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CXUHD
Viktiga säkerhetsinstruktioner
För din egen säkerhet bör du läsa följande viktiga säkerhetsinstruktioner försiktigt
innan du försöker att ansluta apparaten till nätuttaget. Instruktionerna hjälper dig
även att få bästa prestanda från enheten samt förlänga dess livslängd:
1. Läs dessa instruktioner.
3. Uppmärksamma alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr rengöringsduk.
7. B
 lockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med
tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor, spisar eller
annan utrustning (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. K
 ringgå inte säkerhetsanordningen i den polariserade eller jordade kontakten.
En polariserad kontakt har två stift, ett bredare än det andra. En jordad kontakt
har två stift och två jordningsbleck på utsidan. Metallblecken på utsidan av
jordade kontakter är viktiga för din säkerhet. Om den medföljande kontakten
inte passar i ditt nätuttag ska du be en elektriker byta ut det gamla nätuttaget.
10.Förhindra att någon kan trampa på nätkabeln eller att den kommer i kläm, särskilt
vid kontakterna, vägguttagen och där den går in i apparaten.
11. Använd endast tillbehör som har angetts av tillverkaren.
12. K
 oppla ur apparaten vid åskväder eller när den inte ska användas under en
längre tid.
13. A
 ll service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Service krävs när
apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln eller kontakten har
skadats, om vätska har spillts eller om föremål har fallit ned i apparaten samt
om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller t.ex. har
fallit i golvet.
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖTAR, UTSÄTT INTE
DEN HÄR APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT OCH VÄTSKEFYLLDA
FÖREMÅL, T.EX. VASER, FÅR INTE PLACERAS OVANPÅ APPARATEN.
Batterier (batteripaket eller installerade batterier) får inte utsättas för stark
hetta, som solsken, eld eller liknande.
FÖR ATT HELT KOPPLA BORT APPARATEN FRÅN ELNÄTET, KOPPLA UR
STRÖMAGGREGATETS KONTAKT UR VÄGGUTTAGET. POUR DECONNECTER
COMPLETEMENT L'APPAREIL DU RESEAU D'ALIMENTATION, DECONNECTER LE
CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE MURALE.
NÄTKONTAKTEN AV NÄTKABEL SKALL ALLTID VARA ÅTKOMLIG. LA PRISE DU
RESEAU D'ALIMENTATION DOIT DEMEURER AISEMENT ACCESSIBLE"
Använd endast nätsladden som levereras med denna enhet.
Denna produkt använder en laser. Användning av
kontroller eller justeringar eller utförande av funktioner
annat än de som anges här kan leda till att du utsätts
för farlig strålning. Öppna inte några höljen och utför
inte själv några reparationer. Överlåt alla reparationer åt
kvalificerad personal.

Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för att det
finns oisolerad farlig spänning inom produkten som kan vara stark nog att ge någon
en elektrisk stöt.
Utropstecknet i en triangel är avsett att uppmärksamma användaren på att det
finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer
apparaten.
Enheten är av klass 1-konstruktion och måste anslutas till ett nätuttag med
skyddsjordning.

WEEE-symbol

Den överkorsade soptunnan är Europeiska Unionens symbol för att
indikera separat uppsamling av elektrisk och elektronisk utrustning.
Den här produkten innehåller elektriska och elektroniska komponenter
som ska återanvändas, återvinnas eller materialåtervinnas, och ska
inte kastas med vanligt, osorterat avfall. Ta tillbaka apparaten till den auktoriserade
återförsäljaren du köpte produkten av eller kontakta dem för mer information.

CE-märkning

Denna produkt uppfyller de europeiska direktiven för
Lågspänningsutrustning (2014/35/EC), Elektromagnetisk kompatibilitet
(2014/30/EC) och Miljövänlig design för energirelaterade produkter (2009/125/
EC) när den installeras och används i enlighet med denna instruktionshandbok.
För att apparaten ska fortsätta att uppfylla dessa direktiv får endast tillbehör
från Cambridge Audio användas med produkten och service måste utföras av
kvalificerad servicepersonal.

RCM (märke som anger att bestämmelser
efterlevs)

Denna produkt uppfyller säkerhetskraven i Australien och Nya Zeeland, EMC och
radiokommunikationskraven i ERAC och ACMA.

CU-TR-märkning

Denna produkt uppfyller kraven för elektroniska säkerhetsgodkännanden
i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan.

Ventilation

VIKTIGT – Apparaten blir het när den används. Stapla inte flera apparater på
varandra. Placera den inte i ett instängt utrymme som en bokhylla eller ett skåp utan
tillräcklig ventilation.
Se till att små föremål inte faller genom något av ventilationshålen. Om detta händer
ska du genast stänga av apparaten, koppla ur den från vägguttaget och kontakta
din återförsäljare.
Se till att det finns gott om ventilation (minst 20 cm fritt utrymme över, bakom och
vid sidan om apparaten). Placera inga föremål ovanpå denna apparat. Placera den
inte på någon matta eller någon annan mjuk yta och blockera inte galler där luften
måste kunna passera in eller ut. Täck inte ventilationsgallren med föremål såsom
tidningar, dukar, gardiner, osv.

Placering

Välj installationsplatsen noggrant. Undvik att ställa apparaten i direkt solljus eller
nära en värmekälla. Ingenting med öppen låga, som t.ex. tända ljus, får placeras
på enheten. Undvik platser som utsätts för vibrationer eller mycket damm, kyla eller
fukt. Apparaten kan användas i ett tempererat klimat.

Den här etiketten sitter på höljet som skyddar lasern inuti produkten.

