features”
sektionen i ”Setting Up” menuen.
T

Titel nummer

Når afspilleren er stoppet, indikerer tallet under dette symbol det totale antal af titler på DVD'en. Ved afspilning viser
dette nummer det igangværende titelnummer.

C

Kapitel nummer

Når afspilleren er stoppet, indikerer tallet under dette symbol det totale antal af kapitler indenfor den valgte titel på
DVD'en. Ved afspilning viser dette nummer det igangværende kapitel nummer.

Sprog

Indskriften under dette symbol indikerer det valgte talesprog. Ved valg af denne menu funktion kan sproget ændres.

Undertekst

Indskriften under dette symbol indikerer det valgte undertekst-sprog.

Vinkel

Still billede

Denne menu funktion gør det muligt at vælge forskellige kameravinkler. Den er kun mulig at aktivere når DVD'en
understøtter flere kameravinkler.
Zoom-funktionen forstørrer billedet. Hvis denne menu funktion bliver valgt, fryser billedet og en række zoom-muligheder
viser sig. Når man zoomer, kan man flytte billedet ved at trykke på OK knappen.
Vælg dette symbol, hvis du vil se Favourite Track Selection (FTS) mulighederne. FTS systemet på DVD8'eren virker
både for audio og video discs. Læs videre i FTS sektionen for flere detaljer.
Audio dekoder formatet kan vælges ved valg af dette symbol fra menuen. Mængden af valgmuligheder afhænger af
hvad der er indkodet på DVD'en.
Denne menu funktion giver adgang til still billede kontrol. Når et still billede er valgt, kan piltasterne bruges til at bladre
frem og tilbage gennem programmet.

Slow motion

Denne menu funktion giver adgang til slow motion kontrol. Under-menuen giver adgang til flere forskellige slow motion
hastigheder. Tryk på PLAY knappen for at komme ud af slow motion.

Fast motion

Denne menu funktion giver adgang til fast motion kontrol (hurtig søgning). Under-menuen giver adgang til flere
forskellige søge hastigheder. Tryk på PLAY knappen for at komme ud af søgning, og tilbage til normal afspilning.
Vælg denne menu funktion for at spring direkte til et bestemt tidspunkt på en DVD. Efter aktivering af funktionen,
indskrives det ønskede tidspunkt vha. det numeriske tastatur på fjernbetjeningen og tryk på OK.

Zoom
FTS
Audio

Spring til tid
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Kamera vinkel

Man kan genkende DVD-video discs på deres logo. Afhængig af discens
indhold (en film, film-klip, en dramaserie, osv.) har den højst sandsynligt en
eller flere Titler, og hver Titel har højst sandsynligt et eller flere Kapitler.
Afspilning stopper ved afslutningen af hver Titel. For at gøre adgang til discen
så let som mulig, tillader DVD8’eren at man springer mellem Titler og Kapitler.
Afspilning af discen

Hvis discen indeholder sekvenser der er optagede fra forskellige vinkler, vises
Vinkel-ikonet med antallet af mulige vinkler, og den vinkel der vises. Man kan
så ændre denne vinkel, hvis man har lyst.
For at vælge en anden vinkel, tryk da på ANGLE. ANGLE-ikonet viser den
næste vinkel.
For at gå direkte til en specifik vinkel, indskrives det ønskede nummer via de
numeriske taster.
NOTE:- ANGLE-ikonet forbliver på skærmen, med mindre man slukker for
vinkel-opsætningen.
Ændring af audio sprog og kanal konfiguration

