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     Recycling

   
Uw product is ontworpen en gemaakt uit
materialen en onderdelen van hoge kwaliteit,
die kunnen worden gerecycled.
Als een product is voorzien van het symbool
met een container met een kruis erdoorheen,
valt dat product onder de Europese richtlijn
2002/96/EG.  

    
  Gooi het product nooit weg met ander 
huishoudelijk afval. Win informatie in over 
de lokale wetgeving omtrent de gescheiden 
inzameling van elektrische en elektronische 
producten. Door u op de juiste wijze van 
de batterijen te ontdoen, voorkomt u 
negatieve gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.

    Uw product bevat batterijen die onder de 
EU-richtlijn 2006/66/EG vallen. De batterijen 
mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval 
worden gegooid.
  Informeer u over de lokale regels inzake de 
gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. 
Een goede afvalverwerking van uw oude 
product draagt bij tot het voorkomen van 
mogelijke schade voor het milieu en de 
volksgezondheid.

         1 Belangrijk

    Veiligheid en belangrijke 
kennisgevingen

 Waarschuwing

 Risico van oververhitting! Plaats de digitale  •
ontvanger nooit in een afgesloten ruimte. 
Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden 
van de digitale ontvanger een ruimte vrij 
van minstens 10 cm. Zorg ervoor dat de 
ventilatiesleuven van de digitale ontvanger 
nooit worden afgedekt door gordijnen of 
andere voorwerpen.
  Plaats de digitale ontvanger, de  •
afstandsbediening en de batterijen nooit 
in de buurt van open vuur of andere 
warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
  Gebruik deze digitale ontvanger uitsluitend  •
binnenshuis. Houd de digitale ontvanger uit de 
buurt van water, vocht en vloeistofhoudende 
voorwerpen.
  Plaats de digitale ontvanger nooit op andere  •
elektrische apparatuur.
  Blijf bij onweer bij de digitale ontvanger uit de  •
buurt.
Als u het netsnoer of de aansluiting op het  •
apparaat gebruikt om het apparaat uit te 
schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze 
goed toegankelijk zijn.
Zichtbare en onzichtbare laserstraling.  •
Voorkom blootstelling aan straling.

      
Dit product voldoet aan de vereisten met
betrekking tot radiostoring van de Europese
Unie.
Dit product voldoet aan de volgende
richtlijnen en bepalingen: 2006/95/EG,
2004/108/EG.  
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     Copyright

    
  Dit product is voorzien van een 
kopieerbeveiliging die onder bepaalde 
Amerikaanse octrooien en andere intellectuele 
eigendomsrechten van Macrovision 
Corporation en andere rechtmatige eigenaren 
valt. Het gebruik van deze technologie voor 
kopieerbeveiliging moet worden goedgekeurd 
door Macrovision Corporation en is alleen 
bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt 
gebruik, tenzij door Macrovision Corporation 
toestemming voor ander gebruik is verleend. 
Het is verboden het apparaat te decompileren 
of te demonteren.

     Handelsmerkverklaring

     
      

   Specifi caties van de laser 
    Type: halfgeleidende laser InGaAIP • 
(DVD), AIGaAs (CD)
    Golfl engte: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)• 
    Uitgangsvermogen: 10 mW (DVD), 5 • 
mW (VCD/CD)

       
  Offi cieel DivX®-gecertifi ceerd product. 
Speelt alle versies van DivX®-video af 
(inclusief DivX® 6), met standaardweergave 
van DivX®-mediabestanden.

   
  DVB is een gedeponeerd handelsmerk van het 
DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 
tot 1996).

   
  Geproduceerd onder licentie van Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic en het dubbel-
D-symbool zijn handelsmerken van Dolby 
Laboratories.

    
  Alle andere gedeponeerde en niet-
gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom 
van hun respectievelijke eigenaars.
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      Productoverzicht

    Het apparaat

   
    a    ( Stand-by/aan )

    Schakelt het product in of uit . • 

      b    ( Weergeven/pauzeren )
    Hiermee start, pauzeert en hervat u • 
het afspelen van de disc.

      c    ( Openen/sluiten )
    Hiermee opent of sluit u het • 
discstation.

      d  Discstation 

    e    ( USB )
    Gegevensingang vanaf USB-• 
opslagapparaten.

       2 Uw product
  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom 
bij Philips! Als u volledig wilt profi teren van 
de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw 
product registreren op www.philips.com/
welcome.

    Enkele functies
    Geniet van digitale radio en TV 
  Deze digitale ontvanger heeft een 
ingebouwde digitale tuner die digitale signalen 
ontvangt. Geniet van digitale radio- en TV-
programma’s zonder een extra set-top box.
   TV-gids op het scherm 
  U hebt toegang tot de elektronische 
programmagids voor het uitzendschema van 
digitale radio- en TV-programma’s.
   USB Direct 
  Sluit uw USB-stick aan op de USB-ingang 
om naar MP3-muziek met een geweldige 
geluidskwaliteit te luisteren of om een JPEG-
diapresentatie te bekijken.

     Regiocodes
  U kunt discs met de volgende regiocodes 
afspelen.

  DVD-regiocode   Landen

   Europa

NL
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      c  Kleurenknop 
    Hiermee selecteert u taken of opties. • 
(Alleen voor de teletekstmodus.)

      d  HOME 
    Schakelt het menu Demo in of uit.• 

      e        ( Navigatieknoppen )
    Hiermee navigeert u door de • 
menu’s.
    Druk op deze knoppen om vooruit • 
of achteruit te zoeken. (Alleen voor  

 .)

      f  OK 
    Bevestigt een invoer of een keuze.• 
    Geeft de zenderlijst weerd.• 

      g     BACK 
    Keert terug naar het vorige menu.• 

      h    ( Weergeven/pauzeren )
    Hiermee start, pauzeert en hervat u • 
het afspelen van de disc.

      i    ( Mute ) (Alleen voor TV’s van Philips.)
    Hiermee schakelt u de audio-uitvoer • 
in of uit.

      j  TV VOL +/- 
    Hiermee verhoogt of verlaagt u • 
het volume. (Alleen voor TV’s van 
Philips.)

      k  GUIDE 
    Hiermee schakelt u de • 
programmagids in of uit. Alleen voor 
digitale kanalen.

      l  0-9  ( Numerieke knoppen )
    Hiermee selecteert u een zender of • 
instelling.
    Hiermee selecteert u een item om af • 
te spelen.
    Hiermee voert u een nummer van • 
een voorkeurstation in.

      m  SUBTITLE 
    Hiermee selecteert u de • 
ondertitelingstaal voor DVD, DivX 
of DVBT.

         Afstandsbediening

   
    a    ( Stand-by/aan )

    Hiermee zet u het product in stand-• 
by als het is ingeschakeld.
    Hiermee schakelt u het product in • 
als het in stand-by staat.

      b    ( Weergeven/pauzeren )
    Hiermee opent of sluit u het • 
discstation.
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      n  TITLE/TEXT 
    In de DVD-modus schakelt u • 
hiermee de weergave van het 
titelmenu van de disc in of uit.
    In de Live TV-modus schakelt • 
u hiermee de weergave van 
teletekstinformatie in of uit.

      o  REPEAT 
    Kiest voor herhalings- of • 
shuffl emodus. 

      p  INFO 
    Hiermee geeft u extra informatie • 
weer of verbergt u deze.

      q  OPTIONS 
    Activeert het menu Snelle toegang. • 

      r      ( Vorige/volgende )
    Hiermee gaat u naar de vorige of • 
volgende titel of track of het vorige 
of volgende hoofdstuk.

      s   ( Stop )
    Hiermee stopt u het afspelen.• 

      t  P +/-  ( Program +/- ) (Alleen in de modus 
voor digitale TV of radio.)

