Model SA-12 SE Quick Start Guide
Super Audio CD Player
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Välkommen
Tack för du har valt en Marantz CD-spelare. Den
här guiden innehåller anvisningar om hur du
installerar din CD-spelare i olika steg.

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.
Se Marantz startsida för ytterligare information.
www.marantz.com
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Innan du startar
Förpackningens innehåll
Snabbstartsguide

Nätkabel

CD-swkiva
(Bruksanvisning)

Fjarrkontroll
(RC005PMSA)

Säkerhetsinstruktioner

R03/AAA-batterier

Försiktighetsråd
om användning av
batterierna
CD-spelare

Ljudkabel

Fjärranslutningskabel
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Behövs för grundläggande anslutningar

Förstärkare

Högtalarsystem

Högtalarkablar

Valfritt

Dator

USB-kabel

• Observera att bilderna i den här handboken är menade
som en förklaring och kan skilja sig åt något från den
faktiska enheten.
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Inställning
Inställningen görs i sju steg.
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1

Sätt i batterier i fjärrkontrollen

2

Anslut CD-spelaren till förstärkaren

3

Sätt i nätkabeln i ett vägguttag

4

Slå på strömmen till CD-spelaren

5

Börja spela musik
Spela en CD eller Super Audio CD
Spela från en USB-minnesenhet

6

Installera Windows-drivrutiner

7

Lyssna på musik via PC eller Mac

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

1 Sätt i batterier i
fjärrkontrollen

Batterier
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2 Anslut CD-spelaren till förstärkaren
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3 Sätt i nätkabeln i ett
vägguttag

Anslut till ett vägguttag
(230 V växelström, 50/60 Hz)
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Nätkabel
(medföljer)
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4 Slå på strömmen till
CD-spelaren

POLSKI

РУССКИЙ

SVENSKA

NEDERLANDS

ESPAÑOL

ITALIANO

FRANÇAIS

DEUTSCH

ENGLISH

5 Börja spela musik
Spela en CD eller Super Audio CD
1

1

Tryck på 5 för att öppna skivfacket.

2

Lägg i CD-skivan i skivfacket.

3

Tryck på 1.

3

3

Uppspelning börjar.
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Spela från en USB-minnesenhet
1

Anslut USB-minnesenheten
till USB-porten.

2

Tryck på DISC/INPUT för att välja medialäge
“USB” för uppspelning.

2

3 4 5
2

3
4
5

• Du kan även välja ingångskälla för uppspelning
genom att trycka på DISC/INPUT på enheten.

Tryck på o.
Fil-/mapplistan visas på enhetens display.

Använd ui för att välja mapp och tryck sedan
på ENTER.
Använd ui för att välja fil och tryck sedan på
ENTER.
Uppspelning börjar.
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6 Installera Windows-drivrutiner
OBSERVERA
Det är inte nödvändigt att installera drivrutinsprogramvaran i
följande fall.
• Om du inte spelar upp musik från en dator via enhetens
USB-DAC.
• Om du använder macOS.

1
2
3

Ladda ned avsedd drivrutin till din dator från
avsnittet “Download” på sidan SA-12 SE på
Marantz webbplats (http://www.marantz.com/
pages/home.aspx).
Packa upp den nedladdade filen och dubbelklicka
på .exe-filen.
Installera drivrutinen.
q	Välj språket som ska användas under installationen.
w Klicka på “OK”.

r När installationshjälpen är klar, klickar du på “Ja”.

r

OBSERVERA
• Drivrutinen installeras inte på rätt sätt om datorn är
ansluten till enheten med en USB-kabel.
• Om enheten och datorn är anslutna med en USB-kabel
och datorn redan har startats när installationen ska
påbörjas måste du koppla loss USB-kabeln och starta om
datorn.
• Läs i FAQ på www.marantz.com om det uppstår
problem med att spela upp ljud från din dator via SA-12
SE. Det kan även hjälpa att kontrollera kundtjänstsidan
för din uppspelningsapp.

q

w

e	Guidens meny visas.
Följ instruktionerna på skärmen.
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7 Lyssna på musik via PC eller Mac
nnAnslut till PC eller Mac

nnLyssna på ljud via PC eller Mac

1

1

Tryck på DISC/INPUT för att
byta ingångskälla till “USBDAC”.