Apparaten måste installeras på en stabil, jämn yta. Placera inte apparaten i ett
instängt utrymme som en bokhylla eller ett skåp. Placera inte apparaten på någon
instabil yta eller hylla. Apparaten kan falla och orsaka allvarliga skador på barn eller
vuxna, och dessutom kan produkten ta allvarlig skada. Ställ inte någon annan
utrustning ovanpå apparaten.

Använda apparaten i tropiska klimat (utrustningen ska användas i högst 45 grader
C omgivande temperatur).

P.g.a. magnetiska fält som kan orsaka störningar bör inte skivspelare eller CRT-TVapparater placeras i närheten av apparaten.
Elektroniska ljudkomponenter har en inkörningsperiod på cirka en vecka (om de
används flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nya komponenter satt sig
till rätta och under denna period förbättras ljudegenskaperna efter hand.

Strömkällor

Apparaten ska endast förses med ström från den strömkälla som anges på
etiketten. Om du inte är säker på vilken typ av strömförsörjning som finns i ditt hem
ska du rådgöra med produktens återförsäljare eller det lokala elbolaget.
Denna enhet kan vara kvar i standby-läge när den inte används och kommer att dra
<0,5 W i detta tillstånd. För att stänga av enheten, koppla bort den från eluttaget.
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SVENSKA

2. Behåll dessa instruktioner.

Överbelastning

Överbelasta inte vägguttag eller förlängningskablar eftersom det då finns risk
för brand eller elstötar. Överbelastade nätuttag, förlängningskablar, sönderfrätta
strömkablar, skadad eller sprucken kabelisolering och trasiga kontakter utgör fara.
De kan orsaka elstötar eller eldsvåda.
Se till att alla strömkablar sitter ordentligt. Förhindra surrande och störande
ljud genom att inte bunta ihop anslutningskablarna med strömkabeln eller
högtalarkablarna.

VIKTIG ANMÄRKNING:

FCC-meddelande om exponering för strålning:
Denna utrustning uppfyller FCC-strålningsgränserna som fastställts för ickekontrollerade miljöer. Denna utrustning ska installeras och användas med ett
avstånd på minst 20 cm mellan elementet och din kropp.
Denna sändare får inte placeras på samma plats eller användas tillsammans med
en annan antenn eller sändare.
Användning av produkten med 2,4 GHz i U.S.A. begränsas i den inbyggda
programvaran till kanalerna 1 till 36-48, 52-64, 100-140, 149-161.

Rengöring

Rengör apparaten genom att torka av höljet med en torr, luddfri trasa. Använd inte
rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller frätande medel. Använd
inte sprejflaskor mot eller i närheten av apparaten.

Avyttrande av batterier

Batterier kan innehålla miljöfarliga ämnen. Avyttra alla urladdade batterier med
omsorg och i enlighet med lokal miljölagstiftning för återvinning av elektronik.

Modifikationer

FCC kräver att användaren meddelas att eventuella ändringar eller modifikationer till
denna enhet som inte uttryckligen är godkända av Cambridge Audio kan leda till att
användarens tillstånd att använda utrustningen dras in.

VIKTIG ANMÄRKNING:

Anslutningar

IC-meddelande om exponering till strålning:

Service

Denna sändare får inte placeras på samma plats eller användas tillsammans med
en annan antenn eller sändare.

Innan du gör några anslutningar, se till att strömmen är avstängd och använd endast
avsedda kablar och kontakter.

Användaren kan inte utföra service på dessa apparater. Försök aldrig reparera,
demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas något problem. Om
denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan det leda till allvarlig elchock. Kontakta din
återförsäljare om du upplever problem eller haveri.

Europa – meddelande för EU

Radioprodukter med märkningen CE-varningen uppfyller RED-direktivet (2014/53/
EC) från EU-kommissionen.
2.4G
Radiofrekvens: 2412-2472MHz, Max. EIRP-effekt 18 dBm.

Wi-Fi-information

5G
Radiofrekvens: 5180-5825MHz, Max. EIRP-effekt 17dBm.

FCC-meddelande

Denna produkt kan användas i EU-länder

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED FCC-REGLERNA FÖR
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Vi, Cambridge Audio, Gallery Court, Hankey Place, London SE1 4BB,
försäkrar med enskilt ansvar att denna enhet,
CXUHD med Wi-Fi-modul

Meddelande
från
Commission i U.S.A.

Federal

Överensstämmelse med direktivet innebär att apparaten uppfyller följande
Europeiska normer.
• EN 60065 – Produktsäkerhet.
• EN 300 328 – Tekniska krav för radioutrustning.
• EN 301 489 – Allmänna EMC-krav för radioutrustning.

som denna försäkran avser, uppfyller Del 15 i FCC-reglerna. Användning
sker på följande två villkor:
(1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet
måste acceptera all störande inverkan, inklusive störningar som kan orsaka
oönskad funktionalitet.

Communications

Denna utrustning har testats och ligger inom gränserna för en digital apparat i Klass
B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är skapade för att ge rimligt
skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.
Utrustningen genererar, använder och kan ge ifrån sig radiofrekvensenergi och
kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionernas, störa
radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte förekommer
vid vissa installationer. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på
radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på
utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna på ett eller
fler av följande sätt:
• Rikta om eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
•A
 nslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
• Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio-/tv-tekniker.
FCC-varning: Alla ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts
av parten som ansvarar för överensstämmelse kan leda till att användarens tillstånd
att använda denna utrustning dras in.
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Denna utrustning uppfyller gränsvärdena i RSS-102 som angetts för en ickekontrollerad miljö. Denna utrustning ska installeras och användas med ett avstånd
på minst 20 cm mellan elementet och din kropp.

