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Tack för att du väljer en ljudmottagare 
från Marantz. Den här guiden innehåller 
stegvisa anvisningar om hur du 
konfigurerar och kommer igång med din 
ljudmottagare.

Lämna inte tillbaka enheten till affären, 
ring efter hjälp istället.  
Om du behöver hjälp… :
Om du behöver hjälp med att lösa problem 
kontaktar du närmaste Marantz kundtjänst. 
www.marantz.com

Välkommen Innan du startar
Behövs för inställningen

Högtalarsystem Högtalarkablar

Valfritt

Subwoofer Subwooferkabel

TV HDMI kabel LAN-kabel Wi-Fi-router

•  Använd en “High Speed HDMI cable with Ethernet” med HDMI-logotypen när du ansluter 
den här enheten till en enhet som är kompatibel med Deep Color, 4K eller ARC-funktionen.

•  Observera att bilderna i den här handboken är menade som en förklaring och kan skilja sig åt 
något från den faktiska enheten.

eller
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Förpackningens innehåll
Snabbstartsguide Nätkabel

Säkerhetsinstruktioner DAB-/FM-
inomhusantenn

Försiktighetsråd 
om användning av 
batterierna

Fjarrkontroll 
(RC041SR)

Anmärkning 
gällande radio

R03/AAA-
batterier

Receiver Externa antenner 
för Bluetooth/
trådlösa 
anslutningar

Viktigt: Externa antenner
De avtagbara externa antennerna krävs för anslutningar till
både Bluetooth och trådlösa nätverk. Anslut båda antennerna
innan du försöker använda funktioner med Bluetooth eller
Wi-Fi på NR1200.

 n Ansluta externa antenner för 
Bluetooth/trådlösa anslutningar

Gör detta med båda antennerna:
q  Placera antennen jämnt över antennuttaget i det övre vänstra 

eller högra hörnet på bakpanelen.
w  Vrid antennen medurs tills den är helt ansluten. Dra inte åt för 

hårt.
e  Rotera antennen uppåt för att få bästa möjliga mottagning.

q w e
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1 Installera batterier i
fjärrkontrollen

Batterier

Inställning

Konfigurera genom att ansluta 
till en tv

Konfigurera utan att ansluta 
till en tv

Sidan 4

Sidan 9

2-1

2-2
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2-1 Konfigurera genom att ansluta till en tv

1)  Placera mottagaren nära din TV och 
anslut nätkabeln

TV

Receiver

Natkabel (medföljer)

Anslut till ett vägguttag 
(230 V växelström,  
50/60 Hz)

Sidan 9
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2)  Anslut mottagaren till hemmanätverket

Trådanslutet LAN
Anslut en Ethernet-kabel (medföljer ej) mellan mottagaren 
och hemmanätverkets router.

Router

Till LAN-porten

Trådlöst LAN
När du ansluter till trådlöst LAN (Wi-Fi) ska instruktionerna 
under “Ansluta externa antenner för Bluetooth/trådlösa 
anslutningar” (vsidan 2) följas och antennerna ska 
anslutas.

2-1 Konfigurera genom att ansluta till en tv
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3)  Anslut receivern till TV:n med en 
HDMI-kabel

(ARC)

HDMI IN

HDMI OUT
MONITOR

(ARC)

HDMI kabel

Receiver (Bakpanelen)

ARC (Audio Return Channel): 
Om din tv har stöd för ARC kan den skicka tillbaka ljud till mottagaren 
när du använder tv:ns inbyggda videokällor (tv-tuner, streamingtjänster 
på en smart-tv osv.). Du måste aktivera HDMI CEC på tv:n för att kunna 
använda ARC. Anvisningar om hur du ställer in HDMI CEC finns i TV:ns 
bruksanvisning. Observera att vissa TV-tillverkare använder andra namn för 
HDMI CEC-funktionen.

4)  Slå på TV:n

TV:ns fjärrkontroll

5)  Välj lämplig HDMI-ingång på TV:n

HDMI

eller
TV/

VIDEOINPUT

TV:ns fjärrkontroll
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6)  Starta mottagaren

• Tryck på X för att starta mottagaren.

7)  Bekräfta anslutningen

• Bekräfta att du ser den här skärmen på din TV.

Setup Assistant
Please select a language...

English

Français
Deutsch

Italiano
Español

Nederlands
Svenska
Pусский
Polski

Om skärmen inte visas går du tillbaka och gör om 
stegen i den rekommenderade ordningen.

2-1 Konfigurera genom att ansluta till en tv
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8)  När tv:n är ansluten till mottagaren 
följer du anvisningarna som 
inställningsguiden visar på skärmen 
 

Inställningsguiden vägleder dig genom anslutning 
och konfiguration av högtalare och komponenter till 
din Marantz-receiver. Använd fjärrkontrollen och följ 
anvisningarna på skärmen.

