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Denna produkt är tillverkad under licens från Dolby Laboratories. "Dolby” och 
dubbel-D-symbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories. 

 
Denna produkt tillverkas på licens under amerikanska patenten: 5.451.942, 
5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.226.616, 6.487.535, samt andra amerikanska 
eller världsomfattande patent som är utfärdade eller under behandling. DTS och 
Symbolen är registrerade varumärken och DTS 2.0+ Digital Out och DTS logotyper 
är varumärken som tillhör DTS, Inc. 

ViewSonic nätverksmediaspelare 

ViewSonic nätverksmediaspelare har ett års garanti mot tillverkningsfel från datumet för den 

första kundens köp 
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Säkerhetsinformation 

 VARNING: Om inte dessa säkerhetsinstruktioner följs kan det resultera i brand, 
elektriska stötar eller andra personskador eller skada. 

 Läs igenom dessa instruktioner; Spara dessa instruktioner; Beakta alla varningar; Följ alla 

instruktioner 

 Använd inte denna apparat nära vatten. 

 Rengör endast med torr trasa. 

 Avstå från att installera i närheten av värmekällor, som t ex element, värmepannor eller andra 

apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme. 

 Koppla ur denna apparat vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid. 

 VARNING: För att minska risken för elektriska stötar, ta inte bort höljet. 

 VARNING: Enheten kan visa statiska bilder vilket kan orsaka "inbränningar" på vissa 

skärmar. Undvik att lämna statiska bilder (såsom foton eller pausad video) på skärmen under längre 

perioder.  

 VARNING: Denna enhet bör endast användas inomhus på välventilerade platser. 
Använd inte denna enhet utanför temperaturområdet 5 ~35 ℃ ℃. För att minska risken för brand, 

elektriska stötar eller störningar får inte denna apparat utsättas för regn, vätska, fukt, överdriven 

hetta eller öppna lågor. För teknisk support, gå till http://www.viewsonic.com/ 

 VARNING: Om Laser och LED 

Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av procedurer andra än de som 

specificeras i denna manual kan resultera i riksfylld strålningsexponering. Denna enhet uppfyller 

internationell standard IEC 60825-1:2001-08 för en Klass 1 och Klass 2 laserprodukt. Denna enhet 

uppfyller också 21CFR 1040.10 och 1040.11 förutom avvikelsen i enlighet med Lasermeddelande nr. 

50, daterad 26 juli 2001. 

Klass 1 laserenheter 

Strålbeskrivning: Kollimationsstråle (parallell) av infrarött ljus (osynlig för användaren) 

Lasereffekt: ＜ 716 mikrowatt (vid 832 nanometer) till 834 mikrowatt (vid 865 nanometer) 

Utstrålad laservåglängd: nominell: 850 nanometer, område: (832 – 865 nanometer) 

En Klass 1 laserprodukt är säker under rimliga förutsebara förhållanden för hantering såsom 
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beskrivs av IEC 60825-1 och 21 CFR 1040.10. Emellertid rekommenderas att du inte riktar 

laserstrålen (vilken utstrålar från enhetens botten) direkt mot någons ögon. 

 

Om denna guide 
Denna guide ger dig det snabbaste sättet att komma igång för att njuta av multimedia med 

mediaspelaren. Det kommer att finnas en bruksanvisning som beskriver användarinformationen i 

detalj. Gå till http://www.viewsonic.com/ för att ladda ned den. För snabbhjälp tryck på " " på 

fjärrkontrollen. 

Paketets innehåll 

Förpackningen bör innehålla följande delar: 

 Mediaspelarenhet (vikt: 0,75 Kg; Mått: 130 mm x 100 mm x 25 mm) 

 Fjärrkontroll 

 2 st AAA batterier för fj'ärrkontrollen (1,65 ~ 1,725 Volt). Batterierna är INTE laddningsbara. 

 VARNING: Risk för explosion om batteriet placeras fel. Använd endast batterier av 

samma eller liknande sort. 

 

 Strömadapter 

 VARNING: Se till att använda strömadaptern som levererades med mediaspelaren. 

Andra strömadaptrar såsom den med 12 V utmatning vanlig för bärbara datorer kommer att skada 

eller eventuellt bränna enheten.. 

 HDMI kabel 

 Snabbstartguide 

 Telefonuttag till Komposit (CVBS) A/V kabel 
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Hårdvara översikt 

 
FRONTVY 

 

 
 
 
 

 

BAKSIDA 
Ström av: Tryck på Power On/Off (ström på/av) på enhetens i baksida längre än fem sekunder 

under pågående drift för att tvinga en avstängning. 