    Hiermee selecteert u het volgende • 
of vorige kanaal.

      u  AUDIO 
    Hiermee selecteert u een audiotaal • 
van een digitale zender of disctrack.

      v  DISC MENU 
    Hiermee opent of sluit u het • 
discmenu of geeft u de USB-
bestandsbrowser weer.

      w  REPEAT A-B 
    Hiermee markeert u de sectie voor • 
herhaald afspelen of schakelt u de 
herhaalmodus uit.

NL
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    1 Haal de antennekabel uit de TV.
    2 Sluit de antennekabel aan op de  RF IN -

aansluiting.
     Digitale zenders bekijken wanneer de digitale 
ontvanger in stand-by staat: 
  Sluit een RF-antennekabel (niet meegeleverd) 
aan op de  RF LOOP THROUGH -aansluiting 
van het apparaat en de antenne-ingang van de 
TV.

 Tip

 De antenne-ingang van uw TV kan worden  •
aangeduid met ANT, ANTENNA IN of RF IN.

     Videokabels aansluiten
  Sluit de digitale ontvanger aan op uw TV 
om discs af te spelen. Selecteer de beste 
videoaansluiting voor uw TV.

 Opmerking

 Sluit de digitale ontvanger rechtstreeks op een  •
TV aan.

COAXIAL

Audio L

Audio R

CVBS           3 Aansluiten
  Maak de volgende aansluitingen om uw digitale 
ontvanger te gebruiken.

 Opmerking

 Haal de stekkers van de apparaten uit het  •
stopcontact voordat u aansluitingen maakt of 
wijzigt.

   Kijk op het typeplaatje op de onderkant van het 
product voor het identifi catienummer en de 
voedingsspanning.
     Basisaansluitingen: 

    Antenne of kabel-TV• 
    Videokabels• 
    Audiokabels• 

       Optionele aansluitingen: 
    USB-apparaten• 

       Het product plaatsen
  Plaats het product op een tafel.
  Plaats het product in de buurt van een 
stopcontact en op een plaats waar u 
gemakkelijk bij de stekker kunt.

     Antenne of kabel aansluiten
  Sluit de digitale ontvanger aan op een antenne 
of een kabelbox.
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      Audiokabels aansluiten
  Beslis op basis van de mogelijkheden van het 
apparaat of u het aansluit op een analoge of 
digitale aansluiting.

    Optie 1: Aansluiten op een TV• 
    Optie 2: Aansluiten op een analoog • 
audioapparaat
    Optie 3: Aansluiten op een digitale • 
versterker of ontvanger

      Optie 1: Aansluiten op TV

   
  Sluit een audiokabel (rode/witte uiteinden) 
aan op de  AUDIO L/R -aansluitingen van de 
digitale ontvanger en op de overeenkomstige 
 AUDIO L/R -aansluitingen van de TV.

COAXIAL

Audio L

Audio R

CVBS

CVBSAUDIO L

AUDIO R

    Aansluiten op een scart-aansluiting

   
  Sluit een  SCART -kabel (niet meegeleverd) 
aan op de  SCART -aansluiting van de digitale 
ontvanger en op de  SCART -aansluiting van 
de TV.

     Aansluiten op een CVBS-aansluiting

    
  Sluit een  CVBS -kabel (niet meegeleverd) 
aan op de  CVBS -aansluiting van de digitale 
ontvanger en op de  CVBS -aansluiting van de 
TV.

COAXIAL

Audio L

Audio R

CVBS

COAXIAL

Audio L

Audio R

CVBS

L

R
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      Een USB-apparaat aansluiten

   
  Sluit het USB-apparaat aan op de USB  -
 aansluiting    van de digitale ontvanger.

    Bestanden afspelen: druk op  • HOME , 
selecteer  [USB]  en druk op  OK .

       Het apparaat aansluiten op 
een stopcontact

 Let op

 Het product kan beschadigd raken! Controleer  •
of het netspanningsvoltage overeenkomt met 
het voltage dat staat vermeld op de achter- of 
onderzijde van de digitale ontvanger.

  Steek de stekker van het netsnoer in het 
stopcontact.

    De digitale ontvanger is klaar om te  »

worden ingesteld voor gebruik.

     Optie 2: Aansluiten op een analoog 
audioapparaat

   
  Sluit een audiokabel (rode/witte uiteinden 
- niet meegeleverd) aan op de  AUDIO 
L/R -aansluitingen van de digitale ontvanger 
en op de overeenkomstige  AUDIO L/R -
aansluitingen van het analoge audioapparaat.

     Optie 3: Aansluiten op een digitaal 
audioapparaat

   
  Sluit een coaxkabel (niet meegeleverd) aan 
op de  COAXIAL -aansluiting van de digitale 
ontvanger en op de  COAXIAL / DIGITAL -
ingang van het digitale audioapparaat.

COAXIAL

Audio L

Audio R

CVBS

COAXIAL

CVBS

Audio R

Audio L

COAXIAL

Audio L

Audio R

CVBS
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        Door het menu navigeren

     
      1 Richt de afstandsbediening rechtstreeks 

op de infraroodsensor van het product 
en selecteer de gewenste functie.

    2 Gebruik de volgende knoppen op 
de afstandsbediening om door de 
schermmenu’s te navigeren.

 Knop  Actie
     Hiermee gaat u omhoog of 

omlaag
   Hiermee gaat u naar links of 

rechts
  OK  Hiermee bevestigt u een 

selectie

   Hiermee voert u getallen in

 

  

  

        4 Aan de slag

    De batterijen in de 
afstandsbediening plaatsen

    
      1 Schuif de batterijklep aan de achterkant 

van de afstandsbediening los.
    2 Plaats de 2 meegeleverde (AAA)-

batterijen. Zorg ervoor dat de + en - van 
de batterijen overeenkomen met de 
markeringen aan de binnenkant van het 
batterijcompartiment.

    3 Schuif de klep terug op zijn plaats.

NL
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    Selecteer het land waar u woont en • 
druk op  OK .

      5 Selecteer  [Taal]  en druk op  OK .
    Selecteer een optie en druk op  • OK .

      6 Selecteer  [Volgende]  en druk op  OK .
    Het automatisch zoeken naar kanalen  »

begint. Dit proces duurt enkele 
minuten. 
    Druk op   » HOME  om het zoeken naar 
kanalen te annuleren.

    
      7 Zodra het afstemmen op kanalen 

is voltooid, wordt het eerste 
voorkeuzekanaal weergegeven. De 
digitale ontvanger is klaar voor gebruik.

    8 Druk op  HOME  om het menu af te 
sluiten.

       Het hoofdmenu gebruiken
   Het hoofdmenu openen 
    1 Druk op  HOME , selecteer een optie en 

druk op  OK .

     

Automatisch zenders zoeken

Drk op HOME om af te sl. BACK: Save & Exit

Frequentie

Bandbr.

Voortgang

Football Ch
NHK
BBC 1
BBC 2
MTV
ESPN
CNN

BBC
90.5 FM
VOA
95 
CLASS
ROCK
98.5

586.0 Mhz

8 Mhz
88%

TV : 8 Radio : 8

DVD

Live-TV

USB

DVB-T Radio

Systeeminst.

Drk op HOME om af te sl.

     Eerste keer instellen
  Wanneer u de digitale ontvanger voor de 
eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op 
de TV om de eerste installatie te voltooien. 

 Opmerking

 Controleer, voordat u van start gaat, of u alle  •
vereiste aansluitingen hebt uitgevoerd.
  Voltooi de eerste keer instellen van deze  •
digitale ontvanger voordat u een disc plaatst 
om af te spelen of voordat u TV gaat kijken. 