Setup Assistant
Please select a language...

English

Français
Deutsch

Italiano
Español

Nederlands
Svenska
Pусский
Polski

När du är färdig med inställningsguiden Sidan 21
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2-2 Konfigurera utan att ansluta till en tv

1)  Ansluta till högtalare

wq e r

Subwoofer R L

10 mm

2)  Ansluta uppspelningsutrustningen 
enligt anvisningarna på den bakre 
panelen 
 

Exempel) Ansluta till CD-spelare

LR

LR

CD-SpelareCD-Spelare
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3)  Ansluta till tunerantenn

DAB-/FM-
inomhusantenn 

(medföljer)

4)  Ansluta till en Ethernet-kabel 
 

Om du vill ansluta mottagaren till ditt hemnätverk via ett 
trådlöst lokalt nätverk (LAN) kan du hoppa över det här 
steget och gå till “5) Ansluta strömsladden”.

Router

Till LAN-porten
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5)  Ansluta strömsladden

Receiver

Natkabel  
(medföljer)

Anslut till ett vägguttag 
(230 V växelström,  
50/60 Hz)

6)  Starta mottagaren

2-2 Konfigurera utan att ansluta till en tv
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7)  När skärmen “Setup on TV” visas 
ska du använda o p för att välja 
“No” och därefter trycka på ENTER

Setup on TV: No

Inställningsguiden avslutas och mottagaren kan 
användas. Du kan när som helst konfigurera mottagaren 
via inställningsmenyn.

Anslut mottagaren till hemnätverket 
via ett trådlöst LAN.

Sidan 13

När Ethernet-kabeln är ansluten och 
trådlöst LAN inte används.

Sidan 21
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8)  Ansluta trådlöst LAN

8.1)  Anslut de två antennerna.
När du ansluter till trådlöst LAN (Wi-Fi) ska 
instruktionerna under “Ansluta externa antenner för 
Bluetooth/trådlösa anslutningar” (vsidan 2) följas 
och antennerna ska anslutas.

8.2)  Tryck på SETUP på fjärrkontrollen. 

Följande visas på skärmen.

Audio

2-2 Konfigurera utan att ansluta till en tv
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8.3)  Använd ui för att välja “Network” 
och tryck därefter på ENTER.

8.4)  Använd ui för att välja 
“Connection” och tryck därefter  
på ENTER.

Connection

•   Det är inte möjligt att välja “Connection” när nätverksmodulen 
konfigureras. Vänta tills modulens konfiguration är klar. Detta kan ta upp 
till 1 minut.

8.5)  Välj “Connect: Wi-Fi”.

Connect:Wi-Fi

•   Om “Connect: Wired” visas ska du trycka på ENTER och använda o p 
för att välja “Wi-Fi”, och därefter trycka på ENTER.

8.6)  Använd ui för att välja  
“Wi-Fi Setup” och tryck därefter  
på ENTER.

Wi-Fi Setup
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8.7)  Välj ett av följande alternativ.

WPS-router
Använd en WPS-kompatibel router om du vill 
kunna ansluta genom att trycka på knappen på 
routern.

Wi-Fi-router

Sök efter nätverk
Välj ditt nätverk i listan över nätverk.

Wi-Fi-router

Använd en iOS-enhet 
(iOS-version 7 eller senare) 
När du ansluter mottagaren till en iOS-enhet (iPhone/
iPod/iPad) kan mottagaren ansluta till nätverket 
automatiskt.

Manuellt
Ange namn (SSID) och lösenord för det nätverk du vill ansluta till.

q  Använd ui för att välja “Scan Network” och tryck 
därefter på ENTER.

q  Använd ui för att välja “Use iOS Device” och tryck 
därefter på ENTER.

q  Använd ui för att välja “WPS Router” och tryck 
därefter på ENTER.

q  Använd ui för att välja “Manual” och tryck därefter på ENTER.

Manual

Use iOS Device

2-2 Konfi gurera utan att ansluta till en tv
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w  Använd ui för att välja nätverket och tryck sedan på ENTER.
(Använd o för att välja “Rescan” om namnet på ditt nätverk inte 
visas i listan.)

w  Se till att din iOS-enhet är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk. Välj nätverket som 
heter “Marantz NR1200” från inställningarna/Wi-Fiskärmen på din enhet.

w  Växla till WPS-läget genom att trycka på WPS-knappen på den router 
du vill ansluta till.

w  Använd ui för att välja “SSID” och tryck på ENTER. 
Ange nätverkets namn (SSID) och välj sedan “OK” 
i slutet av teckentabellen. Anvisningar om hur du 
matar in tecken fi nns på sida 18.

e  Använd ui för att välja “Sec” och tryck på ENTER. 
Använd sedan o p för att välja den krypteringsmetod som 
motsvarar inställningen hos åtkomstpunkten.