Frontpanel LED indikatorer: 

    Röd●- ström av  grön●- driftg 

Strömindikator 

Ethernet HDMI S/PDIF På/Av-knapp 

Komposit 

USB värd Effekt 

eSATA /USB värd 
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Anslutning av kringutrustning 

Video och Ljud 

HDMI är till för högdefinitions video- och ljudkvalitet. 

Optisk S/PDIF är till för högkvalitativt ljud anslutet till en extern avkodare eller förstärkare. 

Tryck på  snabbknappen på fjärkontrollen och gå till System Setup (Systeminställning) 

→ Audio Setup (Ljudinställning) för att välja rätt sätt för analog eller digital ljudutmatning. 

 

A/V är till för allmän RCA kontakt; se adapterkabeln nedan vilken medföljer i produktpaketet. 

 

Lagringsenhet 

USB-värden är avsedd för en extern HDD-enhet eller flashenhet och andra USB-enheter 

(tangentbord,mus, etc.). eSATA/USB kombiport kan användas för ansluting av antingen en 

SATA eller en USB-enhet. 

 
Var extra noga med att ansluta en USB-kabel eller -enhet till eSATA/USB-komboporten och att 

inte skada kontakten vid anslutning eller frånkoppling. 
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Nätverksanslutning 

ETHERNET-porten är till för att ansluta till din hemmarouter för lokal nätverks- eller 

Internetanslutning. Du kan också ansluta mediaspelaren till nätverket trådlöst med en 

ViewSonic-godkänd trådlös USB-dongel. 

 

    

Använda fjärrkontrollen 

Använd fjärrkontrollen för att navigera i menyerna, välja och titta på videos, lyssna på musik eller 

titta på bilder i din TV-apparat. 
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Tabellen nedan beskriver funktionerna för fjärrkontrollen. 

FJÄRRKONTROLLKNAPPAR FUNKTIONSTABELL 
Nr. KNAPPSATS FUNKTIONSBESKRIVNING 
1 POWER (Effekt) Slå på/stänga av mediaspelaren. 
2 HOME (Hem) Återgå till huvudmenyn. 

3 OUTPUT 
(Utmatning) 

Växla vireoutmatning mellan HDMI 1080p (AUTO), HDMI 
480p och CVBS. 

4 HELP (Hjälp) Snabbtangent för bildskärmsinstruktioner. 
5 SETUP (Inställning) Öppna huvudsidan för Setup (inställningar). 
6 SORT/EPG Sortering av arrangera om alla filerni en mapp. 
7 FUNC (Reserverad) 

8 BGM Lägg till/ta bort en musikfil eller iMediastation som 
bakgrundsmusik. 

9 RECORD (Spela in) (Reserverad) 

10 COPY (Kopiera) Kopiera eller radera filer / mappar mellan USB-lagring och 
SATA HD. 

11 MUTE (Ljud av) Tysta ljudutmatningen. 

12 SIFFROR 1. Mata in siffror eller bokstäver när så krävs. 
2. Gå till 00%-99% förlopp i aktuell video- eller musikfil. 

13 PREV (Föreg) 1. Hoppa till förgående sida vid bläddring i mediafiler. 
2. Hoppa till förgående fil vid uppspelning av mediafiler. 

14 NEXT (Nästa) 1. Hoppa till nästa sida vid bläddring i mediafiler. 
2. Hoppa till nästa fil vid uppspelning av mediafiler. 

15 BACK (Bakåt) 
1. Återgå till föregående sida. Spara/avbryt inställning på 

inställningssidor. 
2. Lämna webbläsare. 

16 INFO Visa mediainfo. Tryck två gånger för att visa mer 
information om video. 

17 VOLUME ─ Minska volymen. 
18 VOLUME (Volym) ┼ Öka volymen. 

19, 20 
22, 23 RIKTNINGSPILAR För att flytta markören för val av poster. 

21 
Play/Paus  

(Spela upp/Paus)  
OK 

1. Spela upp eller pausa mediafiler 
2. Gå in i markerad post. 

24 VIDEO  Hoppa till VIDEO-läge 
25 MUSIC (Musik) Hoppa till MUSIC-läge (musikläge) 
26 PICTURE (bild) Hoppa till PHOTO-läge (bildläge) 
27 iMEDIA Hoppa till Internet Media-läge (internetmedieläge) 

28 SUBTITLE 
(Undertext) Välj olika undertexter 

29 STOP (Stoppa) Stoppa uppspelning av media. 

30 REPEAT (Repetera) 
1. Video och musik: Repetera aktuell fil eller repetera alla 

filer in denna mapp eller avbryt repetitionsfunktionen. 
2. Foto: Repetera bakgrundsmusik. 