    1 Druk op    om de digitale ontvanger in te 
schakelen.

    2 Schakel de TV in. Selecteer de ingang op 
uw TV door op de afstandsbediening van 
de TV op de bronknop te drukken. 

    Het scherm voor de eerste installatie  »

wordt weergegeven.

    
      3 Selecteer  [Ja]  en druk op  OK  . 

    
    4 Selecteer  [Land]  en druk op  OK .

Eerste install.

Ja Nee

Wilt u de eerste keer beginnen?
Inst.wizard?

Land en taal instellen en automatisch 
zoeken naar TV- en radiozenders.

Eerste install.

Terug Volgende

Land
Taal

Oostr.
Tsjechië
Frankrijk
Duitsland
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  Via het hoofdmenu hebt u toegang tot de 
volgende opties:

  Optie   Beschrijving
  [DVD]  Hiermee schakelt u over 

naar de DVD-modus.
  [Live-TV]  Hiermee schakelt u over 

naar de TV-modus.
  [USB]  Hiermee schakelt u over 

naar de USB-modus en 
geeft u de content weer.

  [DVB-T Radio]  Hiermee schakelt u over 
naar de radiomodus.

  [Systeeminst.]  Hiermee opent u het menu 
met systeeminstellingen.

NL
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      2 Selecteer het gewenste kanaal en druk op 

  .
    Het programmaoverzicht voor  »

het geselecteerde kanaal wordt 
weergegeven.

    
      3 Als u de programmadetails wilt bekijken, 

selecteert u het gewenste programma en 
drukt u op   .

      

TV-programmalijst

10/10/2008       10:56

10:40 - 11:35
Deal or No Deal
11:35 - 12:35
The New Paul O’Grady

Nr.
3
4
6
10
13
14
28
32

Programmanaam
ITV1

Channel 4
ITV2
ITV3

More 4
E4

ITV4
Quiz Call

10/10/2008

10:40 - 11:35
Deal or No Deal

11:35 - 12:35
The New Paul O’Grady Show

12:35 - 15:00
The Long Ships

15:00 - 16:00
Thirtysomething

Noel Edmonds hosts the 
worldwide smash game 
show in which any one of 
22 players could win up to 
$250,000

Drk op HOME om af te sl.

Deal or No Deal

10/10/2008 10:40 - 11:35
Description:
Deal or No Deal involves a contestant, a 
host/presenter, a banker, a group of female 
models, and a number of briefcases (or boxes), 
with each having a different (and initially unknown) 
value. The game begins with the contestant 

      5 Televisiekijken

 Opmerking

 Zorg er voordat u begint voor dat u de  •
antenne op de digitale ontvanger hebt 
aangesloten en dat u de eerste installatie hebt 
voltooid.

    1 Druk op    om de digitale ontvanger in te 
schakelen.

    2 Schakel de TV in. Selecteer de ingang op 
uw TV door op de afstandsbediening van 
de TV op de bronknop te drukken.

    3 Druk op  HOME , selecteer  [Live-TV]  en 
druk op  OK .

    De digitale ontvanger schakelt over  »

naar de TV-modus. Het laatst bekeken 
kanaal wordt weergegeven.

      4 Druk op  P + -  of op de  Numerieke 
knoppen  op de afstandsbediening om 
naar een ander kanaal te kijken.

      De elektronische 
programmagids gebruiken
  Op het scherm wordt een gids weergegeven 
met een overzicht van de TV- en 
radioprogramma’s. In de gids vindt u het kanaal, 
de titel, het tijdstip en de programma-informatie 
van het geselecteerde programma.
   Programma-informatie bekijken: 
    1 Druk in de Live TV-modus op  GUIDE .

    De lijst met TV-programma’s wordt  »

weergegeven.
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Favoriete kanalen bekijken
   De lijst met favoriete kanalen inschakelen 
    1 Druk op  HOME , selecteer  [Live-TV]  of 

 [DVB-T Radio]  en druk op  OK .
    2 Druk op  OPTIONS .

    Het optiemenu wordt weergegeven. »

      3 Selecteer  [FAV]  en druk op  OK .
    De favorietenmodus is ingeschakeld.  »

Druk op  P +/-  om tussen uw favoriete 
kanalen te schakelen.

       De optie uitschakelen 
    1 Herhaal stap 1 t/m 3.

    De favorietenmodus is uitgeschakeld. »

         Een TV- of radiokanaal verwijderen: 
    1 Selecteer de zender in de kolom  [Verw.]  

en druk op  OK . Er wordt een ‘X’ 
weergegeven. Het kanaal is geselecteerd 
om te verwijderen.

    2 Herhaal de vorige stap om meer kanalen 
te selecteren om ze te verwijderen.

    3 Druk op  HOME  of     BACK  om het 
verwijderen te bevestigen.

    Het kanaal is verwijderd. »

         Een TV- of radiokanaal verplaatsen: 
    1 Selecteer het gewenste kanaal in de 

kolom  [Verpl.]  en druk op  OK . Er 
wordt een omhoog/omlaag-symbool 
weergegeven. 

    2 Druk op      om het kanaal omhoog of 
omlaag te verplaatsen.

    Het kanaal is verplaatst. »

      3 Herhaal bovenstaande stappen om meer 
kanalen te verplaatsen. 

    4 Druk op  HOME  om de wijzigingen op te 
slaan en het menu af te sluiten.

     De 
programmabewerkingstabel 
gebruiken
  U kunt uw favoriete kanalen instellen of kanalen 
verplaatsen en verwijderen.

    Favoriete programma’s instellen
  Maak een lijst met favoriete programma’s voor 
eenvoudige toegang.
   Een favoriet TV- of radioprogramma 
instellen: 
    1 Druk op  HOME , selecteer  [Live-TV]  en 

druk op  OK .
    2 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  

en druk op  OK .
    3 Selecteer  [TV/Radio-instelling]  en druk 

op  OK .
    4 Selecteer  [Programma]  >  [TV-

programma]   of   [Radioprogramma]  en 
druk vervolgens op  OK .

    5 Selecteer het gewenste kanaal en 
markeer de kolom  [FAV] . Druk 
vervolgens op  OK .

    In de kolom wordt een hartvormig  »

symbool weergegeven. Het 
programma is gemarkeerd als een 
favoriet.

      6 Herhaal de vorige stap om meer 
programma’s te selecteren.

    Druk op  • HOME  om te bevestigen en 
het menu af te sluiten.

 Tip

 Markeer de kolom   • [FAV]  met het hartvormige 
symbool en druk op  OK  om favorieten te 
verwijderen. 

     

NL
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Afspelen vanaf USB
    De digitale ontvanger geeft MP3/JPEG-• 
bestanden op een USB-stick weer.

       
 Opmerking

 Als het apparaat niet in de USB-aansluiting  •
past, kunt u een USB-verlengkabel gebruiken.
  Als u een USB-lezer met meerdere kaarten/ •
apparaten aansluit, hebt u slechts toegang tot 
één kaart of apparaat. 

    1 Sluit een USB-apparaat aan op de  USB -
aansluiting   .

    2 Druk op  HOME , selecteer  [USB]  en druk 
op  OK .

    Het inhoudsmenu wordt weergegeven. »

      3 Selecteer een bestand om af te spelen en 
druk vervolgens op   .

    Het afspelen wordt gestart. »

      4 Druk op    of verwijder het USB-
apparaat om het afspelen te stoppen.

        

         6 Afspelen

    Afspelen vanaf disc

 Opmerking

 DVD’s en DVD-spelers hebben  •
regiobeperkingen. Controleer of de DVD-
video die u wilt afspelen, geschikt is voor 
dezelfde regio als uw speler (aangegeven aan 
de achterkant).
  Dit product ondersteunt het afspelen van de  •
volgende bestandsindelingen: MP3/JPEG. 
  Om een DVD-R, DVD+R of DVD-RW af te  •
spelen, dient de disc gefi naliseerd te zijn.