CXUHD
Begränsad garanti
Cambridge Audio garanterar att denna produkt är fri från defekter vad gäller
material och hantverk (villkoren nedan gäller). Cambridge Audio reparerar eller byter
ut (Cambridge Audio avgör vilket) denna produkt eller alla delar med fel i denna
produkt. Garantiperioderna varierar beroende på land. Om du är osäker ska du
kontakta din återförsäljare och se till att du behåller ditt köpbevis.
För att få garantiservice ska du kontakta den Cambridge Audios auktoriserade
återförsäljare där du köpte denna produkt. Om din återförsäljare inte har den
utrustning som krävs för att reparera din Cambridge Audio-produkt kan återförsäljaren
skicka den till Cambridge Audio eller en auktoriserad serviceleverantör för
Cambridge Audio. Produkten ska fraktas i sitt originalemballage eller något annat
emballage som ger ett lika bra skydd.
Köpbevis i form av kvitto eller fakturakvittens, som bevisar att produktens
garantiperiod fortfarande gäller, måste visas för att få garantiservice.
Denna garanti är ogiltig om (a) serienumret från fabriken har ändrats eller avlägsnats
från produkten eller (b) om denna produkt inte köptes från en auktoriserad
Cambridge Audio-återförsäljare. Du kan ringa Cambridge Audio eller den lokala
Cambridge Audio-distributören i ditt land för att bekräfta att du har ett icke-ändrat
serienummer och/eller att du köpte produkten från en auktoriserad Cambridge
Audio-återförsäljare.
Denna garanti täcker inte kosmetiska skador eller skador som beror på force
majeure, olycka, felanvändning, missbruk, försumlighet, kommersiell användning
eller modifieringar av produkten eller någon del av produkten. Denna garanti täcker
inte skador som orsakas av felaktig användning eller installation, felaktigt underhåll
eller om någon annan än Cambridge Audio, en Cambridge Audio-återförsäljare
eller auktoriserad serviceleverantör som har auktoriserats att utföra garantiarbete för
Cambridge Audio försökt reparera produkten. Alla icke-auktoriserade reparationer
ogiltigförklarar garantin. Denna garanti täcker inte produkter som säljs I BEFINTLIGT
SKICK eller MED ALLA FEL.
REPARATIONER ELLER BYTEN I ENLIGHET MED DENNA GARANTI UTGÖR
KUNDENS ENDA ERSÄTTNING. CAMBRIDGE AUDIO ANSVARAR INTE
FÖR SLUMPMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR BROTT MOT
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR DENNA PRODUKT.
MED UNDANTAG AV DE VILLKOR SOM GÄLLER ENLIGT LAG ÄR DENNA
GARANTI EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA UTTRYCKLIGA OCH
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,
GARANTIN FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT PRAKTISKT
ÄNDAMÅL.
Vissa länder och stater i USA tillåter inte uteslutning eller begränsning av följdskador
eller underförstådda garantier, och därför gäller kanske inte uteslutandena ovan
dig. Denna garanti ger dig specifika rättigheter och du kan ha andra lagstadgade
rättigheter som varierar mellan olika stater eller länder.

SVENSKA

Kontakta din återförsäljare för all service, med eller utan garanti.
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Skivtyper som stöds
BD-video

Stöder 4K Ultra HD Blu-ray och Blu-ray med Bonusvy och
BD-Live innehåll inklusive Blu-ray 3D-skivor. En 3D-kompatibel
skärm med kompatibla glasögon krävs för att uppleva 3D.
BD-R/RE med såväl ett som två lager stöds också.

Information om regionshantering
Den här spelaren är utformad och tillverkad för att kunna tolka information om
regionshantering. Om regionsnumret på en BD-video- eller DVD-skiva inte motsvarar
regionsnumret på den här spelaren kan den här spelaren inte spela skivan.
BD-Video: Den här spelaren spelar BD-Video med markeringar som matchar koden
på enhetens baksida (dvs. A, B eller C).
Skivor som inte har någon regionskod kan också spelas. De här har vanligtvis alla
3 regionskoder i en pyramid på förpackningen.

DVD-video

DVD-skivor med filmer i formaten DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R.

DVD-Audio

Skivor i DVD-format som innehåller flerkanaligt ljud eller
stereoljud i hög upplösning på ända upp till 24/96 för 5.1-ljud
eller 24/192 med video eller stillbilder. Vissa DVD-Audio-skivor
innehåller även DVD-Video-information.

DVD-Video: Den här spelaren spelar DVD-Video med markeringar som matchar
regionskoden på enhetens baksida (dvs. 1, 2, 3, 4 eller 5).
Skivor som är kodade för alla regioner kan också spelas.

Super Audio CD

Högupplöst stereoljud eller ljud i flera kanaler. Obs! Vissa
SACD-skivor använder ett hybridformat med både ett CD-lager
och ett högupplöst DSD-lager.

Compact Disc (CD)

Stödjer vanliga CD-skivor enligt Red Book-standarden, såväl
som HDCD och CD-R/RW.
Högupplösta videoformat för digitala videokameror, ligger ofta på en DVD±R eller
ett USB-minne.