31 AUDIO (Ljud) Välj olika språk/ljudspår 
32 ZOOM (Zooma) Zomma in video eller bild. 
33 ROTATE (Rotera) Rotera bilden som visas. 

34 MENU (Meny) 1. Gå till menyn för DVD-filmer. 
2. Välj katalognivå vid navigering. 

35 A-B Ställ in/Avbryt A-B repetitionsläge. 

36 SLOW/SLIDE Långsamt framåt / bakåt i media med hastighet 1/2x, 1/4x, 
1/8x. 

37 GOTO Gå till den specifika tiden i aktuell fil. 
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Nätverksdiagram 

Ett anslutningsexempel med nätverk och kringutrustningsenheter visas nedan. 

 

NÄTVERKSDIAGRAM 

Inställning för TV-läge 

Ställ in videokällväljaren på TV:n för att matcha anslutningen från din mediaspelare. Om du till 

exempel använder HDMI, ställ in TV:n att använda motsvarande HDMI inmatningsport. 

1. Slå på mediaspelaren. LED på frontpanelen på mediaspelaren kommer att bli gul under 

systemladdningen och sedan grön när det är klart. 

 
STARTSIDA 

2. Kontrollera TV-skärmen genom att gå till Setup (inställningar) → System Setup 

(systeminställningar) → TV Mode Setup (inställningar för tv-läge) → Video Output 

(Videoutmatning). Mediepselarens är som standard inställd til HDMI. Om du använder CVBS, 

använd fjärrkontrollen och tryck på knappen  "Output" (utmatning). Du kan växla mellan de 

olika TV-lägena för att få korrekt visningsläge. 



10 

Inställning av trådanslutning till nätverk 

1) Tryck på snabbknappen  "Setup" (inställning) på fjärrkontrollen eller välj "SETUP" 

(inställning) läge i huvudmenyn. 

 
2) Välj "Network Setup" (nätverksintällning) → "IP Setup" (IP-inställning) och aktivera DHCP 

eller ställ in din statiska IP-adress enligt din lokala konfiguration. 

 

Trådlös nätverksinställning 

Mediaspelaren stöder trådlöst Ethernet med en USB Wi-Fi programvarunyckel godkänd av 

ViewSonic (extra tillbehör). För att aktivera den trådlös funktionen, koppla in 

Wi-Fi-programvarunyckeln i USB-porten innan mediepselaren startas. 

För högupplösningsvideo rekommenderas en trådanslutning för strömning mellan 

mediaspelaren och hemmaroutern. Det är okej att spela musik och visa bilder med trådlös 



11 

anslutning. 

1) Tryck på "SETP" (inställning) på fjärrkontrollen eller välj "SETUP" i huvudmenyn. 

2) Välj "Network Wizard" (nätverksguide) från inställningens huvudmeny för att starta guiden 

och välj "Wireless" (trådlös) 

 

3) Mediaspelaren söker efter  och visar alla tillgängliga nätverk. Välj ditt i 

listan. 

 
4) Om det nätverk som du väljer är låst av lösenord kommer en "lås" ikon att visas. 

Signalstyrkan indikeras av symboler, röd (dålig kvalitet), gul (rimlig kvalitet) eller grön  

(bra kvalitet). 

 

5) Välj "Key Value" (nyckelvärde) och ha lösenordet redo för inmatning. 
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Nyckelns längd för varje nyckelformat beskrivs i tabellen nedan. För WPA och WPA2 format, 

Mediaspelaren upptäcker och växlar automatiskt. 

Nyckelformat Nyckellängd 

WEP64(ASCII) 5 siffror 

WEP64(HEX) 10 siffror 

WEP128(ASCII) 13 siffror 

WEP128(HEX) 26 siffror 

WPA-PSK/WPA2-PSK 8 siffror eller mer 

6) Mata in lösenordet och välj “Enter” för att spara. 