     Een disc afspelen

 Let op

 Plaats alleen discs in het discstation. •

    1 Druk op    om het discstation te openen.
    2 Plaats een disc met het etiket naar boven.

    Bij dubbelzijdige discs plaatst u de • 
disc met de af te spelen zijde omlaag.

      3 Druk op    om het discstation te sluiten.
    Als u discs wilt afspelen, schakelt u • 
de TV in en kiest u een AV-ingang 
of de voorkeuzezender waaraan de 
digitale ontvanger is toegewezen.
    Druk op  •   als de disc niet 
automatisch wordt afgespeeld.

      4 Druk op    om het afspelen van de disc 
te stoppen.
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    1 Druk tijdens het afspelen van de disc bij 
het gewenste beginpunt op  REPEAT A-B .

    Het beginpunt (A) is gemarkeerd. »

      2 Druk bij het gewenste eindpunt eenmaal 
op  REPEAT A-B .

    Het eindpunt (B) is gemarkeerd. Het  »

gemarkeerde segment (A-B) wordt 
herhaald afgespeeld.
    Selecteer [A-B Off] door herhaaldelijk  »

op  REPEAT A-B  te drukken om het 
herhaald afspelen te stoppen.

         Playback Control instellen (PBC)
  Voor VCD’s/SVCD’s die zijn opgenomen met 
Playback Control (PBC) kunt u de inhoud van 
de disc openen via een interactief menu. 
    1 Plaats een (Super) Video-CD.

    Selecteer een optie en druk • 
op  OK  als het discmenu wordt 
weergegeven.

      2 Druk tijdens het afspelen van de disc op 
 OPTIONS .

    3 Selecteer  [PBC]  en druk op  OK .
    4 Druk op  OK  om de optie in of uit te 

schakelen.
     • [Aan] : hiermee wordt er een 
indexmenu weergegeven wanneer u 
een disc plaatst om af te spelen.
     • [Uit] : hiermee slaat u het discmenu 
over en begint u met het afspelen 
vanaf de eerste titel.

      5 Druk op    om het afspelen van de disc 
te stoppen.

Video afspelen

    Video bedienen
   Video bedienen tijdens de weergave: 

  Knop   Actie
   Hiermee gaat u naar de vorige 

titel of track.
   Hiermee gaat u naar de 

volgende titel of track.
   Hiermee zoekt u achteruit.
   Hiermee zoekt u vooruit.
   Hiermee onderbreekt of 

hervat u het afspelen.
   Hiermee stopt u het afspelen.
  INFO  Hiermee geeft u informatie 

over de huidige titel weer.
  AUDIO  Hiermee stelt u een andere 

audiotaal in.
  SUBTITLE  Hiermee stelt u een andere 

ondertitelingstaal in.

     Herhaald afspelen instellen
  De opties voor herhaald afspelen variëren 
afhankelijk van het disctype. Druk tijdens het 
afspelen van de disc op  REPEAT  om tussen de 
opties te schakelen:

  Optie   Beschrijving
  [Alle]  Hiermee herhaalt u alle titels 

op de disc.
  [Hoofdst.]  Hiermee herhaalt u het 

huidige hoofdstuk.
  [Titel]  of 
 [Track]

 Hiermee herhaalt u de 
huidige titel of track.

  [Uit]  Hiermee schakelt u herhaald 
afspelen uit.

   Een bepaalde scène herhalen (A-B) 
  U kunt een bepaald segment binnen een titel 
of hoofdstuk herhaald afspelen. Markeer het 
beginpunt (A) en het eindpunt (B) van het 
segment dat u wilt herhalen.
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      Foto’s weergeven
    1 Plaats een disc of sluit een USB-fl ashdrive 

aan op de digitale ontvanger.
    2 Druk op  HOME , selecteer  [USB]  of 

 [DVD]  en druk op  OK .
    Het inhoudsmenu wordt weergegeven. »

    
      3 Selecteer de map met de bestanden en 

druk op  OK .
    4 Druk op    om de bestanden in de 

geselecteerde map af te spelen.
    Druk op  •    BACK  om de weergave 
van foto’s te stoppen.

        Diapresentaties bedienen
   Diapresentaties bedienen tijdens de 
weergave: 

  Knop   Actie
   Hiermee draait u de afbeelding 

90 graden naar links.
   Hiermee draait u de afbeelding 

90 graden naar rechts.
   Hiermee spiegelt u de afbeelding 

horizontaal.
   Hiermee spiegelt u de afbeelding 

verticaal.
  REPEAT  Hiermee bladert u door 

verschillende opties voor 
herhaald afspelen.

   Hiermee onderbreekt of hervat 
u het afspelen.

 

Map 1
Map 2
Map 3
Map 4
Map 5
Map 6
Map 7

ROOT

Aantal best.: 7

        Muziek afspelen

    MP3-bestanden afspelen
  De digitale ontvanger speelt de meeste MP3-
audiobestanden af die op een opneembare 
disc, een commerciële disc of een USB-
fl ashdrive staan.
    1 Plaats een disc of sluit een USB-fl ashdrive 

aan op de digitale ontvanger.
    2 Druk op  HOME , selecteer  [USB]  of 

 [DVD]  en druk op  OK .
    Het inhoudsmenu wordt weergegeven. »

    
      3 Selecteer de map met de bestanden en 

druk op  OK .
    4 Druk op    om de bestanden in de 

geselecteerde map af te spelen.
    Druk op  •   om het afspelen van 
muziek te stoppen.

         Audio bedienen
   Audio bedienen tijdens het afspelen: 

  Knop   Actie
  REPEAT  Hiermee bladert u door 

verschillende opties voor 
herhaald afspelen.

   Hiermee onderbreekt of hervat 
u het afspelen.

Map 1
Map 2
Map 3
Map 4
Map 5
Map 6
Map 7

ROOT

Aantal best.: 7
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       Sorteeropties: 

 Pictogram  Beschrijving

   Sorteren op afbeeldingen.

   Sorteren op 
muziekbestanden.

   Sorteren op 
videobestanden.

   Alle bestanden weergeven.

    Een track of hoofdstuk selecteren
  U kunt de optie  [Goto]  gebruiken om snel 
een track, titel of hoofdstuk te openen.
    1 Druk op  OPTIONS .

    Het optiemenu wordt weergegeven. »

      2 Selecteer  [Goto]  en druk op  OK .
    De video wordt afgespeeld. »

      3 Druk op de  Numerieke knoppen  of op  
      om naar een track, titel, hoofdstuk 

of tijdstip te gaan.
    De geselecteerde scène wordt  »

weergegeven.

    Inzoomen op een afbeelding: 
    1 Druk tijdens de diapresentatie op 

 OPTIONS .
    Het optiemenu wordt weergegeven. »

      2 Selecteer  [Zoom]  en druk herhaaldelijk 
op  OK  om door de verschillende 
zoomopties te bladeren.

    3 Druk ter bevestiging op  OPTIONS .
    4 Druk op        om door de vergrote 

afbeelding te schuiven.
     De diapresentatie hervatten: 
    1 Druk op  OPTIONS  om het optiemenu te 

openen of te sluiten.
    2 Druk op    om de diapresentatie te 

hervatten.
     Zoomen annuleren: 
    1 Druk op  OPTIONS .
    2 Selecteer  [Zoom]  en druk herhaaldelijk 

op  OK  totdat de afbeelding op 100% 
staat.

    3 Druk ter bevestiging op  OPTIONS .
    De afbeelding wordt in de  »

oorspronkelijke grootte weergegeven.