Når en DVD bliver sat i DVD8’eren, begynder den automatisk at afspille. Hvis
for at starte afspilning.
afspilningen er stoppet, tryk da på
Du kan genoptage afspilning fra det punkt hvor du stoppede. Tryk på
igen
når du ser ”genoptag afspilning”-symbolet på skærmen. ”Genoptag
afspilning”-funktionen gælder ikke bare for den disc der er i afspilleren, men
også for de sidste fire discs man har brugt. Bare sæt discen i igen, og når
genoptag afspilning”-symbolet viser sig, tryk da på .
NOTE: Discen beder måske om et valg fra en menu. Hvis valgmulighederne
er nummererede, tryk da på den behørige numeriske knap; hvis ikke, så brug
Navigerings knapperne til at aktivere dit valg og tryk OK.
Spring til et andet kapitel
Når en titel på en disc har mere end et kapitel, kan du bevæge dig til et nyt
og
knapperne, under afspilning.
kapitel ved hjælp af hurtige tryk på
For at gå direkte til hvilket som helst kapitel, indskriv kapitel nummeret ved
hjælp af de numeriske taster. Hvis nummeret har mere en et ciffer, tryk da på
knapperne lige efter hinanden.
For mere information om kapitler, læs ”Gennemsyn af indholdet på DVDVideo discs: Menuer”
Adgangs kontrol
Hvis du aktiverer adgangs kontrol, kan du kun afspille discs som du allerede
har autoriseret som værende passende for alle aldre, ved hjælp af førnævnte
instruktioner. For at afspille enhver anden DVD-Video vil OSD bede om din
Adgangs Kontrol PIN-kode. Når dette er gjort, starter afspilningen automatisk.
For at aktivere Adgangs Kontrol og for at lære hvordan du autoriserer discs,
læs Aktivering af Adgangs Kontrol.
Still-billeder og trinvis fremvisning af still-billeder
For at få et still-billede, tryk på

under afspilning.

For at gå videre til det efterfølgende still-billede, tryk på
.
For at vende tilbage til normal afspilning, tryk på
Søg

Denne funktion ændrer audio-opsætningen, hvis dette er muligt på discen.
Tryk på AUDIO under afspilning. OSD-menuen viser sig, parat til at ændre
audio-opsætningen.
Tryk på AUDIO flere gange for at gennemgå de forskellige muligheder.
Undertekster
Når det er muligt at få undertekster på en disc, kan man tænde og slukke
disse ved at holde SUB-knappen ned under afspilning, indtil underteksterne
viser sig, eller forsvinder.
Hvis SUB-knappen trykkes hurtigt, viser OSD-menuen sig, parat til at vælge
et sprog fra listen af mulige undertekster. For at vælge mellem de forskellige
undertekster, uden brug af OSD-menuen, trykkes på SUB-knappen gentagne
gange. For at slå underteksterne fra, holdes SUB-knappen nede igen.
Gennemsyn af indholdet på DVD-Video discs: Menuer
Der er muligvis menuer inkluderede på discen, til valg af Titler og Kapitler.
DVD8’erens menu-funktioner gør det muligt at foretage valg fra disse menuer.
Tryk på den udvalgte numeriske tast; eller brug navigations-knapperne til at
fremhæve dit valg og tryk OK.
Tryk på MENU:- Hvis den nuværende titel har en hoved-menu, vises denne
nu på TV-skærmen. Hoved-menuen kan vise kamera-vinkler, talte sprog og
mulige undertekster, og kapitler i hver titel. For at komme ud af hovedmenuen, trykkes på MENU-knappen igen.

Hurtig adgang til søgning og slow motion
Når DVD8’eren afspiller en DVD kan venstre/højre knapperne bruges til hurtig
søgning og op/ned-pil tasterne giver hurtig adgang til slow motionfunktionerne.

igen.

For at søge (”spole”) fremad og tilbage gennem en disc ved 4x normal
eller
knappen nede i cirka 1 sekund under
hastighed, tryk og hold
afspilning. Søgning begynder og lyden slukkes. For at gå op til 32x normal
hastighed, tryk og hold
eller
knappen nede igen, indtil skærm-ikonet
ændre sig. For at vende tilbage til 4x normal hastighed, tryk og hold
eller
knappen igen.
Søgningshastighed og -retning indikeres på skærmen i 2 sekunder hver gang
eller
bliver trykket på.
For at afslutte søgningen, trykkes
Slow motion

■

alt efter ønske.

Slow motion kontrolleres gennem OSD menuen. Vælg OSD på
fjernbetjeningen for at aktivere menuen, og se i kapitlet ”DVD8 menu
symboler” for at identificere Slow Motion symbolet.
Gentag kapitel/titel/disc
knappen en gang.
For at gentage det kapitel der afspilles, tryk da på
Gentagelses-symbolet viser sig på afspillerens display og Gentag Kapitelikonet viser sig på skærmen.
For at gentage den titel der afspilles, tryk da på
en gang til. Gentagikonet viser sig på skærmen.
For at gentage hele discen der afspilles, tryk da på
Gentag-ikonet viser sig på skærmen.
For at komme ud af Gentag-opsætning, tryk da på
symbolet bliver slukket.