 

UPnP 

Mediaspelaren kommer automatiskt att hitta alla tillgängliga UPnP AV kompatibla servrars innehåll 

vid start och lista dessa i UPnP kolumnen i huvudmenyn. Inga ytterligare inställningar behövs på 

själva mediaspelaen. 
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Nätverksnärhet (Sambaklient) 

Så länge som nätverket är länkat och ingen brandvägg blockerar delningen från fjärrplatser krävs 

inga ytterligare inställningar för att aktivera denna funktion. 

Följande steg visar hur åtkomst fås till media via Samba klientprotokoll. 

1. Välj "Network Shared Folders" (nätverksdelade mappar) i huvudmenyn så hittas och visas alla 

tillgängliga källor automatiskt. 

 

2. Tryck på "nedåt"-knappen för att välja en målmaskin och navigera till den destinationsfil som du 

vill spela. 
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Lokal lagringsenhet 

Mediaspelaren stödjer USB flashdiskar, USB-hårddiskar och SATA HD. Välj i huvudmenyn " 

Removable Device" (Flyttbar enhet) och navigera för att spela upp den fil du önskar. 

Antalet USB-portar kan utökas med en USB-hubb. Använd en strömsatt USB-hubb för enheter med 

högre strömrförbrukning. Själva mediaspelaren levererar begränsat med ström till USB-porten. 

 

Filhantering med fjärrkontrollen 

1. Gå till "Removable Device" (Flyttbar enhet) på huvudsidan. 

2. Välj namnet för din lagringsenhet i listan och tryck på "COPY" (kopiera). 
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3. Välj ursprung och destination. Tryck på "OK" om du vill fortsätta eller "Cancel" (Avbryt) för att gå 

tillbaka. 

 

 

Kopiera/radera lokala filer från datorn 

Mediaspelaren stöder Samba serverfunktion som delar ditt lokala lagringsutrymme med klientdatorn 

över nätverket. För datorer med Windows OS, är det känt som Mina nätverksplatser. Kontrollera 

först IP-adressen för din mediaspelare i "Network Setup" (nätverksinställning) i menyn "Setup" 

(inställning). Knappa sedan in denna IP-adress (exempelvis \\192.168.1.5) i adressfältet på 

klientdatorns My Network Places (mina nätverksplatser). Vid lyckosam anslutning skriv "admin" för 

både standardanvändarnamn och lösenord för att logga in. Se också följande exempel som en 

alternativ väg baserat på Microsoft Windows XP. Notera att när både eSATA HD och USB-disk finns 

kommer eSATA att bli den enda lagringsenheten för denna funktion. 
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1. Klicka på ikonen " My Network Place" (Mina nätverksplatser) på din dator.  

 

2. Klicka på "Entire Network" (Hela nätverket) → "Workgroup" (Arbetsgrupp) 

 
3. Standardplats för mediaspelares lokala HD är "Arbetsgrupp", dubbelklicka på den och du 

kommer se mediaspelarikonen (ShareHDD). 

 

4. Dubbelklicka på mediaspelaren ikonen (Sharehdd) icon, en inloggningsmeny visas. 

Ange standardanvändarnamnet och lösenordet "admin". 

Min nätverksplats 
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5. Hantera dina mediafiler mellan din dator och mediaspelarens lokala HD med datormusen. 

Spela musik, visa bilder och videofiler 

För detaljer om stödda filformat och behållare, se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Viss frekvent 

användning av funktioner är markerade enligt följande: 

1. Visa videoinformation: Tryck på knappen "Info" för att få videoinformation; tryck igen för att se 

mer info. 

 
2. Sökningens förflutna tid och procent av musik eller video som spelas: Tryck på "0(GOTO)" 

knappen på fjärrkontrollen för att gå in i tidssökningsläge och tryck på sifferknapparna direkt för en 

viss procent av filen som spelas. 
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3. Fotobildspel: Tryck på ‘OK’ för det valda fotot i miniatyr för fullskärmsvisning och tryck igen för att 

starta bildspelet. 

4. Platsnavigering i katalog: Tryck på "MENU"  knappen för att gå till "katalog" fältet överst på 

skärmen. Tryckning på sifferknapparna på fjärrkontrollen under navigeringen kommer att sortera 

filnamnen efter första bokstaven för den knapp som trycks ned. Detta hjälper dig att hitta målfilen 

bland många filer. 