          Geavanceerd bestanden 
zoeken
  (Niet van toepassing op gegevensdiscs en USB-
apparaten).
  Gebruik de optie voor het geavanceerd zoeken 
van bestanden om de bestanden op uw disc of 
USB-apparaat te sorteren.
   Bestanden sorteren: 
    1 Plaats een disc of sluit een USB-stick aan.

    Het inhoudsmenu wordt weergegeven. »

      2 Druk op    of    om een van de 
sorteeropties te selecteren.

    3 Druk op  OK  om de optie te selecteren.
    Alleen de mappen en bestanden die  »

met de sorteeroptie zijn gesorteerd, 
worden weergegeven.
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    3 Druk op  OK  of    om een optie te 
selecteren.

    Raadpleeg de uitleg bij de opties in • 
het volgende gedeelte.

      4 Selecteer een optie en druk op   .
    Druk op  •    BACK  om terug te gaan 
naar het vorige menu. 
    Druk op  • HOME  om het menu af te 
sluiten.

       Via de opties in het menu kunt u de algemene 
instellingen aanpassen: 

  Optie   Beschrijving
  [Taalinstellingen]  Hiermee selecteert u een 

schermtaal.
  [Display-
instellingen]

 Hiermee selecteert u het 
type beeldscherm en de 
video-uitgang.

  [Voorkeur]  Hiermee wijzigt u het 
wachtwoord voor het 
kinderslot, herstelt u de 
standaardinstellingen 
en geeft u de 
systeeminformatie weer.

    De taalinstellingen van het systeem 
aanpassen
    1 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  

en druk op  OK .
    2 Selecteer  [Algem. instell.]  en druk op 

 OK .
    3 Selecteer  [Taalinstellingen]  > 

 [Schermtaal]  en druk op   .
    4 Selecteer een optie en druk op   .

    Druk op  •    BACK  om terug te gaan 
naar het vorige menu. 
    Druk op  • HOME  om het menu af te 
sluiten.

           7 Systeeminstellin-
gen aanpassen

   Het menu openen: 
    1 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  

en druk op  OK .

    
    2 Selecteer een optie en druk op  OK .

    Druk op  •    BACK  om terug te gaan 
naar het vorige menu. 
    Druk op  • HOME  om het menu af te 
sluiten.

  Optie   Beschrijving
  [Algem. 
instell.]

 Hiermee selecteert u een 
schermtaal en geeft u opties en 
voorkeursinstellingen weer.

  [DVD/
USB-
instelling]

 Hiermee selecteert u de disc- of 
menutaal, de audio-opties en de 
discopties.

  [TV/
Radio-
instelling]

 Hiermee past u de tuner- en 
kanaalinstellingen aan.

    Algemene instellingen 
aanpassen
   De algemene instellingen openen: 
    1 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  

en druk op  OK .
    2 Selecteer  [Algem. instell.]  en druk op 

 OK .

Algem. instell.

DVD/USB-instelling

TV/Radio-instelling
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4 Selecteer een optie en druk op   .
    Druk op  •    BACK  om terug te gaan 
naar het vorige menu. 
    Druk op  • HOME  om het menu af te 
sluiten.

       PIN wijzigen
  U kunt het wachtwoord voor vergrendelde 
programma’s en discs en voor het afspelen van 
beveiligde DVD’s instellen of wijzigen.
    1 Gebruik de  Numerieke knoppen  om 

het laatst ingestelde wachtwoord of 
het standaardwachtwoord ‘ 0000 ’ in te 
voeren bij  [Oude PIN] .

    2 Voer bij  [Nieuwe PIN]  het nieuwe 
wachtwoord in.

    3 Voer bij  [Bevestig nieuwe PIN:]  het 
nieuwe wachtwoord nogmaals in.

    4 Selecteer  [OK]  en druk op  OK . U kunt 
annuleren door  [Annul.]  te selecteren en 
op  OK  te drukken.

     [Fabrieksinst] 
  Hiermee herstelt u de standaardinstellingen 
van de digitale ontvanger.

 Selecteer  [Fabrieksinst]  en druk op  OK .
  Voer ‘0000’ of het laatst ingestelde 
wachtwoord in bij het veld  [Voer PIN in:] .
  U kunt bevestigen door  [OK]  te selecteren 
en op  OK  te drukken. U kunt annuleren 
door  [Annul.]  te selecteren en op  OK  te 
drukken.

 Opmerking

 Als u   • [Fabrieksinst]  opent vanuit de modus 
DVB-T-radio/Live TV worden alleen de 
instellingen voor de modus DVB-T-radio/Live 
TV hersteld. Op dezelfde manier worden 
alleen de DVD/USB-instellingen hersteld als 
u  [Fabrieksinst]  vanuit de DVD/USB-modus 
opent.

   [Systeeminfo] 
  Hiermee geeft u de softwareversie weer.

         De scherminstellingen van het 
systeem aanpassen
    1 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  

en druk op  OK .
    2 Selecteer  [Algem. instell.]  en druk op 

 OK .
    3 Selecteer  [Display-instellingen] .

    Raadpleeg de uitleg bij de opties in • 
het volgende gedeelte.

      4 Selecteer een optie en druk op   .
    Druk op  •    BACK  om terug te gaan 
naar het vorige menu. 
    Druk op  • HOME  om het menu af te 
sluiten.

       [TV-standaard] 
  Wijzig de instelling als de video niet goed 
wordt weergegeven. Deze instelling moet 
overeenkomen met de meest gebruikelijke 
instelling voor TV’s in uw land.

     • [NTSC] : voor NTSC-TV’s.
     • [PAL] : voor PAL-TV’s. 

     [Display-type] 
  Selecteer het gewenste beeldformaat. Zo 
bepaalt u hoe het beeld op de TV wordt 
weergegeven.

     • [4:3 Pan Scan] : voor standaard-TV’s; een 
volledig beeld waarvan de zijkanten zijn 
afgekapt.
     • [4:3 Letter Box] : voor standaard-TV’s; 
een ‘breedbeeld’-weergave met zwarte 
balken boven- en onderaan in beeld.
     • [16:9-breedbeeld] : voor breedbeeld-TV’s 
(beeldverhouding 16:9).

       Systeemvoorkeuren aanpassen
    1 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  

en druk op  OK .
    2 Selecteer  [Algem. instell.]  en druk op 

 OK .
    3 Selecteer  [Voorkeur] .

    Raadpleeg de uitleg over de opties in • 
de volgende onderwerpen.
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    De taalinstellingen van de disc 
aanpassen

 Opmerking

 Als de geselecteerde taal niet beschikbaar is  •
op de disc, wordt de standaardtaal voor de 
disc gebruikt. 
  Bij sommige DVD’s kan alleen via het discmenu  •
van de DVD een andere taal worden gekozen.

    1 Druk op  HOME , selecteer  [DVD]  of 
 [USB]  en druk op  OK .

    2 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  
en druk op  OK .

    3 Selecteer  [DVD/USB-instelling]  en druk 
op  OK .

    4 Selecteer  [Taalinstellingen] .
    5 Druk op  OK  of    om een optie te 

selecteren.
    Raadpleeg de uitleg in het volgende • 
gedeelte.

       [Menu] 
  Hiermee selecteert u de menutaal voor 
DVD’s.
   [Audio] 
  Hiermee selecteert u de standaardaudiotaal 
voor DVD’s.
   [Ondertiteling] 
  Hiermee selecteert u de 
standaardondertitelingstaal voor DVD’s.
   [DivX-ondertiteling] 
  Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-
ondertiteling ondersteunt. (Alleen voor DivX-
bestanden op discs en USB.)
  De opties voor ondertiteling zijn:

      De DVD/USB-instellingen 
aanpassen
   Het menu openen: 

 Opmerking

 Schakel over naar de   • [DVD] -modus voordat u 
 [DVD/USB-instelling]  opent. Druk op  HOME , 
selecteer  [DVD/USB-instelling]  en druk op 
 OK .