2

Ställ in den här enheten som destination för
ljudsignalen på datorn.

Ansluta till PC eller Mac.
USB 2.0-kabel
(Säljs separat)
Typ B

Typ A

Dator där
drivrutinen och ett
uppspelningsprogram
har installerats

Systemkrav

2
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Tryck på X på den här enheten.

• När enheten startas kommer datorn automatiskt att
hitta den här enheten och ansluta till den.

• Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller
Windows 10
• macOS 10.12, 10.13 eller 10.14

[Windows OS]

q	Klicka på “Start”-knappen och sedan på
“Kontrollpanelen” på datorn.
• Kontrollpanelens meny visas.
w Klicka på “Ljud”-ikonen.
• Menyskärmen för ljud öppnas.
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e	Kontrollera att det finns en bock intill
“Standardenhet” under “SA-KI RUBY/SA-12” på
fliken “Avspelning”.
• Klicka på “SA-KI RUBY/SA-12” och “Standard” om
någon annan enhet är markerad med en bock.
r	Välj “SA-KI RUBY/SA-12” och klicka på
“Egenskaper”.
• Egenskapsfönstret öppnas.

SA-KI RUBY/SA-12
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t Klicka på fliken “Avancerat”.
y	Välj samplingshastigheten och överföringshastigheten
som ska användas för D/Akonverteraren.
• Vi rekommenderar att välja “Kanal 2, 24 bitar,
192000 Hz (Studiokvalitet)”. (Windows 7)
• Vi rekommenderar att välja “Kanal 2, 32 bitar,
192000 Hz (Studiokvalitet)”.
(Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
u Klicka på “Verkställ”.
i Klicka på “Testa”.
• Kontrollera att ljudet från den här enheten skickas ut
från datorn.
t

r
i

y
u
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q	Flytta markören till “Gå” på datorskärmen och klicka
sedan på “Verktygsprogram”.
• Verktygslistan visas.
w Dubbelklicka på “Ljud-/MIDI-inställningar”.
• Menyskärmen för “Ljudenheter” öppnas.
e	Kontrollera att “Använd den här enheten för ljud ut”
är markerat i “SA-KI RUBY/SA-12”.
• Om en annan enhet är markerad ska du markera
och “alternativklicka” på “SA-KI RUBY/SA-12” och
sedan välja “Använd den här enheten för ljud ut”.
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r Välj “SA-KI RUBY/SA-12”-formatet.
• Vanligtvis rekommenderas att välja formatet
“384000,0 Hz” och “2knl-32bitar heltal”.
SA-KI RUBY/SA-12

SA-KI RUBY/SA-12

r

SA-KI RUBY/SA-12

SA-KI RUBY/SA-12

e
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t Avsluta Ljud-/MIDI-inställningar.
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Använd en musikapplikation på din PC/Mac för
att spela upp ljud via SA-12 SE.
• För att spela upp ljud i hög kvalitet behöver du ett
avancerat uppspelningsprogram som till exempel
JRiver Media Center eller Audirvana.

OBSERVERA
• Fler inställningar för ljuduppspelning till SA-12 SE
kan behöva väljas i inställningarna för ditt avancerade
uppspelningsprogram. Läs mer i instruktionsboken till ditt
program.
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Bruksanvisning
Läs i bruksanvisningen för mer information om installation och användning CD-spelaren och dess funktioner.

nnWeb version

Ange följande adress i din webbläsare:
manuals.marantz.com/SA12SE/EU/SV/

nnUtskriftsvänlig version

Du har den utskriftsvänliga versionen av
bruksanvisningen på den medföljande CD-ROM-skivan
eller via “PDF Download”-länken på web versionen.

1

2
Online bruksanvisningen
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Sätt i skivan i PC:n.

Följ anvisningarna på skärmen eller dubbelklicka
på PDF-filen.
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