 
5. Om du skulle vilja använda någon funktion (såsom iMEDIA eller ljudinställningar etc) vid 

navigering i kataloger och filer, tryck alltid på snabbknapparna såsom HOME (hem), SETUP 

(inställningar) osv på fjärrkontrollen istället för att bara trycka på BACK (tillbaka) flera gånger. Det 

kommer att vara enkelt att gå tillbaka där du var tidigare i en lång sökväg genom att trycka på 

snabbknapparna ‘VIDEO’, ‘MUSIC’ eller ‘PICTURE’. 

Webbläsare och RSS 
Oavsett var du befinner dig i användargränssnittet tryck på Home (hem) på fjärrkontrollen för att 

återgå till huvudmenyn såsom visas nedan. Välj ikonen som visar ‘Webbläsare’ och tryck på ‘ok’. 
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Hemsidan för webbläsaren kommer att visas sedan kan du surfa på webben med fjärrkontrollen eller 

tangentgordet och musen. Ett USB-anslutet tangentbord och mus kan kopplas in i enheten för 

webbsurfning. Se till att du kopplar in den innan du går in i webbläsaren. 

 

 

Ett virtuellt tangentbord finns också tillgängligt där genom att trycka på  för enkel inmatning. 

Tryck på den gula knappen för att få hjälp. Du får instruktioner för alla funktionstangenter enligt 

nedan. 

 

När det finns en RSS(Really Simple Syndication) ikon såsom  på en webbsida betyder det att 
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sidan kan visas med RSS format som används för att publicera regelbundet uppdaterade arbetet - 

såom blogg poster, nyhetsrubriker, ljud och video. Ett RSS dokument (vilket kallas en "feed", 

"webbfeed" eller "kanal") inkluderar fullständig eller sammanfattad text, plus metadata såsom 

publiceringsdatum och författare. Webbfeeds fördel för utgivare är att de kan publicera innehåll 

automatiskt. 

För att lägga till feed i RSS-listan för mediaspelaren klicka på ikonen  på sidan. 

 
Tryck på "ok" för att bekräfta eller "Cancel" (Avbryt) för att hoppa över. 

 

Gå in på RSS-sidan från huvudsidan och välj den du vill visa. Det finns redan några inbyggda feeds. 
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BBC iPlayer 
BBC iPlayer är en internet-tv-, P2P- och kabeltjänst som utvecklats av BBC för att utöka dess 

tidigare RealPlayer-baserade radiospelare och annat strömmat videoinnehåll. Ljudet/videon 

strömmas direkt över Internet. Du kan välja valfri radiostation eller tv-episodpisodes med 

fjärrkontrollen.  

 

Spela Internet-radio- Live 365™ 
Live365™ är en Internetradiotjänst som ger obegränsad åtkomst på begäran till tusentals 

radiostationer. Ljudet strömmas direkt över Internet. Följ stegen nedan för att få åtkomst till 

radiostationerna: 

1. Se till att din nätverksinställning är korrekt och har åtkomst till internet. 

2. Välj “iMedia” från huvudmenyn eller tryck på knappen “iMedia” på fjärrkontrollen. 

3. Välj "Live 365" och tryck på "OK" knappen på fjärrkontrollen. 

4. Välj en katalog som du föredrar från listan eller välj "Alla sändningar" för att bläddra mellan alla 

radiostationer. 
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5. Välj en radiostation från listan och tryck på "OK", "Play" (Spela upp), eller "Left" (Vänster) 

knappen för att spela den. 

Notera:  indikerar står  för en radiostation 

 

Notera: Tryck på "BGM"-snabbknappen på fjärrkontrollen för att lägga till stationen i 

bakgrundsmusiklistan. 

Visa Youtube innehåll 

Du kan använda mediaspelaren för att visa Youtube innehåll utan att behöva en dator. 

För att visa YouTube-innehåll, följ dessa steg:  

1. Välj "iMedia" från huvudmenyn eller välj “YouTube”. 
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2. Navigera för att välja en att spela upp.  

 

 

Eftersom innehållet strömmar direkt från Internet, ha tålamod medan innehållet laddas. Väntetiden 

beror på ditt lokala nätverks bandbredd, wide area network situation och situationen för 

motsvarande YouTube server. 
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3. Videosökning 

Välj sökikonen på höger sida. Ett virtuellt tangentbord kommer att finnas där så att du kan ange 

sökkriteria. 

 

ShoutCast 

Du kan använda mediaspelaren för att visa ShoutCast stationer utan att behöva en dator. 

Följ dessa steg: 

1. Välj "iMedia" från huvudmenyn eller välj “ShoutCast”. 

 
2. Navigera för att välja en att spela upp.  

Eftersom innehållet strömmar direkt från Internet, ha tålamod medan innehållet laddas. 