SSID Sec : WPA2(AES)

CEOL NR1200Marantz NR1200
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Kontrollera att 
“Success” visas på 
skärmen och tryck 
därefter på SETUP på 
fjärrkontrollen för att 
stänga menyn.

Ansluten till 
Wi-Fi !

e  Använd uio p för att ange lösenordet, och välj sedan 
“OK” i slutet av teckentabellen. Anvisningar om hur du 
matar in tecken fi nns på nästa sida.

e  Följ instruktionerna och tryck på Nästa.

e  Använd o p för att välja “Connect”, och tryck sedan 
på ENTER inom 2 minuter.

t   Använd ui för att välja “Connect” 
och tryck därefter på ENTER.

r  Använd ui för att välja “Password” och tryck på ENTER. 
Ange lösenordet och välj sedan “OK” i slutet av 
teckentabellen.

[a]:

Push WPS: Connect

Connect

Success

Manuellt

WPS-router

Använd en iOS-enhet 

Sök efter nätverk

2-2 Konfi gurera utan att ansluta till en tv

CEOLCEOL NR1200Marantz NR1200
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Teckenskärmen och hur du matar in tecken
Skärmen nedan visas när du behöver mata in SSID eller lösenord.

q Visar det tecken som är valt.
w Visar aktuell inmatningstext.

 2Så här matar du in tecken
Tecknen är sorterade enligt tabellerna nedan. Du växlar mellan versaler och gemener genom att välja [a/A].
1) Använd uio p för att välja ett tecken som ska matas in.
2) Tryck på ENTER för att mata in det valda tecknet.

Exempel
Mata in “A”.

q  Tryck på i fyra 
gånger. 
[a] ändras till [a/A].

w  Tryck på ENTER. 
Teckentabellen växlar 
till versaler.

e  Tryck på u fyra 
gånger. 
[a/A] ändras till [A].

r  Tryck på ENTER. 
“A” matas in.

Gemener Versaler

[a]: [a/A]: [a/A]: [A]: [A]:A

[a]:Abc

q w

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . @ -
_ / : ~ ? [ ] ^ ` { | }

Clear Insert Delete

a/A Space Cancel OK

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " #
$ % & ' ( ) * + , ; < = >

Clear Insert Delete

a/A Space Cancel OK
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9.2)  Använd ui för att välja “Network”  
och tryck därefter på ENTER.

9.3)  Använd ui för att välja “Network 
Control” och tryck därefter på 
ENTER.

9.1)  Tryck på SETUP på fjärrkontrollen.

Följande visas på skärmen.

9)  Nätverkskontroll inställning
Genom att aktivera nätverksstyrning kan du 
styra mottagaren via appar på en smarttelefon, 
hemautomatiseringssystem eller rösttjänster som Apple 
AirPlay eller Amazon Alexa.

2-2 Konfigurera utan att ansluta till en tv
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9.4)  Tryck på ENTER och använd 
o p för att ange inställningen 
för nätverksstyrning, och tryck 
därefter på ENTER igen.

Ställ in “NetCtrl” (Network Control) på “Off” om du 
vill minska strömförbrukningen i standby-läge. Det är 
inte möjligt att starta mottagaren via din smarttelefon 
eller använda Bluetooth/Apple AirPlay/HEOS App/
Amazon Alexa förrän mottagaren har startats 
manuellt och är ansluten till ditt nätverk. 

Ställ in “NetCtrl” (Network Control) på “Always” om 
du vill kunna styra mottagaren via din smarttelefon, 
använda Bluetooth/Apple AirPlay/HEOS App/
Amazon Alexa samt bibehålla kontinuerlig åtkomst 
till nätverket. Strömförbrukningen i standby-läge är 
något högre med denna inställning.

9.5)  Tryck på SETUP för att stänga 
inställningsmenyn.
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3  Hämta mobilapparna

Hämta både “HEOS”-appen och “Marantz 2016 AVR Remote”-appen för en fullständig hemmaunderhållningsupplevelse.
HEOS-appen måste få åtkomst till onlinemusik via din AVR.

HEOS

Med HEOS-appen kan du utforska, bläddra 
bland och spela upp musik från många 
strömningstjänster online, eller från ditt 
eget musikbibliotek.

Marantz 2016 AVR Remote

Styr din nya AVR med den senaste Marantz 
2016 AVR Remote-appen. Volymkontroll, 
ljudlägesval och avancerade inställningar 
fi nns alltid bara ett tryck bort.
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Bruksanvisning
• Mer information finns på www.marantz.com
• Mer information om andra funktioner och beskrivningar 

finns i Onlinebruksanvisningen.
manuals.marantz.com/NR1200/EU/SV/

Online bruksanvisningen
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