Skivor som inte kan spelas
• BD-skivor med kassett
• DVD-RAM-skivor
• HD-DVD-skivor
• Datadelen på CD-skivor med extramaterial
DVD/Blu-Ray-skivor som har en annan regionskod än den Blu-ray-spelare du köpt.
Vissa DualDisc-skivor: En DualDisc är en dubbelsidig skiva med DVD-material på
ena sidan och digitalt ljud på andra sidan. Sidan med digitalt ljud uppfyller vanligtvis
inte de tekniska specifikationerna för CD-DA-formatet (Compact Disc Digital Audio),
vilket gör att uppspelning inte kan garanteras.
Det kan hända att kopieringsskyddade ljudskivor inte går att spela.

BD-ROM-kompatibilitet

Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerna är nya och under utveckling kanske inte
vissa skivor spelas upp som det är tänkt, beroende på skivtyp, version och kodning.
Det är möjligt att en Blu-ray-skiva som tillverkats efter det att spelaren tillverkades
använder funktioner som baseras på vissa nya Blu-ray Disc-specifikationer. För att
du ska få bästa möjliga upplevelse när du tittar kan spelarens inbyggda programvara
(firmware) eller någon annan programvara ibland behöva uppgraderas .

Upphovsrättsligt skydd

Den här produkten använder en teknik för kopieringsskydd som är skyddad av
patent i USA, samt annan immateriell egendom som tillhör Rovi Corporation.
Användning av Rovi Corporations teknik för kopieringsskydd måste godkännas av
Rovi Corporation. ”Reverse engineering” och isärtagning är förbjudet.

Kommentar om Cinavia
Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa användningen av
oauktoriserade kopior av vissa kommersiellt producerade filmer och videor samt
deras ljudspår. När användning av en förbjuden, icke auktoriserad kopia identifieras
visas ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts.
Denna produkt införlivar äganderättsskyddad teknik enligt tillstånd från Verance
Corporation och skyddas av USA: Patent 7, 369, 677 och andra amerikanska
och världsomspännande patent utfärdade och sökta samt som copyright- och
affärshemlighetsskydd för vissa aspekter av sådan teknik. Cinavia är ett varumärke
som tillhör Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Alla
rättigheter förbehålls av Verance. Bakåtutveckling eller demontering är förbjuden.
Denna uppdatering innefattar Cinavia-teknik® för innehållsskydd. Du hittar mer
information om Cinavia-tekniken om du går till Cinavias konsumentinformationscenter
på cinavia.com.
Du hittar mer information om Cinavia-tekniken om du går till Cinavias
konsumentinformationscenter på cinavia.com. Om du vill ha mer information om
Cinavia via post kan du skicka ett vykort med din adress till: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Skötsel och hantering av skivor
För att skydda skivorna från repor och fingeravtryck ska du hålla skivan i kanten.
Rör inte vid inspelningsytan.
Blu-ray Disc-skivor spelar in data med väldigt hög densitet och inspelningslagret
ligger väldigt nära skivans yta. Det här gör att Blu-ray-skivor är mer känsliga för
damm och fingeravtryck än DVD-skivor. Om du får problem med uppspelningen
och ser smuts på skivans yta rengör du skivan med en putsduk. Torka skivan från
mitten och ut mot kanten i radial riktning. Torka inte skivan i en cirkulär rörelse.
Använd inte skivrengöringsspray eller lösningsmedel som bensen, thinner eller
antistatisk sprej.
Klistra inte etiketter eller klistermärken på skivorna eftersom det här kan få dem att
bukta, hamna i obalans eller bli för tjocka så att du får problem att spela upp dem.
Undvik att utsätta skivorna för direkt solljus eller värme.
Använd inte följande skivor:
–S
 kivor med gamla klisterrester från borttagna klistermärken och etiketter. Skivan
kan då fastna inuti spelaren.
– Böjda eller spruckna skivor.
– Skivor med oregelbunden form, som t.ex. ett hjärta eller visitkort.
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CXUHD
Anslutningar på bakpanelen
9
1

2

3

4

5

6

7

8

10
11

1. Ethernet LAN-port

7. RS232C

Används för styrning av CXUHD i kundspecifika installationer

2. HDMI-utgång 1 (primär utgång)

Denna utgång är den primära utgången och är 4K UHD-kompatibel. Både HDMI
1 och 2 stödjer Audio Return Channel från TV-apparater som stödjer den här
funktionen. Se senare avsnitt.

8. Utlöser ut/in

3. HDMI-utgång 2 (endast audio)

10. Trådlös modul

9. Ventilgaller

4. HDMI-ingång

11. Kontakt för nätkabel

5. Digitala utgångar
6. USB 3.0-ingångar

Port för gränssnitt till ett flash-/minneskort eller masslagringsenhet (såsom en bärbar
hårddisk).

Kontroller på frontpanelen
CXUHD

4

1

5

2

6

1. Standby/på

5. Display

2. Hoppa över

6. Mata ut

3. IR-sensor

7. Spela/paus

SVENSKA

3

7

4. Skivsläde
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Frontpanelens display
1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11

12

13
2
1

3

4

1. Huvuddisplay: Visar textmeddelanden och siffror.
2. HDR icon: Visar att innehållet som spelas just nu är High-Dynamic Range.

5

6

7

8

3. Skivtyp: Visar vilken skivtyp som spelas.
4. Ljudtyp: Visar vilken typ av ljudspår som spelas.
5. TT (Titel): När denna är tänd gäller tiden som visas en viss titel.