Uppgradering fast program 

Det finns två sätt att uppgradera de fasta programmet. Gå till "Setup" (Installation) i  

huvudmenyn och välj "Version". Det första sättet att uppgradera det fasta programmet är med 

‘Internet Upgrade’ (Internetuppgradering), vilket är renklare än att behöva använda en dator. Se till 

att mediaspelaren är ansluten till Internet i förväg. 

Följ stegen nedan: 

1. Gå till “Setup Main Menu”(Installation huvudmeny), välj “Version” och välj ‘Firmware 

upgrade”(uppgradering fast program). 
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2. Välj "Internet Upgrade" (Internetuppgradering), systemet kommer automatiskt att söka efter 

tillgänglig fast programkod från Internet. 

 

3. Välj Yes (ja) om du vill fortsätta. Notera att strömmen inte får stängas av eller avbrytas under 

processen, annars kan det fasta programmet korrumperas och mediaspelaren kommer inte att 

kunna starta igen. 

 

4. När processen avslutats lyckosamt kommer mediaspelaren att starta om automatiskt. 

5. Ett alternativt sätt är att välja "USB Upgrade" (USB uppgradering). Den senaste fasta 

programbinärfilen är komprimerad och uppladdad på http://www.ViewSonic.com. Se till att rätt 

fil/modell laddas ner. 

6. Ladda ned det fasta programmets fil, spara den på din USB flashdisk och packa upp den. Filen 

"upgrade.bin" måste sparas i rotkatalogen för att mediaspelaren skall kunna hitta den. 
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7. Sätt i USB-disken eller USB-pinnen i USB-porten på mediaspelaren. Gå till "Setup" (Installation) 

→ "Version" → “"Firmware upgrade" (Uppgradering av fast program) → "USB Upgrade" (USB 

uppgradering). 

 

8. Välj "Yes" (Ja) för att fortsätta eller "No" (Nej) för att avbryta. Notera att strömmen inte får 

stängas av eller avbrytas under processen, annars kan det fasta programmet korrumperas och 

mediaspelaren kommer inte att kunna starta igen.  

 
9. När processen avslutats lyckosamt kommer mediaspelaren att starta om automatiskt. 



27 

Blandade inställningar 
Systemspråk och andra inställningar på systemet konfigureras i "System Setup" (Systeminställning) 

i huvudmenyn inställning. Välj den post som du vill konfigurera och tryck på "OK" eller knappen 

"Right" (Höger) på fjärrkontrollen för att öppna undersidan. Efter konfigurationen tryck på knappen 

"Back" (Bakåt) eller "Left" (Vänster) för att lämna inställningsmenyn och spara konfigurationen som 

du ändrat. 

 

Systeminstallation 

Om du vill ändra konfigurationen för din installation kan du välja "Setup" (Installation) från 

huvudsidan och välja "System Setup" (Systeminstallation) från huvudmenyn installation. Du kan 

välja konfigurera eller ändra språk, TV-läge, Ljud, Video, HD delning och andra inställningar här. 

  
Systeminstallation huvudsida 
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Nedanstående tabell är en kort beskrivning av val för systeminstallationen. 

Postnamn Värde Användning 

Språk Språk Välj 

TV lägesinstallation 
TV-system/ Videoutmatning/ 

Videoskala 
Konfigurera 

Ljudinställning 
Digital ljudutmatning/ 

Analog ljudutmatning 
Konfigurera 

Videoinställning 
Ljusstyrka/ kontrast/ färgton/ 

färgmättnad 
Justera 

Övriga inställningar 

Musik, Foto och 

Videovisningsalternativ 

/Avancerade inställningar 

Konfigurera 

Hårddiskdelning inställning Användarnamn/lösenord Konfigurera 

SYSTEMINSTÄLLNINGSTABELL 

Språk 

Språktabell 

Postnamn Värde Användning

Språk 

Kinesiska förenklad/traditionell / tjeckiska / 
engelska / franska/ tyska/ grekiska/ hebreiska/ 
italienska /japanska /holländska/ polska/ 
portugisiska / ryska / serbiska/ spanska/ svenska / 
turkiska 

Välj 

TV lägesinstallation 

Du kan gå till menyn “System Setup” (Systeminställning) för att ändra TV-lägesinställningen, 
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inklusive Video-utmatning, TV-system och bildförhållande. 