DK
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Gentag kapitel/titel/disc

Video Cd’ere genkendes på deres logo. Afhængig af discens indhold (en film,
film-klip, en dramaserie, osv.) har den højst sandsynligt en eller flere Spor, og
hvert Spor har højst sandsynligt et eller flere Indekser. For at gøre adgang til
discen så let som mulig, tillader DVD8’eren at man springer mellem Spor og
Indekser.
Nogle Video CD’ere har Playback Control (PBC), hvilket er en pre-defineret
afspilnings-sekvens, gemt på discen.
Afspilning af en disc

For at gentage det spor der afspilles, tryk da på
knappen en gang.
Gentagelses-symbolet viser sig på afspillerens display og Gentag-ikonet viser
sig på skærmen.
en gang til. GentagFor at gentage hele discen der afspilles, tryk da på
ikonet viser sig på skærmen.
igen. GentagFor at komme ud af Gentag-opsætning, tryk da på
symbolet bliver slukket.

Når en VCD bliver sat i DVD8’eren, begynder den automatisk at afspille. Hvis
for at starte afspilning.
afspilningen er stoppet, tryk da på
igen
Du kan genoptage afspilning fra det punkt hvor du stoppede. Tryk på
når du ser ”genoptag afspilning”-symbolet på skærmen. ”Genoptag
afspilning”-funktionen gælder ikke bare for den disc der er i afspilleren, men
også for de sidste fire discs man har brugt. Bare sæt discen i igen, og når
genoptag afspilning”-symbolet viser sig, tryk da på .
Spring til et andet spor eller index
Når en titel på en disc har mere end et spor eller index, kan du bevæge dig til
et nyt spor/index ved hjælp af hurtige tryk på
og
knapperne, under
afspilning.
For at springe mellem valg af henholdsvis Spor og Index, tryk da på T-Cknappen og find dit valg på OSD-menuen.
For at gå direkte til hvilket som helst Spor, tryk da på T-C-knappen og indskriv
Sporets nummer ved hjælp af de numeriske taster.
NOTE:- Hvis nummeret har mere en et ciffer, tryk da på knapperne lige efter
hinanden.
Playback Kontrol (PBC)
Læg en Video-CD med PBC på og tryk på -knappen. PBC-menuen vil vise
sig på TV-skærmen.
Gå igennem menuen med ved hjælp af de knapper der vises på skærmen
indtil dit valg begynder at afspille. Hvis en PBC-menu indeholder en liste af
titler, kan du vælge en titel direkte.
Indtast dit valg med Navigations-knapperne eller de numeriske knapper.
Tryk på -knappen for at starte afspilningen af den valgte titel.
Tryk på Return for at gå tilbage til den forrige menu.
Adgangs kontrol
Hvis du aktiverer adgangs kontrol, kan du kun afspille discs som du allerede
har autoriseret som værende passende for alle aldre, ved hjælp af førnævnte
instruktioner. For at afspille enhver anden DVD-Video vil OSD bede om din
Adgangs Kontrol PIN-kode. Når dette er gjort, starter afspilningen automatisk.
For at aktivere Adgangs Kontrol og for at lære hvordan du autoriserer discs,
læs Aktivering af Adgangs Kontrol.
Still-billeder og trinvis fremvisning af still-billeder
For at få et still-billede, tryk på under afspilning.
For at gå videre til det efterfølgende still-billede, tryk på
For at vende tilbage til normal afspilning, tryk på
Søg