9

6. CH (Kapitel): När denna är tänd gäller tiden som visas ett visst kapitel.
7. TRK (Spår): När denna är tänd gäller tiden som visas ett visst spår.
8. RMN (Återstår): När denna är tänd visas återstående speltid.
9. Flerkanalsindikering: Indikerar att ljudet som spelas är surroundljud för
flera kanaler
10. MUTE-ikon: Visar att ljudet stängts av.
11. Playbackstatus: Indikerar playbackstatus såsom Play, Pause
12. Trådlöst: Visar att spelaren är ansluten till ett trådlöst nätverk.
13. P
 laybacklägen: Indikerar playbacklägen såsom Repeat, Repeat All, och
Random-läge

10
11

11

12

13

14

15

16

16
10

17

18

19

20

21

22

23

24

Fjärrkontroll
1. Knapp för bakgrundsbelysning

25
26

27

Lyser upp knapparna.

2. Öppna/stäng

28

3. Standby/på

29

30

4. Information

31

32

33

34

Tryck på visa/dölj visning av information på skärmen.

5. Page (Sida) /Page (Sida)
Visar föregående/nästa sida.

6. Numeriska knappar

Används för att ange numeriska värden såsom numret för ett visst kapitel eller en
viss låt som du vill spela upp.

7. Tyst

(Cambridge Audio CXR/TVB2/TV2/CXA)

8. Rensa

Tryck för att ta bort programmerade spår.

9. Go to (Gå till)

Tar fram en OSD-rad som (från vänster till höger) visar Playing Status
(Uppspelningsstatus), Title (Titel), Chapter (Kapitel), Time Counter (Tidräknare),
Progress Indicator (Förloppsindikator) och Total Time (Total tid).

10. Volym

(Cambridge Audio CXR/TVB2/TV2/CXA)

11. Hoppa över
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CXUHD
Ansluta till ett kabelnätverk
12. Stopp
13. Spela/paus

Ethernet-port

14. Bekräfta
15. Navigering

Tryck på riktningspilarna för att flytta runt i menyerna.
Nätverkskabel (Ethernet)

16. Sök

Sök framåt och bakåt.

Bredbandsrouter/modem

Internet

17. Pop up Menu (Snabbmeny)
Visar BD- eller DVD-skivans snabbmeny.

18. Setup Menu (Konfigureringsmeny)

Tryck för att gå till konfigureringsmenyn. Gå till avsnittet ”konfigurering av Blu-Rayspelare” i denna handbok för mer information.

19. Top Menu (Toppmeny)

Visar toppmenyn på en BD- eller titelmenyn på en DVD-skiva.

20. Tillbaka

Bredbandsanslutning till internet
Sätt i ena änden av nätverkskabeln (Kategori 5/5E rakt genom Ethernetkabeln) i
LAN-PORTEN på enhetens baksida. Sätt i den andra änden av nätverkskabeln i en
LAN-port på din bredbandsrouter eller modem.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

Tryck på denna för att gå tillbaka till föregående meny.

Trådlös antenn

21. Sound Track (Ljudspår)

Tryck på denna om du vill byta ljudspår om detta alternativ är tillgängligt.

22. Alternativ

För Blue-ray-/dvd-skiva, tryck för att gå till Subtitle adj (Undertext närligg.), 3D,
Zoom, Angle (Vinkel), PIP, SAP.
För CD-skivor trycker du på denna för att nå Shuffle (Blanda)/Random (Slumpvis
uppspelning) eller Repeat (Upprepa). Den här knappen har olika funktioner
beroende på vilken skivtyp du spelar.

23. Pure audio (Renodlat ljudläge)

Stänger av videoutgångar och displayen på frontpanelen.

Router/modem för
trådlöst bredband
Internet

Bredbandsanslutning till internet

24. Ingångar

Tryck för att växla mellan uppspelning från själva BD-spelaren och de olika digitala
ingångarna.

Kontrollera att bredbandsanslutningen är tillgänglig och Wi-Fi-funktionen på din
trådlösa router eller åtkomstpunkt har slagits på.

SVENSKA

25. Färgknappar

De här knapparna har varierande funktioner.

26. Hem

Tryck på denna för att gå till Hem-menyn.

27. HDR

Välj utgångsläge för Hifg-Dynamic Range-innehåll.

28. Förstärkar/receiver-styrning

CXUHD-fjärrkontrollens upp-/nerknappar kan användas för att styra en Cambridge
ljudförstärkare eller AV-mottagare.

29. A/B

Tryck på denna för att markera ett avsnitt som ska upprepas.

30. Subtitle (Undertexter)
31. Repeat (Upprepa)

Tryck för att komma till funktionen Repeat (Upprepa).

32. Dim (Dämpa)

Justerar ljusstyrkan i displayen på frontpanelen.

33. Zoom (Zooma)
34. Res (Upplösning)

Tryck på denna för att byta upplösning på signalen till TV:n.
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Ljudutgångar
Hemmabioreceiver

In

ELLER

HDMI-anslutningar
HDMI-kabel

In

Ut

In

Hemmabioreceiver

TV/skärm med HDMI-ingång

HDMI-kabel

HDMI-kabel

In
TV/skärm med HDMI-ingång

Ansluter separat till ett display- och ljudsystem med dubbel HDMI

In

In
TV/Monitor
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AV-mottagare

CXUHD
Användning
Komma igång

Slå på strömmen till CXUHD, TV, förstärkar-/AV-mottagare och alla andra
komponenter som är anslutna till CXUHD. Kontrollera att tv- och ljudmottagaren är
konfigurerad till korrekt ingångskanal.
1. Tryck på knappen Öppna/stäng för att mata ut skivsläden.
2. Placera skivan i släden med etiketten uppåt.
3. Spelaren kommer att läsa skivans information och börja spela upp skivan.
4. B
 eroende på skivans innehåll, kan en meny- eller navigeringsskärm visas.
Använd Navigerings-  och Enter-knappen för att välja innehåll att spela.
5. Du stoppar uppspelningen genom att trycka på knappen .
6. Stäng av spelaren genom att trycka på knappen Standby/på.

