
Network CD Player

ND8006

Quick Start Guide

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /  
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /  
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /  
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /  
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

Read Me First....

1.ND8006N_ENG_QSG_1012.indd   1 2017/10/16   10:25:04

Printing Color : Black



1

Tack för att du väljer en nätverks-CD-spelare 
från Marantz. Den här guiden ger stegvisa 
anvisningar om hur du ställer in din nätverks-
CD-spelare.

Lämna inte tillbaka enheten till aff ären, 
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
Förpackningens innehåll

Snabbstartsguide Nätkabel

CD-swkiva
(Bruksanvisning)

Fjarrkontroll
(RC001PMND)

Säkerhetsinstruktioner R03/AAA-batterier

Försiktighetsråd om 
användning av batterierna

Ljudkabel

Anmärkning gällande 
radio

Fjärranslutningskabel

Nätverks CD Spelare Externa antenner för 
Bluetooth/trådlösa 
anslutningar

Behövs för inställningen

Förstärkare Högtalarsystem Högtalarkablar Router
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Valfritt 

Dator USB-kabel iOS-enhet

Router med WPS LAN-kabel

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

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 ND8006.

 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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Inställningen görs i sju steg.

1 Installera batterier i fjärrkontrollen

2 Anslut till förstärkaren

3 Sätt i nätkabeln i ett vägguttag

4 Anslut till nätverket

5 Lyssna på din musik!

6 Hämta HEOS App

7 Lyssna på datorljud
1) Installera Windows-drivrutiner
2) Anslut till PC eller Mac
3) Lyssna på ljud via PC eller Mac

Inställning 1 Installera batterier i 
fjärrkontrollen

Batterier
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2 Anslut till förstärkaren

R L

R L

AUDIO

LR
IN

Förstärkare

3 Sätt i nätkabeln i ett 
vägguttag

Nätkabel 
(medföljer)

Anslut till ett vägguttag
(230 V växelström, 
50/60 Hz)
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Välj ett av följande alternativ.

4 Anslut till nätverket

Trådlöst

Välj “WPS-router”.

WPS-router

Wi-Fi-router

Välj “Wi-Fi – sök” och vänta 
medan din ND8006 letar efter 
tillgängliga nätverk.

Ingen WPS-router

Wi-Fi-router

Ström på. Välj språk.
(Det kan ta några minuter innan 
nätverksinställningarna börjar gälla.)

WPS

iOS

English
Select Language

: enterENTER
Wi-Fi - sök

Välj anslutningsmetod

: avbryt: bekräftaENTER BACK

iOS-enhet
iOS version 7
eller senare

WPS

iOS

Se till att din iOS-
enhet är ansluten till 
ditt Wi-Fi-nätverk. Välj 
nätverket som heter 
“Marantz ND8006” från 
inställningarna/Wi-Fi-
skärmen på din enhet.

Marantz ND8006 Marantz ND8006

11 2

3

3

3

Via kabel

WPS

iOS

WPS-router
Välj anslutningsmetod

: avbryt: bekräftaENTER BACK
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Välj språk.

Vänta till anslutningen 
slutförs, vilket kan ta några 
minuter.
(Frontpanelen på ND8006 visar 
anslutningens status.)

Tryck på WPS-knappen på 
din router. Tryck på ENTER-
knappen inom 2 minuter.

Anslut en nätverkskabel 
mellan din ND8006 och din 
router.
(kabel medföljer ej)

Ström på.

Vänta medan din ND8006 
ansluter till ditt kabelnätverk.

Välj ditt nätverksnamn.
(Om ditt nätverksnamn inte listas, 
välj “Rescan”.)

Ange lösenordet 
till ditt nätverk med 
siff erknapparna på 
fjärrkontrollen.

Ansluten!

Nätverksnamn
Välj nätverk

: tillbaka: bekräfta

Enter

ENTER BACK

Ange W-Fi-lösenord

: a: Teckentyp＋10 １～９

Upprättandet av ansl...
Snabbkonfigurering

Via kabel

Följ instruktionerna och 
tryck på Nästa.