FTS-systemet er en funktion til programmering af spor på enten DVD’ere eller
CD’ere. Ved brug af FTS gemmer DVD8’eren dine valg i sin hukommelse, og
husker denne programmering hver gang discen sættes i afspilleren. Hvis FTS
er slået til, begynder DVD’8eren automatisk afspilningen af din
forprogrammerede spor-sekvens, når en FTS-programmeret disc sættes i
afspilleren.
NOTE:- FTS slås til og Favourite Track Selections (valg af yndlingsspor)
opsamles og afspilles ved hjælp af menuen på TV-skærmen: vær derfor
sikker på at TV’et er tændt.
At slå FTS til /fra
1. FTS slås til og fra, på hoved-FTS-menuen i OSD.
Gemme en programmering
1. Læg en DVD eller Video CD i afspilleren og STOP afspilning.
2. Vælg ”Video FTS” fra menu-bjælken (se DVD8 menu symboler).
Lagring af hele DVD titler
3. Brug
-knappen for at gå til en liste over de mulige titler på TVskærmens display.
4. Hvis du ønsker at gemme en hel titel, brug da og knapperne eller
de numeriske taster til at vælge den titel du gerne vil programmere fra
listen.
5. Gem titlen ved at trykke på OK
6. Når titlen er gemt, trykkes på
for at starte afspilning.
Lagring af DVD kapitler
3. Brug -knappen på den valgte titel.
4. Brug
og
knapperne eller de numeriske taster til at markere det
valgte kapitel-nummer.
5. Gem kapitlet ved at trykke på OK
6. Når titlen er gemt, trykkes på
for at starte afspilning.
NOTE:- FTS-systemet har plads til 20 program-indførelser.
NOTE:- Det valgte program blive gemt og husket når DVD8’eren for fremtiden
genkender discen.
Sletning af en FTS-Video program indførelse
1.
2.
3.

igen.

.

For at søge (”spole”) fremad og tilbage gennem en disc ved 4x normal
eller
knappen nede i cirka 1 sekund under
hastighed, tryk og hold
afspilning. Søgning begynder og lyden slukkes. For at gå op til 32x normal
hastighed, tryk og hold
eller
knappen nede igen, indtil skærm-ikonet
ændre sig. For at vende tilbage til 4x normal hastighed, tryk og hold
eller
knappen igen.
Søgningshastighed og -retning indikeres på skærmen i 2 sekunder hver gang
eller
bliver trykket på.
■ alt efter ønske.
For at afslutte søgningen, trykkes
Slow motion
Slow motion kontrolleres gennem OSD menuen. Vælg OSD på
fjernbetjeningen for at aktivere menuen, og se i kapitlet ”DVD8 menu
symboler” for at identificere Slow Motion symbolet.
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FTS programmering for DVD og VCD

4.

Læg en DVD eller Video CD i afspilleren og STOP afspilning.
Vælg ”Video FTS” fra menu-bjælken.
Brug
-knappen for at gå til ”program”-listen over de mulige
titler/kapitler.
Brug
og
knapperne eller de numeriske taster til at markere den
valgte indførsel der skal slettes.
Slet indførelsen ved at trykke på OK

5.
Sletning af et helt FTS-Video program
1. Vælg ”Video FTS” fra menu-bjælken.
2. Brug -knappen til at vælge ”Clear All” og tryk på OK. Hele FTS
programmet bliver så slettet.
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AFSPILNING AF EN AUDIO CD

FTS PROGRAMMERING FOR AUDIO CD’ERE

Audio CD’ere indeholder kun musik. Man kan afspille audio CD’ere ved hjælp
af OSD’et eller, gennem et stereo system, ved brug af fjernbetjeningen
og/eller front panelet.
Afspilning af en audio disc

FTS-systemet er en funktion til programmering af spor på enten DVD’ere eller
CD’ere. Ved brug af FTS gemmer DVD8’eren dine valg i sin hukommelse, og
husker denne programmering hver gang discen sættes i afspilleren. Hvis FTS
er slået til, begynder DVD’8eren automatisk afspilningen af din
forprogrammerede spor-sekvens, når en FTS-programmeret disc sættes i
afspilleren.
NOTE:- FTS slås til og Favourite Track Selections (valg af yndlingsspor)
opsamles og afspilles ved hjælp af menuen på TV-skærmen: vær derfor
sikker på at TV’et er tændt.
Gemme en programmering

for at afspille discen. Afspilningen begynder så snart du har lukket
Tryk på
disc-skuffen.
Mens discen spiller, viser afspillerens display det aktuelle nummer, og hvor
meget tid der er forløbet af nummeret.
On-Screen Display (OSD)
Hvis TV’et er sat til og tændt under afspilning af en audio CD, kan CD OSD’et
bruges til at navigation gennem discen.
OSD’et viser følgende informationer om discen:

3.