 
TV lägesinställningstabell 

Postnamn Värde Användning 

Videoutmatning P-SCAN komposit/ HDMI Välj 

TV-system NTSC/480p/720p60/1080i60/1080p24/1080p60 Välj 

Bildförhållande 4:3 PS/ 16:9/ 4:3 LB Välj 

HDMI EDID Aktivera / avaktivera Växla 

Ljudinställning 

För DTS (Digital Theater System/digitala hemmabiosystem) ljudspår, passerar enheten dem genom 

digital ljudutmatningsport (Optisk eller koaxialkbael) till en extern avkodare. Se till att det digitala 

ljudutmatningsläget (SPDIF-PCM / SPDIF-RAW) är påslaget och du ansluter den 

optiska/koaxialkabeln. 

 

Ljudinställningstabell 
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Postnamn Värde Användning 

Digital ljudutgång På/av Växla 

Analog ljudutgång MONO R/ MONO L/ MIX 
MONO/ STEREO Välj 

DTS SPDIF/RAW PCM Välj 

AAC SPDIF/RAW PCM Välj 

AC3 SPDIF/RAW PCM Välj 

WMA PRO SPDIF/RAW PCM Välj 

Videoinställning 

 
Videoinställningstabell 

Postnamn Värde Användning 

Ljusstyrka 0 ~ 32 Justera 

Kontrast 0 ~ 32 Justera 

FÄRGTON 0 ~ 32 Justera 

Mättnad 0 ~ 32 Justera 

Platsinställning 

Du kan ställa in valfri ort/väder, favoritland eller stad som visas på huvudsidan. 
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Övriga inställningar 

Du kan ställa in både skärmsläckartid och tid för visning på huvudsidan. 

 

Nätverksinställningar 

Detta avsnitt innehåller följande element: 

 

Mediainställning 

Detta avsnitt innehåller följande poster, beskrivning i detalj visas i tabellen. 
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TABELL ÖVER MEDIAINSTÄLLNINGAR 

 

 

Auto synk. 

För vissa videofilmer med 24 bilder per sekund kan du få en dålig bildkvalitet på skärmen på grund 

av bildhastighetsomvandlingen. Slå på Auto Synk, sedan kommer TV-utmatningen att automatiskt 

justeras till korrekt läge. Se till att HDMI EDID är påslagen samtidigt. 

Kategori Postnamn Värde Användning

Fotovisningsalternativ Bildspelstid 1 sek ~ 3 min Välj 

 Inställning inriktning Aktivera / avaktivera Växla 

 Övergångseffekt Aktivera / avaktivera Växla 

Musikuppspelningsalternativ 
Automatisk 

musikuppspelning 
Av/ Repetera en/ 

Repetera alla/ slumpvis Växla 

Videouppspelningsalternativ Videouppspelning av 
videos Fråga/på/av Växla 

 Spela nästa video  Aktivera / avaktivera Växla 

 Video undertext Aktivera / avaktivera Växla 

 Auto synk. Aktivera / avaktivera Växla 

DVD-inställningar Önskad undertext 

English/ German/ 
French/ Italian/ Spanish/ 
Portugal/ Turkish/ Dutch/ 

Russian 

Välj 

 Ljud som föredras 

English/ German/ 
French/ Italian/ Spanish/ 
Portugal/ Turkish/ Dutch/ 

Russian 

Välj 
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Inställning hårddisksdelning 

Om du har installerat en hårddisk i din mediaspelare kan du se "Inställning hårddiskdelning" där du 

kan konfigurera dina HD inställningar. 

 
Du kan byta namn på det förvalda delningsnamnet, gruppnamnet, användarnamnet och lösenordet 

med tangentbordet på skärmen. 
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Felsökning 

 Ingen TV-visning eller dålig bild. 
1. Se till att TV-apparaten är påslagen och växlad till korrekt inmatning. 

2. Se till att mediaspelaren är påslagen och växlad till korrekt TV-läge. 

Om du använder fel TV-läge kan du kanske inte se någon TV-bild. För att ordna detta problem, 

tryck på "Output" (Utmatning) knappen på fjärrkontrollen. Du kan gå igenom varje TV-läge och 

för att hitta och välja rätt läge. 

3. Se till att du använder rätt videokablar och att de är anslutna ordentligt till mediaspelaren och 

TV-apparaten. 