Spela upp kapitel eller låtnummer

Under uppspelning av en skiva, kan du använda de numeriska knapparna på
fjärrkontrollen för att direkt hoppa till ett visst kapitel- eller låtnummer. Till exempel:
1. För att välja den sjunde låten, tryck på nummer 7-knappen på fjärrkontrollen.
2.  För att välja den 16:e låten, tryck på nummer 1-knappen fölkjd av nummer
6-knappen I snabb följd.
Obs! Vissa DVD-Audio- och Blu-ray-skivor kanske inte tillåter att du väljer ett kapitel
direkt.

Uppspelning från en viss plats på dvd- och Blu-rayskivor
• Om du vill spela sjunde låten trycker du på knappen [7].

• Om du vill spela den sextonde låten trycker du på [1] följt av [6] i snabb följd.

Menyn Options (Alternativ)
Om du trycker på knappen Options (Alternativ) på fjärrkontrollen under uppspelning
öppnas en menyrad längst ner på skärmen som visar olika inställningar och
uppspelningsfunktioner.
Använd or-knapparna på fjärrkontrollen för att markera en post och tryck sedan
på Enter-knappen för att bekräfta.
Alternativen i Options-menyn varierar beroende på vilket innehåll du tittar på.
För en mer detaljerad information om Konfigureringsmeny, gå till vår
webbplats www.cambridgeaudio.com för referenshandbok för produkten och
vanliga frågor.
sökning snabbspolning framåt/bakåt
Tryck för att växla mellan uppspelningshastighet 1X, 2X, 3X, 4X och 5X. Tryck på
knappen för att spela upp baklänges eller för att spela upp framlänges.

Hoppa över uppspelning

Tryck på knappen hoppa över  eller -knappen en gång för att hoppa över en
låt eller ett kapitel på skivan.

Go to (Gå till)

Tryck på knappen Go To (Gå till) på fjärrkontrollen en gång för att komma till
Time Search (Tidssökning) och ange önskad position från skivans startpunkt
som T:MM:SS (timmar, minuter, sekunder) med de numeriska knapparna eller
navigeringsknapparna (). Tryck två gånger för att visa Chapter Time
Selection (Välj kapiteltid) och ange önskad tid från kapitlets startpunkt. Tryck tre
gånger för att visa Display-information.

Visa bilder på dvd-ljud-skivor
Vissa dvd-ljud-skivor innehåller statiska bilder såsom foton av bandet eller
berättelse av albumet. När en dvd-låt spelas, kan du välja knapparna Sida  och
Sida  för att välja bilden.

Pure Audio (Renodlat ljudläge)

1. T
 ryck på knappen Pure Audio på fjärrkontrollen för att stänga av videokretsarna
och gå över i renodlat ljudläge. Videoutgångarna kommer då att stängas av.
2. T
 ryck på knappen Pure Audio igen om du vill aktivera videoutgångarna igen och
gå ur det renodlade ljudläget.

Shuffle- och randomlägen (blandade och slumpvis
valda låtar)

När du spelar en CD eller SACD kan du trycka på den blå knappen på fjärrkontrollen
om du vill aktivera lägena Blanda och Slumpmässig uppspelning. Vid varje tryck
på den blå knappen skiftar uppspelningsläget i följande ordning: Blanda, slumpvis
och normal.

Ansluta en USB-enhet

CXUHD är utrustad med två USB 3.0-portar. Du kan använda vilken USB-port som
helst för att ansluta en USB-enhet med digitala musik-, film- och fotofiler.
USB-drivenheter som stöds kan formateras med filsystemen FAT (File Allocation
Table), FAT32, exFAT eller NTFS (New Technology File System).
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Repeat (Upprepa)

Obs! Repeterafunktionen är endast tillgänglig under uppspelning.
Tryck på Repeat (repetera)-knappen för att komma till Repeat (repetera)-funktionen.
När den trycks upprepade gånger växlar Repeatfunktionen enligt följande.
DVD och DVD-Audio: Blu-ray Disc: Upprepa kapitel, upprepa titel, stäng av
upprepa.
Blu-ray-skiva: Upprepa kapitel, upprepa titel, upprepa av.
CD och SACD: Upprepa en, upprepa alla, upprepa av.

Välja språk (ljudspår)

Tryck på knappen Soundtrack (ljudspår) på fjärrkontrollen under uppspelning.

Välja undertextning

När du spelar upp en DVD, Blu-ray-skiva eller något annat videomaterial med
undertexter kan du trycka på knappen Subtitle på fjärrkontrollen och välja önskat
språk.

Välja ARC-kanalen (Audio Return Channel)

ARC-källan är också tillgänglig i menyn Ingångar. Tryck på knappen Inputs (Ingångar)
på fjärrkontrollen för att visa menyn Inputs (Ingångar), dvs. källor.
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Använda menyn Hem
Spela upp filmfiler

Du kan hämta menyn Hem med knappen HEM på fjärrkontrollen. För närvarande
finns det sju val:

Välj den dataskiva eller USB-enhet filmfilerna ligger på. Det kommer att ta en stund
för spelaren att läsa informationen och lista alla mappar och filmfiler.

Spela upp musikfiler

I filmutforskaren använder du knapparna / för att flytta markören och välja
filmfiler. Tryck på Enter (Bekräfta) eller knapparna  för att starta uppspelningen.
Välj den dataskiva eller USB-enhet musikfilerna ligger på. Det kommer att ta en
stund för spelaren att läsa informationen och lista alla mappar och musikfiler.