•
Tids display, der viser discens totale spillelængde
•
Nummer display, der viser det aktuelle nummer
•
Hvor meget tid der er forløbet af det aktuelle nummer
•
Det aktuelle nummers totale spillelængde
•
Hvor meget tid der er forløbet af hele discen
Pause
Tryk på under afspilning. Tryk på
Gå til et andet nummer

4.
5.

Læg en Audio CD i afspilleren og STOP afspilning.
Brug -knappen for at gå til en liste over de mulige numre på TVskærmens display.
Brug
og
knapperne eller de numeriske taster til at vælge det
nummer du gerne vil programmere fra listen.
Gem titlen ved at trykke på OK
Når titlen er gemt, trykkes på
for at starte afspilning.

NOTE:- FTS-systemet har plads til 20 program-indførelser.
NOTE:- Det valgte program blive gemt og husket når DVD8’eren for fremtiden
genkender discen.
Sletning af et nummer fra FTS-hukommelse

for at begynde afspilning igen.

eller
Du kan springe til et nyt nummer ved hurtigt at trykke på
afspilning, for at skifte mellem sekvensen af numre på discen.

1.
2.

under

For at gå direkte til hvilket som helst spor, indtast det valgte nummer vha. de
numeriske taster.
NOTE:- Hvis nummeret har mere en et ciffer, tryk da på knapperne lige efter
hinanden.
Søgning
For at søge (”spole”) fremad og tilbage gennem en disc ved 4x normal
hastighed, tryk og hold
eller
knappen nede i cirka 1 sekund under
afspilning. Søgning begynder og lyden slukkes delvist.
eller
knappen nede
For at gå op til 8x normal hastighed, tryk og hold
igen, indtil skærm-ikonet ændre sig. Lyden bliver nu helt slukket. For at vende
tilbage til 4x normal hastighed, tryk og hold
eller
knappen igen.
■ alt efter ønske.
For at afslutte søgningen, trykkes
Gentag nummer/disc

1.
2.

Brug -knappen for at gå til ”program”-listen over de mulige numre.
Brug
og
knapperne eller de numeriske taster til at markere den
valgte indførsel der skal slettes.
3. Slet indførelsen ved at trykke på OK.
Sletning af et helt FTS program

Brug -knappen til at vælge ”Clear All” og tryk på OK. Hele FTS programmet
bliver så slettet.
At slå FTS til /fra
FTS slås til og fra, på hoved-FTS-menuen i OSD.

knappen en gang.
For at gentage det nummer der afspilles, tryk da på
Gentagelses-symbolet viser sig på afspillerens display og Gentag-ikonet viser
sig på skærmen.
For at gentage hele discen der afspilles, tryk da på
igen. Gentag-ikonet
viser sig på skærmen.
igen. GentagFor at komme ud af Gentag-opsætning, tryk da på
symbolet bliver slukket.
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ADGANGS KONTROL

AKTIVERING AF FORÆLDRE KONTROL

Adgangs Kontrol-systemet på DVD8 fungerer på to måder:

1.

•
•

BØRNE LÅS, der begrænser adgang til DVD8’eren, med mindre en 4cifret sikkerhedskode indtastes. Yderligere, når BØRNE LÅS er slået til,
kan discs pre-autoriseres så de trygt kan vises for børn.
FORÆLDRE KONTROL, der gør at en film kan ses, men visse
upassende scener ikke vises.

OPSÆTNING AF EN SIKKERHEDSKODE OG
AKTIVERING AF BØRNE LÅS
Dette kan kun udføres når afspilleren er stoppet.
1. Vælg ACCESS CONTROL fra Features menuen.
2. Skriv en 4-cifret kode efter eget valg.
3. Indtast koden igen.
4. Gå til CHILD LOCK vha. og knapperne.
5. Gå til LOCK/UNLOCK vha. og knapperne.
6. Vælg LOCK vha. og knapperne.
7. Tryk på OK for at bekræfte dit valg, og tryk derefter på
at gå ud af menuen.

knappen for

NOTE:- Valg af UNLOCK muligheden i denne menu deaktiverer Forældre
Kontrollen
Ændring af sikkerhedskoden
Dette kan kun udføres når afspilleren er stoppet.
1. Vælg ACCESS CONTROL fra Features menuen.
2. Indtast den nuværende sikkerhedskode.
3. Gå til CHANGE CODE vha. knappen.
4. tryk på knappen.
5. Indtast den nye sikkerhedskode.
6. Indtast koden igen og bekræft ved at trykke OK.
Tryk derefter på knappen for at gå ud af menuen.
Sletning af sikkerhedskoden

2.
3.
4.
5.