Marantz ND8006 Marantz ND8006

Vänta till anslutningen slutförs, vilket kan 
ta några minuter.
(Frontpanelen på ND8006 visar anslutningens status.)

Delar nätverksinställ...
Snabbkonfigurering

3

21

4

4

4

4

5

5

5

NETWORK

WPS

iOS

Tryck på WPS-knappen...
Snabbkonfigurering

: tillbaka: anslutENTER BACK

Tryck på ENTER-knappen.

Åtkomstpunkt 1
WiFi ansluten

: tillbaka: nästaENTER BACK

Om ditt trådlösa 
nätverks signalstyrka 
är svag kan du slå 
på antennen på 
baksidan av ND8006 
eller fl ytta routern 
närmare ND8006 
för att förbättra 
mottagningen.

Ansluten till 
Wi-Fi!
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Inställningar 
för automatisk 

uppdatering

Inställningar för 
användningsdata

Installationen 
är klar!

Slår på automatisk 
uppdatering så att framtida 
uppdateringar hämtas och 
installeras automatiskt när 
ND8006 är i standbyläge.

På
Uppdat. automatiskt

Uppdateringar hämtas och installeras...

1

Väl “På” för att slå på 
automatisk uppdatering.

Av
Uppdat. automatiskt

Uppdateringar hämtas och installeras...

Välj “Av” för att stänga av 
automatisk uppdatering.

Välj tidszonen för området som 
du bor i.

Centraleuropeisk tid...
Ange din tidszon

: tillbaka: bekräftaENTER BACK

2

Marantz samlar in anonym 
information om hur du använder 
ND8006 för att förbättra våra 
produkter och vår kundtjänst. 
Marantz kommer aldrig att delge 
tredje part den information vi 
samlar in.

Ja
Skicka användningsdata

För att förbättra våra produkter och vå...

Välj “Ja” för att delge 
information om den här 
enhetens driftstatus.

Nej
Skicka användningsdata

För att förbättra våra produkter och vå...

Välj “Nej” för att inte delge 
information om den här 
enhetens driftstatus.

Nätverkskontro-
llinställning

På
Nätverkskontroll

: tillbaka: bekräftaENTER BACK

Av
Nätverkskontroll

: tillbaka: bekräftaENTER BACK

Välj Nätverkskontroll På för 
att styra din ND8006 från 
din smartphone, använd 
Bluetooth/Apple AirPlay®/HEOS 
App och se till att bibehålla 
konstant nätverksåtkomst. 
Strömförbrukningen i 
standbyläge blir något högre.

Välj Nätverkskontroll Av för att 
minska strömförbrukningen 
i standby-läge. Du kan inte 
slå på din ND8006 från din 
smartphone eller använda
Bluetooth/Apple AirPlay/HEOS 
App innan din ND8006 slagits 
på manuellt och ansluter till 
ditt nätverk.
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 n Lyssna på Internet-radio

Tryck på INTERNET 
RADIO.

Välj vilken station du 
vill spela och tryck 
sedan på ENTER.
Välj “Spela nu” och 
tryck sedan på ENTER.

1

2

3

 n Lyssna på musik med Apple AirPlay

Öppna Control Center 
(iOS 7 och senare) 
genom att dra från 
skärmens nederkant, 
och tryck sedan på 
AirPlay.

【Exempel】iOS 11

【Exempel】iOS 9

AirPlayDrop:
ryone

Välj “Marantz 
ND8006” från AirPlay 
Devicelistan.

Marantz ND8006

Spela upp låten på din iPhone, iPod 
touch eller iPad.

1

2

5 Lyssna på din musik!

3
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 n Njuta av musik via Bluetooth

Tryck på Bluetooth för 
att välja Bluetooth.
Vid första starten går den 
här enheten automatiskt in i 
sammankopplingsläget och 
“Bluetooth Parkopplingsläge” 
visas på enhetens skärm.

Aktivera Bluetooth i...
Bluetooth Parkopplingsläge

: avbrytBACK

Aktivera Bluetooth på 
din mobila enhet. Bluetooth ONMarantz NA6005

Bluetooth

1

2

Välj “Marantz ND8006” 
från listan med 
Bluetooth-enheter på 
din mobila enhet.