I musikutforskaren använder du knapparna / för att flytta markören och välja
musikfiler. Tryck på Enter (Bekräfta) eller -knappen för att starta uppspelningen.
Följande åtgärder är tillgängliga när skärmen Now Playing (Spelas nu) visas:

Normal uppspelning – , , , /, , och .
Särskild uppspelning – Upprepa och blanda/slumpmässigt (blå knapp).
Återgå till utforskaren utan att stoppa musiken: Tryck på knappen Tillbaka.
Stoppa uppspelningen och återgå till utforskaren: Tryck på knappen  en
gång.
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Visa bildfiler

Välj den dataskiva eller USB-enhet fotofilerna ligger på. Det kommer att ta en stund
för spelaren att läsa informationen och lista alla mappar och fotofiler.

I fotoutforskaren använder du knapparna / för att flytta markören och välja
fotofiler. Tryck på Enter (Bekräfta) eller knappen  för att visa bilderna som ett
bildspel i helskärmsläge.
Tryck på knappen Options (Alternativ) för att se funktioner som Image Zooming
(Zooma bild) och Image Rotation (Rotera bild).

CXUHD
Setup Menu (Konfigureringsmeny)

Firmware Upgrade (Uppgradera firmware)

Setup Menu
1 Setup
Playback

2 Mode
Auto Play

● On3

Video Output Setup

Auto Resume

● On

Audio Output Setup

Language

Device Setup

Closed Caption

Network Setup

Subtitle Shift

●0

Exit

OSD Position

●0

OSD Mode

● Normal

Konfigurering av enhet
Via USB: Du kan hämta firmware-filerna från Cambridge Audios webbplats och
lägga dem på ett USB-minne och sedan uppgradera spelaren med hjälp av detta.
Via nätverk – Om spelaren har en fungerande internetanslutning, kan du
uppgradera spelaren direkt via internet. Följ anvisningarna på tv-skärmen.

Firmware Notification (Meddelande om firmware)

On (På): (Standard) Leta efter ny programvara automatiskt och meddela användaren
när ny firmware finns tillgänglig. Kräver en fungerande nätverksanslutning.

Set the auto play mode for CD, SACD, DVD and BD

Exit

1. Konfigureringsavsnitt: Det här är den översta menynivån.
2. Menypost: Detta är den parameter som ska ändras och som visas i den
mittersta kolumnen i konfigureringsmenyn.

Off (Av): Sök inte efter ny firmware-version automatiskt.

Standby Mode (Standby-läge)

Energy Efficient (Energisparläge): (Standard) spelaren startar långsammare men
använder bara 0,5 W i standby-läge.

3. Val: Detta är det faktiska numeriska värde eller ett beskrivande element som
representerar den förändring som görs för den valda parametern.

Nätverksstandby – Med detta läge kan du väcka spelaren i standbyläge via
nätverket. Spelaren tar kortare tid att starta men drar mer ström i standbyläge.

Om du vill ha närmare information om menyn Setup (Konfigurering) kan du
gå in på www.cambridgeaudio.com och läsa produktens referensmanual
samt vanliga frågor och svar (FAQ).

Auto Power Off (Automatisk avstängning)

Konfigurering av uppspelning

Spelaren stängs av automatiskt om den inte spelat något eller rörts på 30 minuter.
Det här kan minska strömförbrukningen och förlänga spelarens livslängd.
On (på) (standard) – Aktivera automatisk avstängning (Auto Power Off).
Off (av) – Avaktivera automatisk avstängning (Auto Power Off).

Reset Factory Defaults (Återställ till fabriksinställningar)
Radera konton och inställningar (standard) – Återställer alla inställningar till
fabriksinställningarna och tar bort alla programaktiveringar och kontoinformation,
som t.ex. dina YouTube-konton.

Setup Menu
Playback Setup

Auto Play Mode

● On

Video Output Setup

Auto Resume

● On

Audio Output Setup

Language

Device Setup

Closed Caption

Network Setup

Subtitle Shift

●0

Exit

OSD Position

●0

OSD Mode

● Normal

Set the auto play mode for CD, SACD, DVD and BD

Radera inställningar – Återställer alla inställningar till fabriksinställningar men
behåller pgramaktiveringarna och kontoinformationen.

Exit

Parental Control (Barnspärr)
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Denna används för att ange klassificering för innehåll och på så sätt förhindra att
minderåriga kan se olämpligt innehåll. Om du inte själv har angett ett lösenord för
barnspärren så är standardlösenordet 0000.

Konfigurering av videoutgång
Picture Adjustment (Bildjustering)

Om du vill justera bilden trycker du på knappen Setup Menu på fjärrkontrollen för att
komma till spelarens Konfigureringsmeny, och väljer sedan Video Setup (Konfigurera
video) > Picture Adjustment (Bildjustering) och därefter den videoutgång du vill
justera.
Picture Adjustment

Om du vill ändra någon bildjusteringsparameter använder du navigeringsknapparna
 för att markera en parameter och ändra värdet.
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Nätverkskonfigurering

Start New (Starta ny): Startar en ny trådlös konfigurering. CXUHD stöder tre
trådlösa konfigureringsmetoder:

Internet Connection (Internetanslutning)

Ethernet (standard) – Ansut till internet via Ethernet-kabeln, läs
anslutningsanvisningarna I handboken. Genom att välja detta blir alternativet "Trådlös
inställning" grått oc kan inte väljas.
Trådlös – Anslut till internet via den externa trådlösa adaptern, läs
anslutningsanvisningarna i handboken. Om "Trådlös" väljs startar proceduren för
trådlös inställning och gör också alternativet “Trådlös inställning" i nästa rad möjlig
att välja.
Off (Av): Anslutning till internet hindras. Detta gör alla återstående alternativ i
skärmen Trådös konfigurering grå och omöjliga att välja.