    1 Druk op  HOME , selecteer  [DVD]  of 
 [USB]  en druk op  OK .

    2 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  
en druk op  OK .

    3 Selecteer  [DVD/USB-instelling]  en druk 
op  OK .

    4 Selecteer een optie en druk op   .
    Druk op  •    BACK  om terug te gaan 
naar het vorige menu. 
    Druk op  • HOME  om het menu af te 
sluiten.

       Via de opties in het menu kunt u de 
instellingen voor het weergeven van discs 
aanpassen: 

  Optie   Beschrijving
  [Menu]  Hiermee selecteert u de 

menutaal.
  [Audio]  Hiermee selecteert u de 

audiotaal.
  [Ondertiteling]  Hiermee selecteert u de 

ondertitelingstaal.
  [DivX-
ondertiteling]

 Hiermee selecteert u de 
DivX-ondertitelingstaal.
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[Digitale uitvoer]  
  Selecteer een geschikte instelling voor de 
digitale uitvoer als u een audio-/videoapparaat 
hebt aangesloten op de coaxuitgang van de 
digitale ontvanger. 

     • [PCM] : als de coaxaansluiting is 
aangesloten op een audio-/videoapparaat 
dat geen meerkanaalsgeluid kan 
decoderen. 
     • [RAW] : als de coaxaansluiting is 
aangesloten op een meerkanaals audio-
/videoapparaat.
     • [Uit] : als de coaxaansluiting niet op een 
audio-/videoapparaat is aangesloten.

     [Downmix] 
  Selecteer de audio-optie voor het afspelen 
van een DVD die is opgenomen in het Dolby 
Digital-formaat. 

     • [Stereo] : als het geluid alleen via 
de twee voorluidsprekers van het 
aangesloten audio-/videoapparaat wordt 
weergegeven.
     • [L/R] : als het aangesloten audio-/
videoapparaat Dolby Pro Logic-signalen 
kan decoderen.

       Aangepaste installatie aanpassen
    1 Druk op  HOME , selecteer  [DVD]  of 

 [USB]  en druk op  OK .
    2 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  

en druk op  OK .
    3 Selecteer  [DVD/USB-instelling]  en druk 

op  OK .
    4 Selecteer  [Aangep. install.] .

    Raadpleeg de uitleg over de • 
beschikbare opties in de volgende 
onderwerpen.

      5 Selecteer een optie en druk op   .
    Druk op  •    BACK  om terug te gaan 
naar het vorige menu. 
    Druk op  • HOME  om het menu af te 
sluiten.

  Optie   Beschrijving
  [Standaard]  Engels, Iers, Deens, Ests, 

Fins, Frans, Duits, Italiaans, 
Portugees, Luxemburgs, 
Noors (Bokmål en Nynorsk), 
Spaans, Zweeds, Turks

  [Centr.-
Europa]

 Pools, Tsjechisch, Slowaaks, 
Albanees, Hongaars, Sloveens, 
Kroatisch, Servisch (Latijns 
schrift), Roemeens

  [Cyrillisch]  Wit-Russisch, Bulgaars, 
Oekraïens, Macedonisch, 
Russisch, Servisch

  [Grieks]  Grieks

 Tip

 Zorg ervoor dat het ondertitelingsbestand  •
en het fi lmbestand dezelfde bestandsnaam 
hebben. Als de bestandsnaam van de 
fi lm ‘Movie.avi’ is, moet de naam van het 
tekstbestand ‘Movie.sub’ of ‘Movie.srt’ zijn.
  Bij (zelfgemaakte) DivX Video-discs met  •
externe ondertiteling, wordt alleen het eerste 
ondertitelingsbestand weergegeven.

     De audio-instellingen van de disc 
aanpassen
    1 Druk op  HOME , selecteer  [DVD]  of 

 [USB]  en druk op  OK .
    2 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  

en druk op  OK .
    3 Selecteer  [DVD/USB-instelling]  en druk 

op  OK .
    4 Selecteer  [Audio-inst.] .

    Raadpleeg de uitleg over de opties in • 
de volgende onderwerpen.

      5 Selecteer een optie en druk op   .
    Druk op  •    BACK  om terug te gaan 
naar het vorige menu. 
    Druk op  • HOME  om het menu af te 
sluiten.
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  Classifi cering   Beschrijving
  [1 ALLE 
LEEFTIJDEN]

 Kindveilig; geschikt voor alle 
leeftijden.

  [2 G]  Algemene programma’s; 
geschikt voor kijkers van alle 
leeftijden.

  [3 PG]  Ouderlijk toezicht wordt 
aangeraden.

  [4 PG 13]  Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 13 jaar.

  [5 PGR]  Ouderlijk toezicht 
aangeraden: ouders wordt 
aangeraden te voorkomen 
dat kinderen jonger dan 17 
jaar bepaalde scènes kunnen 
zien.

  [6 R]  Beperkt: alleen aangeraden 
in gezelschap van een ouder 
of volwassene.

  [7 NC17]  Afgeraden voor kinderen.
  [8 
Volwassenen]

 Volwassen materiaal: alleen 
geschikt voor volwassenen 
vanwege seksscènes, geweld 
of grof taalgebruik.

   [DivX® VOD] 
  Hiermee geeft u de DivX®-registratiecode 
weer.
  Voer deze DivX-registratiecode in wanneer u 
een video huurt of koopt op www.divx.com/
vod. De DivX-video’s die u huurt of koopt via 
DivX® VOD-service (Video On Demand) 
kunt u alleen afspelen op het apparaat waarop 
ze zijn geregistreerd.

 Selecteer  [Aangep. install.] > [DivX® 
VOD] . De DivX-registratiecode wordt 
weergegeven.

   [Hoekmark.] 
  Hiermee schakelt u hoekmarkering in of uit.
  Met deze optie kunt u opnamen vanuit 
verschillende hoeken bekijken (indien 
beschikbaar).

       Kinderslot
  Hiermee beperkt u de toegang tot DVD’s 
die ongeschikt zijn voor kinderen. Deze optie 
werkt alleen bij DVD’s die zijn opgenomen 
met beveiligingsniveaus.
    1 Selecteer  [Aangep. install.]  > 

 [Oudercontrole]  en druk op  OK .
    2 Selecteer een beveiligingsniveau en druk 

op  OK .
    3 Gebruik de numerieke knoppen 

om  ‘0000’  of het laatst ingestelde 
wachtwoord in te voeren.

    4 Selecteer  [OK]  en druk op  OK . U kunt 
annuleren door  [Annul.]  te selecteren en 
op  OK  te drukken.

      
 Opmerking

 Voor DVD’s met een hoger beveiligingsniveau  •
dan u hebt ingesteld, hebt u een wachtwoord 
nodig om deze te kunnen afspelen.
  Op sommige DVD’s staan de  •
beveiligingsniveaus afgedrukt, hoewel ze niet 
met deze niveaus zijn opgenomen. Deze 
functie heeft geen effect op dergelijke DVD’s.

Drk op HOME om af te sl.

Aangep. install.

Oudercontrole
DivX   VOD
Hoekmark.
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    De programmalijst aanpassen
   Het menu openen: 
    1 Druk op  HOME , selecteer  [DVB-T 

Radio]  of  [Live-TV]  en druk op  OK .
    2 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  

en druk op  OK .
    3 Selecteer  [TV/Radio-instelling]  en druk 

op  OK .
    4 Selecteer  [Programma] .

    Raadpleeg de uitleg over de • 
beschikbare opties in de volgende 
onderwerpen.