Vælg ACCESS CONTROL fra Features menuen vha.
og
knapperne.
Indtast din 4-cifrede kode. Indtast koden igen.
Gå til PARENTAL CONTROL vha. og knapperne.
Gå til VALUE ADJUSTMENT vha. knappen.
Brug
og
knapperne eller de numeriske taster til at vælge en
klassificering mellem 1 og 8 for den disc der sidder i afspilleren.

Klassificering 0 (vises som ”- -”)
Forældre kontrol er ikke aktiv. Discen vises i sin helhed.
Klassificering 1 til 8
Discen indeholder scener der ikke er passende for børn. Hvis du
indtaster en klassificering for afspilleren vil alle scener med samme
klassificering eller derunder, blive vist. Højere klassificerede scener vil
ikke blive vist, med mindre der findes et alternativ på discen. Alternativet
skal have den samme klassificering eller mindre. Hvis intet passende
alternativ forefindes, vil afspilningen stoppe og sikkerhedskoden skal
indtastes.
6. Tryk på OK for at bekræfte dit valg, og tryk derefter på
knappen for
at gå ud af menuen.
NOTE:- Virkningen af DVD8’erens Forældre Kontrol afhænger af om den
pågældende disc er kodet med det korrekte software. Cyrus kan derfor ikke
garantere at Forældre Kontrollen virker på alle discs og nægter derfor ethvert
ansvar der har med utilsigtet iagttagelse af disc-indhold at gøre. Hvis du er i
tvivl, så undersøg om discen afspiller efter dine Forældre Kontrol-indstillinger,
før du lader dine børn få adgang eller brug Børne Lås-funktionen for at
begrænse adgangen til hele discen.

Dette kan kun udføres når afspilleren er stoppet.
1.
2.

Indsæt discen (CHILD PROTECT skærmen viser sig)
Man bliver så bedt om at indtaste sikkerhedskoden for ”Play once” (en
enkelt afspilning) eller ”Play always” (kan altid afspilles). Hvis du vælger
”Play once”, kan discen afspilles så længe den er i afspilleren og så
længe afspilleren er tændt. Hvis du vælger ”Play always”, kan discen
altid afspilles, selv hvis Børne Låsen er sat til.

NOTE:- Totalt kan DVD8’eren huske 50 autoriserede discs. Hvis du overstiger
dette antal, vil den mindst spillede disc blive slettet fra hukommelsen.
Dobbeltsidede discs kræver muligvis autorisation for hver side.
Titler på Video-CD der strækker sig over flere discs, kræver muligvis
autorisation for hver disc.
Af-autorisation af discs
Indsæt den disc der skal af-autoriseres. Tryk på ■ mens --symbolet er
synligt på OSD’et. Discen bliver nu af-autoriseret og /-symbolet bliver vist på
OSD’et.
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FEJLFINDING
Hvis din DVD8 ikke fungerer korrekt, afbryd da strømmen og check alle
forbindelser vha. noterne i denne manual. Hvis problemerne fortsætter, kan
checklisten forneden måske hjælpe.
Hvis du er i nogen form for tvivl, kontakt da din forhandler.
Discen kører, men ingen lyd eller billede (på alle discs)
Sluk for strømmen til systemet og check at alle forbindelser er korrekt sat til,
fra DVD8’eren til TV, forstærker eller surround dekoder.
Check at al udstyr er tændt og at det korrekte input er valgt på TV’et,
forstærkeren eller surround dekoderen.
Discen kører, men ingen lyd (på specifik discs)
Check på disc-menuen at den korrekte audio-opsætning til dit system er valgt
til
Regions-advarsel vises når disc sættes i afspilleren
Check at regions-symbolet på discen passer med regions-symbolet bag på
afspilleren (et nummer i et globe-symbol). For at undgå dette problem, bør
man være sikker på kun at købe discs i samme globale region som afspilleren.
Billedet stopper og hopper til en anden scene
Discen kan være snavset eller slemt ridset. Prøv at spille en anden disc. Hvis
den anden disc spiller ok, prøv da at rense den første disc.
NOTE:- Nogle discs har to lag. Afspilningen stopper i et kort øjeblik når
afspilleren skifter fra det ene lag til det andet. Dette vil kun ske en gang i løbet
af afspilningen af sådan en disc.
DVD8’eren vil ikke vælge alle numre på en audio CD
Auto FTS er måske sat til, med et program gemt. Dette gør at afspilleren kun
afspiller de numre der er gemt i FTS-hukommelsen.
Fjernbetjeningen virker ikke
Batterierne i fjernbetjeningen skal måske skiftes:
Fjern coveret til batteri-beholderen, der forefindes nedenunder
fjernbetjeningen. Fjern batterierne og erstat dem med nogle nye, mens du er
opmærksom på hvilken vej batterierne skal vende, markeret på bunden af
batteri-beholderen.
Batterierne i fjernebetjeningen, bør kun erstattes med nye batterier af typen
AAA (I.E.C. LR03)