Trådlösa inställningar

Spelaren söker först efter de föregående trådlösa inställningarna. Om de existerar,
visas ett meddelande för att påminna dig.

Scan – Söker efter ett tillgängligt trådlöst nätverk.
Manual – Låter dig ange informationen manuellt för ett trådlöst nätverk.
WPS – Startar den Wi-Fi-skyddade konfigureringen.

Använd föregående – Använder föregående trådlösa inställningar.

Efter att ha verifierat de föregående inställningarna, testar spelaren anslutningen och
visar resultaten.
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CXUHD
Tekniska specifikationer

Felsökning

Skivtyper			UHD Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD-Video,
DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, Kodak Picture
CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/
RE

Ingen ström

BD-profil			BD-ROM-version 3.1 profile 6
(även kompatibel med BD-ROM-version 2.5
profil 5)

Kontrollera att AC-strömsladden är korrekt ansluten.
Kontrollera att kontakten sitter i korrekt i vägguttaget och är påslagen.
Kontrollera säkringen i nätanslutningen eller adaptern.

Spelaren läser inte skivan

Arkitektur
Avkodare			

Mediatek MTK8591

Kontrollera att skivan inte satts i upp och ner.

Extern lagring 		

2 x USB 3.0

Kontrollera att skivan inte är repad eller smutsig.

Videobildfrekvens		

24Hz/50Hz/60Hz

Skivtypen stöds inte av denna enhet.

Videoformat/filformat		MPEG2-, MPEG 2 HD-, MPEG4-, MPEG4-stöd
HD, AVC, VC-1, XVID, AVI, AVC, MKV (4.1),
DAT, VOB, WMV, MOV, MP4, MPEG-PS, FLV,
MTS, M2TS, M2T, M4V, QT
Stöd för ljudfilformat		

AAC, WMA, MP3, APE, Ogg Vorbis, FLAC, WAV

Stöd för bildfilformat		

JPG, BMP, GIF, PNG

Kontrollera dess region och typ.
Funktioner på vissa skivor kanske inte fungerar på denna enhet. Detta är inte ett fel
på spelaren.

Det är ingen bild

Kontrollera att videokabeln är korrekt isatt.
Kontrollera att tv-ingången valts korrekt.

Obs:
• Även om vi strävar efter att upprätthålla maximal filkompatibilitet, kan vi pågrund
av inkonsekvenser i hur vissa filformat genereras och en bransch som hela tiden
förändras, integarantera alla ovannä,nda filformats spelbarhet.
• BD ISO-filer stöds inte av copyrightskäl.
• Vissa former av M4A, WMA eller APE med fasta omslag stöds inte.

Kontrollera att videoformatet stöds.
Kontrollera att läget ”Rent ljud” inte är aktiverat.

Skivan slirar

Kontrollera att skivan inte är repad eller smutsig.
Kontrollera att CXUHD är på ett fast underlag och inte utsätts för vibrationer.

			Ljud
upp till 7.1ch/192kHz PCM, upp till 5.1ch DSD,
Bitstream.
HDMI-utgång 2 (endast ljud)	Ljud
upp till 7.1ch/192kHz PCM, upp till 5.1ch DSD,
Bitstream.
Ethernet:			

1000 BASE-T

PSU			Universal switch-läge 100 – 240V AC, IEC-intag

Fjärrkontrollen fungerar inte
Batterierna är urladdade.

Fjärrkontrollen är för långt från enheten är utanför effektiv räckvidd.

Filerna på en ansluten USB-enhet spelar inte

Om USB-drivenheten är inkompatibel eller spelaren upplever fel när den läser USBdrivenheten eller flashminneskort, visar skärmen "Enhetsfel". I detta fall, verifiera att
USB-drivenheten är kompatibel och prova att dra ur kontakten och sätta i den igen.
I vissa fall kan en inkompatibel USB-enhet orsaka att CXUHD slutar svara. Om detta
inträffar slå av strömmen, ta ur USB-enheten och sätt på spelaren igen.

Maximal effektförbrukning

35W

Filtypen är inkompatibel Kontrollera vilka filtyper som stöds.

Standbyförbrukning 		
(snabbstartläge av)

<0.5W

Drivenheten kräver för mycket ström från USB-uttaget.

Dimensioner (H x B x D)
			

82 x 430 x 312mm
(3.2 x 16.9 x 12.3'') i tum

Problem med att använda HDMI

Vikt (utan låda)		

5,0 kg

Wi-Fi:			
			

802.11B, G, N (2.4GHz), 802.11A, N, AC
(5GHz).

Cambridge Audios policy är att kontinuerligt förbättras. Design och specifikationer kan
därför ändras utan föregående meddelande.

Säkerställ att din skärm stöder HDCP (High-Definition Copy Protection).
Kontrollera att din skärm kan visa upplösningen som matas ut av Blu-ray-spelaren.
Obs! Kablar som är över 5m kan orsaka synknings- eller jordningsproblem.
För fler vanliga frågor (FAQ), tekniska råd och information om hur du får ut mesta
möjliga av din CXUHD, gå till Support-avsnittet på Cambridge Audios webbplats:
www.cambridgeaudio.com/support.php
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HDMI-ingång och -utgång 1	Video
UHD/1080p24/1080p/1080i/720p/576p/576i/4
80p/480i, 3D-bildpackning 720p/1080p24.
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