      5 Selecteer een optie en druk op   .
    Druk op  •    BACK  om terug te gaan 
naar het vorige menu. 
    Druk op  • HOME  om het menu af te 
sluiten.

       Via de opties in het menu kunt u de 
programma-instellingen beheren: 

  Optie   Beschrijving
  [TV-programma]  Hiermee stelt u 

favoriete TV-kanalen in 
of verwijdert u kanalen.

  [Radioprogramma]  Hiermee stelt u 
favoriete radiokanalen 
in of verwijdert u 
kanalen.

  [Sorteren]  Hiermee sorteert u de 
voorkeuzekanalen.

  [Autom. zoeken]  Hiermee zoekt en 
installeert u alle kanalen 
automatisch.

  [Handm. Zoeken]  Hiermee voegt u 
handmatig nieuwe 
kanalen toe.

  [Autom. 
zenderupdate]

 Hiermee schakelt u het 
automatisch bijwerken 
van nieuwe kanalen in 
of uit.

   

      TV/radio-instellingen 
aanpassen
   Het menu openen: 

 Opmerking

 Schakel over naar de modus   • [Live-TV]  
of  [DVB-T Radio]  voordat u  [TV/Radio-
instelling]  opent. Druk op  HOME , selecteer 
 [Live-TV]  of  [DVB-T Radio]  en druk op  OK .

    1 Druk op  HOME , selecteer  [DVB-T 
Radio]  of  [Live-TV]  en druk op  OK .

    2 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  
en druk op  OK .

    3 Selecteer  [TV/Radio-instelling]  en druk 
op  OK .

    4 Selecteer een optie en druk op   .
    Druk op  •    BACK  om terug te gaan 
naar het vorige menu. 
    Druk op  • HOME  om het menu af te 
sluiten.

       Via de opties in het menu kunt u de 
tunerinstellingen aanpassen: 

  Optie   Beschrijving
  [Programma]  Hiermee stelt u uw 

favoriete kanaal in, 
sorteert u programma’s, 
verwijdert u kanalen en 
stemt u af op nieuwe 
kanalen.

  [Oudercontrole]  Hiermee beveiligt u 
de weergave voor de 
geselecteerde kanalen.

  [Systeeminst.]  Hiermee past u de 
systeeminstellingen voor 
de tuner aan.
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       [Autom. zenderupdate] 
  Hiermee werkt u nieuwe kanalen automatisch 
bij.

     • [Aan (met notifi catie)] : hiermee schakelt 
u het automatisch bijwerken van kanalen 
met notifi catie in. Nieuwe kanalen 
worden toegevoegd zodra ze beschikbaar 
zijn.
     • [Aan (z. not.)] : hiermee schakelt u het 
automatisch bijwerken van kanalen 
zonder notifi catie in. Nieuwe kanalen 
worden toegevoegd zodra ze beschikbaar 
zijn.
     • [Uit] : hiermee schakelt u het automatisch 
bijwerken van kanalen uit. Nieuwe 
kanalen moeten handmatig worden 
toegevoegd met behulp van de optie 
voor het automatisch zoeken naar 
kanalen.

       Kinderslotinstellingen aanpassen
  U kunt voorkomen dat kinderen bepaalde 
kanalen kunnen bekijken.
   Naar de opties gaan: 
    1 Druk op  HOME , selecteer  [DVB-T 

Radio]  of  [Live-TV]  en druk op  OK .
    2 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  

en druk op  OK .
    3 Selecteer  [TV/Radio-instelling]  en druk 

op  OK .
    4 Selecteer  [Oudercontrole]  en druk op   .

    Raadpleeg de uitleg over de • 
beschikbare opties in de volgende 
onderwerpen.

       Kanaalvergrendeling
  U kunt geselecteerde kanalen vergrendelen of 
ontgrendelen.
    1 Selecteer  [Kanaalvergr.]  en druk op   .
    2 Selecteer  [Ja]  en druk op  OK  om 

vergrendelde kanalen in te schakelen.
    3 Selecteer  [Nee]  en druk op  OK  om 

vergrendelde kanalen uit te schakelen.

Sorteren
  U kunt de kanalen met behulp van de 
volgende opties sorteren: 
   [Autom.] 
  Hiermee sorteert u de kanalen in oplopende 
volgorde zoals deze zijn gevonden bij het 
automatisch zoeken of op basis van de 
defi nities van de uitzender.
   [Op naam] 
  Hiermee sorteert u de kanalen in alfabetische 
volgorde op kanaalnaam.
   [Op service-ID] 
  Hiermee sorteert u de kanalen op basis van 
de identifi catie van het station.

   Kanalen automatisch zoeken
  Hiermee zoekt en installeert u alle kanalen 
automatisch. Met deze optie overschrijft u alle 
voorkeuzekanalen.
    1 Selecteer  [Autom. zoeken]  en druk op 

 OK .
    2 Selecteer  [OK]  en druk op  OK  om het 

zoeken naar kanalen te starten. U kunt 
annuleren door  [Annul.]  te selecteren en 
op  OK  te drukken.

     Handmatig zoeken
  U kunt handmatig nieuwe kanalen installeren. 
Met deze optie kunt u nieuwe kanalen 
toevoegen zonder de huidige lijst met kanalen 
te wijzigen.
    1 Selecteer  [Handm. Zoeken]  en druk 

vervolgens op  OK . Het scherm voor het 
zoeken van kanalen wordt weergegeven.

    2 Druk op    en vervolgens op      om de 
kanaalfrequentie te selecteren.

    3 Druk op  OK  om het kanaal toe te 
voegen.

    Als er een kanaal wordt gevonden,  »

wordt het opgeslagen en aan de lijst 
met kanalen toegevoegd.
    Als het kanaal niet wordt gevonden,  »

wordt het bericht  [Gn sgn]  
weergegeven.
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Via de opties in het menu kunt u de 
programma-instellingen beheren:
   [Land] 
  Hiermee selecteert u het land waar u woont.
   [1e audiotaal] 
  Hiermee selecteert u de eerste 
voorkeuraudiotaal voor TV-kanalen. Als de 
taal niet beschikbaar is, wordt de tweede 
voorkeuraudiotaal gebruikt.
   [2e audiotaal] 
  Hiermee selecteert u de tweede 
voorkeuraudiotaal voor TV-kanalen. Als de 
taal die u wilt selecteren niet beschikbaar is, 
wordt de standaardtaal voor het programma 
gebruikt.
   [Ondert.taal] 
  Hiermee selecteert u de 
standaardondertitelingstaal.
   [Tijdvertraging aanpassen] 
  Hiermee selecteert u automatische of 
handmatige aanpassing van de GMT-instelling.
   [Tijdzone] 
  Hiermee selecteert u de instelling voor 
de Greenwich Mean Time-zone als 
 [Tijdvertraging aanpassen]  op handmatig is 
ingesteld.
   [Actieve antenne] 
  Hiermee gebruikt u de antenne als 
voedingsbron als er een externe actieve 
antenne wordt aangesloten.

     Kinderslot
  U kunt kanalen vergrendelen voor beveiligde 
weergave.
    1 Selecteer  [Kinderslotinstellingen]  en 

druk op  OK .
    2 Gebruik de  Numerieke knoppen  

om ‘ 0000 ’ of het laatst ingestelde 
wachtwoord in te voeren en druk op  OK .

    3 Selecteer de programmanaam en druk 
op  OK  om een kanaal te vergrendelen. 
Er wordt een hangslotje naast de 
programmanaam weergegeven.