Cyrus DVD8
GARANTI
Det vedlagte garantibevis bør udfyldes af forhandleren og køberen og
sendes retur til Cyrus eller distributøren indenfor 8 dage fra købet er
foretaget. Ingen forhandler eller distributør må ændre i garantibevisets
vilkår, der er personlige for den originale køber og derfor ikke kan
overføres til andre.
Gem venligst regningen fra købet, som bevis på køb.
Garanti skadesanmeldelser skal hvor end det er muligt foretages gennem
forhandleren der solgte udstyret.
Denne garanti udlader følgende:
● Skade forårsaget af forsømmelse, uheld, misbrug, slitage eller efter
ukorrekt installation, justering, eller reparation udført af uautoriseret
personale. Enhver uautoriseret reparation resulterer i tab af garanti.
● Ansvar for skade eller tab sket under transport til eller fra forhandler
● Deraf følgende skade, tab eller overlast, stammende fra eller i
forbindelse med dette udstyr.
Ved beskadiget udstyr der lever op til garantien, bør modtager betale
retur-transport. Hvis returnerede udstyr findes at efterkomme med de
udgivne specifikationer, forbeholder Cyrus sig retten til at opkræve et
gebyr.
De ovenstående vilkår påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder som
forbruger.

SPECIFIKATIONER
Strømforsyning
Volt............................................................................. Som vist bag på enheden
Strømforbrug
Tændt............................................................................................................20w
Standby.........................................................................................................10w
Sikkerheds betingelser ........................................................................ EN60065
Bilag
Dimensioner (BxHxD)............................................................215 x 75 x 365mm
Vægt ..............................................................................................................3kg
Materiale ..................................................................................Die Cast Chassis

Analog audio ydelse

LASER PRODUKT
Dette mærke på bagpanelet indikerer
at enheden indeholder en laser
komponent. Åbning af denne enhed
kan udsætte brugeren for bestråling
fra denne laser stråle.

Audio Udgangs Styrke..........................................................................2.1V rms
Udgangs Impedance.................................................................................... 47Ω
Frekvens Respons..........................................................................20-20,000Hz
Kanal Separation ......................................................................>110dB @ 1kHz
>100dB@20kHz
SNR (ved brug af stille spor) ................................................................>100dBa
THD @ -10dB ......................................................................................... 0.005%

Digital Audio ydelse
PCM Udgangs kompatibilitet .....................................................44.1kHz, 48kHz
............... PCM 24/96kHz (downsampled til 48kHz)
Surround udgangs kompatibilitet ...........................................Dolby Digital, DTS
Udgangs Styrke ......................................................................................0.5Vp-p
Udgangs Impedance.................................................................................... 75Ω
Video Ydelse
Udgangs formater ............. Component video, RGB, S-Video (Y/C), Composite
Udgangs styrke..................................................................................... 1V pk-pk
Udgangs Impedance.................................................................................... 75Ω
Cyrus forbeholder sig retten til at ændre alle specifikationer uden varsel. E &
OE
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