Bluetooth ONMarantz ND8006

Bluetooth

Spela upp musik med 
valfri app på din enhet.Bluetooth ONMarantz NA6005

Bluetooth

•  För att sammankoppla med andra Bluetooth-enheter trycker du 
på och håller intryckt Bluetooth på fjärrkontrollen tills “Bluetooth 
Parkopplingsläge” visas på enheten.

3

4
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6 Hämta HEOS App

HEOS App låter dig styra ND8006 oavsett 
var i hemmet du befi nner dig. Använd 
HEOS för att utforska, bläddra, och spela 
musik från olika streamingtjänster online 
eller från ditt eget musikbibliotek.
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7 Lyssna på datorljud

Ladda ned avsedd drivrutin till din dator 
från avsnittet “Download” på sidan 
ND8006 på Marantz webbplats (http://
www.marantz.com/pages/home.aspx).
Packa upp den nedladdade fi len och 
dubbelklicka på .exe-fi len.

1

2

Installera drivrutinen.
q Välj språket som ska användas under installationen.

w Klicka på “OK”.

q

w

e Guidens meny visas. Följ instruktionerna på 
skärmen.

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

r

OBSERVERA
•  Läs i FAQ på www.marantz.com om det uppstår problem med att spela 

upp ljud från din dator via ND8006. Det kan även hjälpa att kontrollera 
kundtjänstsidan för din uppspelningsapp.

1) 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 Mac OS.

•  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.

Windows OS
Systemkrav： Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1 eller Windows 10

3
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3)  Lyssna på ljud via PC eller Mac

Ström på.

Tryck på USB-
DAC för att byta 
ingångskälla till 
“USB-DAC”.
Ställ in den här enheten som 
destination för ljudsignalen på 
datorn.
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.

1

2

3

Dator där 
drivrutinen och ett 
uppspelningsprogram 
har installerats

Typ A

USB 2.0-kabel
(Säljs separat)

Typ B

2)  Anslut till PC eller Mac
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t Klicka på fl iken “Avancerat”.
y  Välj samplingshastigheten och 

överföringshastigheten som ska användas för 
D/A-konverteraren.

• 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

i

y

u

e  Kontrollera att det fi nns en bock intill 
“Standardenhet” under “ND8006” på fl iken 
“Avspelning”.

• Klicka på ND8006 och “Standard” om någon 
annan enhet är markerad med en bock.

r  Välj “ND8006” och klicka på “Egenskaper”.
• Egenskapsfönstret för ND8006 öppnas.

ND8006

r
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Mac OS X    macOS
Systemkrav: Mac OS X 10.10, 10.11 eller macOS 10.12

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 “ND8006”.
• Om en annan enhet är markerad ska du markera 

och “alternativklicka” på “ND8006” och sedan 
välja “Använd den här enheten för ljud ut”.

ND8006

ND8006

e

r Välj “ND8006”-formatet.
• Vanligtvis rekommenderas att välja formatet 

“384000,0 Hz” och “2knl-32bitar heltal”.

ND8006

ND8006

t Avsluta Ljud-/MIDI-inställningar.

Använd en musikapplikation på din PC/
Mac för att spela upp ljud via ND8006.
• 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 ND8006 kan behöva väljas i 

inställningarna för ditt avancerade uppspelningsprogram. Läs mer i 
instruktionsboken till ditt program.

4

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

Sätt i skivan i 
PC:n.

Följ anvisningarna på skärmen eller 
dubbelklicka på PDF-filen.

1

2

Bruksanvisning

 n Web version
Ange följande adress i din webbläsare:
manuals.marantz.com/ND8006/EU/SV/

Se användarmanualen för fler detaljer om inställningar för och användning av nätverks-CD-spelaren och dess egenskaper.

PDF Ladda ner PDF

Nätverks CD Spelare

Nätverks CD Spelare

WEB-bruksanvisning

Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved. 

ND8006

InnehållSvenska

Översikt

Anslutningar

Avspelning

Inställningar

Tips

Bilaga

Online bruksanvisningen
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