4. Strömsladden till mediaspelaren och TV-apparante är säkert anslutna till en aktiv strömkälla. 

 Instabil visning med 1080p24 filmer 
För vissa videofilmer som har 24 bilder per sekund kan du få dålig visningskvalitet. Välj 

1080p24 som TV-utmatningsläge eller slå på "Auto Synk" funktionen. 

 
 Ingen ljudutmatning med DTS-kodade filmer 

Mediaspelare avkodar inte ljud med DTS-format, men överför till S/PDIF för extern AV 

förstärkning. För filmerna med DTS ljudspår, aktivera ‘Digital ljudutmatning’ och använd en 

extern avkodare. 

 Mediaspelaren hittar inte mitt nätverk. 
Om du använder trådlöst nätverk se till att det trådlösa nätverksnamnet (SSID) och 

säkerhetsinställningarna för mediaspelaren och mediaserverna matchar exakt. Om du 

använder ett trådanslutet nätverk, se till att kabeln ordentligt ansluten. 

 Digital mediaserver kan endast ses en kort stund 
Vissa brandväggar eller antivirusprogram kan orsaka fel i UPnP kommunikationen mellan 

mediaspelaren och digitala mediaservern. Konfigurera din brandväggs inställning för att tillåta 

inkomst av "UPnP" och digitala mediaserver. Eller så kan du avaktivera brandväggen eller 
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antivirusprogrammet när du använder digitala mediaservern! 

 Mediaspelaren tar inte emot en giltig IP-address 
1. Verifiera att en fungerande DHCP server finns i ditt nätverk. Datorer i nätverket bör få 

IP-adresser inom korrekt område. 

2. Du kan använda en statisk IP-adress om det är problem att ansluta till servern. 

3. Om du använder ett trådlöst nätverk, verifiera att mediaspelaren är associerad med korrekt 

SSID och att WEP-inställningarna i mediaspelaren matchar inställningarna hos din 

anslutningspunkt. 

 Ingen undertext vid uppspelning av mpeg2-filer 
Se till att aktivera undertextfunktionen genom att trycka på knappen "subtitle" (undertexter) 

varje gång du tittar på mpeg2-videofiler. Aktivera också denna funktion för varje mpeg2-videofil 

som har undertextfiler. 

Notera att om du har aktiverat funktionen "Transcoding" kanske inte undertextfunktionen 

fungerar för vissa videofiler. 

 Ingen undertext vid uppspelning av mpeg2-filer efter att ha tryckt på 

subtitle (undertexter) 
Se till att konverteringen av mpeg2 videofilen har påbörjats innan du trycker på knappen 

"subtitle". 

 Snabbspolnings framåt eller bakåt fungerar inte 
Notera att om du har aktiverat funktionen "Transcoding" kommer inte funktionerna 

“snabbspolning framåt”, "snabbspolning bakåt", "långsam spolning framåt" och "långsam 

spolning bakåt" att fungera på grund av begränsningar. 

 Kan inte lägga till musikfiler till BGM listan? 
Se till att du inte lägger till fler är 500 musikfiler till BGM listan eftersom kapaciteten hos BGM 

listan är 500 filer. 

 Kan inte hitta uppgraderingsfil för det fasta programmet på 

USB-enheten 
Kontrollera att du placerat den senaste fasta programfilen under rotkatalogen på USB-enheten 

i annat fall kan inte mediaspelaren hitta den. 

 Visning av metadata (artist, album, titel etc.) för videofiler är felaktig 
Ställ in Language (språk) (i Settings (inställningar)) till samma språk som 
språkkodningen för ljudfilernas metadata för att undvika felaktiga tecken. 
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Vanliga frågor 

F: Varför kan jag inte se något på TV-skärmen? 
Svar: Välj korrekt signalinmatning på TV-apparaten. Om du ansluter spelaren till TV:n via HDMI, välj 

rätt HDMI-portnummer på TV-apparaten; Om du ansluter spelaren till TV via A/V-porten, välj rätt 

A/V-portnummer på TV-apparaten. 

F: Varför kan jag inte ansluta spelaren till mitt hemmanätverk? 
Svar: Om du använder en trådlös anslutning, se till att rätt krypteringsprotokoll valts och att rätt 

lösenord angetts. Välj ‘iMedia’ ikonen i huvudmenyn och tryck på enter, du kommer att se om en 

IP-adress finns tilldelad. 

F: Extern USB HDD stöds inte? 
Svar: Använd en extern strömkälla för extern USB HDD. Även om många skivenheter kan drivas 

direkt av USB-strömmen kan vissa kräva mer än än portarnas strömkapacitet. 
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