      
     De tunerinstellingen aanpassen
   Het menu openen: 
    1 Druk op  HOME , selecteer  [DVB-T 

Radio]  of  [Live-TV]  en druk op  OK .
    2 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  

en druk op  OK .
    3 Selecteer  [TV/Radio-instelling]  en druk 

op  OK .
    4 Selecteer  [Systeeminst.]  en druk op   .
    5 Selecteer een optie en druk op   .

    Druk op  •    BACK  om terug te gaan 
naar het vorige menu. 
    Druk op  • HOME  om het menu af te 
sluiten.

      

Drk op HOME om af te sl.

Kinderslotinstellingen

STAR SPORTS
Nee
1
2
3
4
5
6
7
8

Cartoon Network
CNN
BBC News
ESPN
AXN
CNBC Singapore
TV Mobile

Programmanaam Vergrendelen
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 Opmerking

 Als u een upgrade van de softwareversie  •
uitvoert, worden de standaardinstellingen van 
het product hersteld.

 Tip

 Haal de stekker een paar seconden uit  •
het stopcontact, steek deze weer in het 
stopcontact en schakel het product in.

      Onderhoud

 Let op

 Gebruik nooit oplossingsmiddelen zoals  •
benzeen, thinner, reinigingsmiddelen of 
antistatische sprays voor discs.

   Discs reinigen 
  Gebruik een microvezeldoek om de disc te 
reinigen en wrijf hierbij in een rechte lijn vanuit 
het midden naar de buitenkant.

    
    Voorzichtig reinigen 
  Dit product heeft een oppervlak van 
hoogglans. Reinig het product voorzichtig.

       8 Extra informatie

    Software bijwerken
  Als u wilt controleren of er nieuwe updates zijn, 
vergelijkt u de huidige softwareversie van uw 
product met de nieuwste softwareversie (indien 
beschikbaar) op de website van Philips.

 Let op

 Tijdens de software-upgrade mag de  •
stroomvoorziening niet worden onderbroken!

     1 Druk op  HOME , selecteer  [Systeeminst.]  
en druk op  OK .

    2 Selecteer  [Algem. instell.]  en druk op 
 OK .

    3 Selecteer  [Voorkeur]  >  [Systeeminfo] .
    De huidige softwareversie  »

wordt weergegeven. Noteer het 
versienummer.

    
      4 Ga naar www.philips.com/support 

om te controleren wat de nieuwste 
softwareversie is. Gebruik het 
versienummer van het product ter 
referentie.

    Raadpleeg de upgrade-instructies voor  »

meer informatie.

Drk op HOME om af te sl.

Voorkeur

Wachtwoord
Fabrieksinst
Systeeminfo

Model: DTP2340
HW: V1.02
SW: V0.36
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Audioformaat 
    Digitaal (DVD): • 

    MPEG/AC-3/PCM: gecomprimeerd • 
digitaal (16-, 20-, 24-bits fs, 44,1, 48, 
96 kHz) 
    MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 • 
kbps en variabele bitsnelheid fs, 32, 
44,1, 48 kHz

      Analoog stereogeluid• 
    Dolby Surround compatibele downmix • 
van Dolby Digital-geluid over meerdere 
kanalen

       Audio 
    A/D-converter: 24-bits, 192 kHz• 
    Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz • 
    Signaal-ruisverhouding: > 90 dB• 
    Dynamisch bereik bij 1 kHz (DVB-T-• 
modus): > 75 dB
    Dynamisch bereik bij 1 kHz (DVD-• 
modus): > 90 dB
    Overspraak (DVB-T-modus): > 90 dB• 
    Overspraak (DVD-modus): > 90 dB• 
    Vervorming/ruis (DVB-T-modus): > 65 dB• 
    Vervorming/ruis (DVD-modus): > 90 dB• 

       Tuner/ontvangst/overdracht 
    TV-systeem: PAL• 
    Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)• 

       Aansluitingen 
    Antenne-ingang• 
    Passieve RF-doorlusuitgang• 
    SCART-uitgang• 
    Video-uitgang: cinch (geel)• 
    Audio-uitgang: cinch (wit/rood)• 
    Digitale uitgang: • 

    1 SPDIF coaxiaal: IEC60958 voor • 
CDDA/LPCM     
 IEC61937 voor MPEG 1/2, Dolby 
Digital

      USB-ingang (voorkant)• 
       Extra functies 

    Radio• 
    Elektronische programmagids: 7 dagen• 
    Teletekst• 

       

       9 Specificaties

 Opmerking

 Specifi caties en ontwerp kunnen zonder  •
kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

     

   Afspeelbare mediatypen 
    DVD-video, video-CD/SVCD, audio-CD, • 
CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, Picture CD, MP3-CD

       USB 
    Compatibiliteit: USB Direct (1.1)• 
    Klasseondersteuning: UMS (USB-Mass • 
Storage Class)

       TV-norm 
    Aantal lijnen:• 

    625 (PAL/50 Hz)• 
    525 (NTSC/60 Hz)• 

      Weergave: multi-standaard (PAL/NTSC)• 
       Video 

    Video DAC: 10-bits, 108 MHz• 
    Video-uitvoer: 1 Vpp ~ 75 ohm• 

        

   (Videoformaat) 
    Digitale compressie:• 

    MPEG 2: DVD/SVCD• 
    MPEG 1: VCD• 

      Horizontale resolutie:• 
    DVD: 720 pixels (50 Hz); 720 pixels • 
(60 Hz)
    VCD: 352 pixels (50 Hz); 352 pixels • 
(60 Hz)

      Verticale resolutie:• 
    DVD: 576 pixels (50 Hz); 480 pixels • 
(60 Hz)
    VCD: 288 lijnen (50 Hz); 240 lijnen • 
(60 Hz)
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Het apparaat 
    Afmetingen (b x h x d): 260 x 45 x 260 • 
(mm)
    Nettogewicht: 1,3 kg• 

       Stroomvoorziening 
    Voeding: 230 V; 50 Hz• 
    Stroomverbruik: < 12 W• 
    Stroomverbruik in stand-bymodus: • 
< 4,5 W

        

   Specifi caties van de laser 
    Type: halfgeleidende laser InGaAIP • 
(DVD), AIGaAs (CD)
    Golfl engte: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)• 
    Uitgangsvermogen: 10 mW (DVD), 5 • 
mW (VCD/CD)
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De TV is ingeschakeld, maar er is geen beeld:
  Controleer of de antenne goed op de  •
televisie is aangesloten.
  Controleer of het juiste apparaat is  •
geselecteerd als de TV-bron.
  Raadpleeg de gebruikershandleiding van  •
uw TV om het juiste video-invoerkanaal 
te selecteren. 

  

      Geluid
   Geen geluid.

    Zorg ervoor dat de audiokabels zijn • 
aangesloten en dat het aangesloten 
apparaat is ingesteld op de juiste 
ingangsbron.

      Geen geluid tijdens het afspelen van DivX-
fi lms.

    De audiocode wordt mogelijk niet • 
ondersteund door deze digitale 
ontvanger.

      Er wordt duaal geluid weergegeven.
    Druk op AUDIO om de geluidsmodi ‘LL’ • 
of ‘RR’ te selecteren. U hoort slechts één 
audiobestand.

        Afspelen
   DivX-videobestanden kunnen niet worden 
afgespeeld.

  Zorg ervoor dat het DivX-videobestand  •
volledig is.
  Zorg ervoor dat het bestand de juiste  •
extensie heeft.

    De beeldverhouding van het scherm komt niet 
overeen met de scherminstelling van uw TV.

    De beeldverhouding is vastgelegd op de • 
disc.

      

    

        10 Problemen 
oplossen

 Waarschuwing

 Risico van een elektrische schok. Verwijder de  •
behuizing van de speler nooit. 

  Probeer het product nooit zelf te repareren. 
Hierdoor wordt de garantie ongeldig. 
  Als u problemen ondervindt bij het gebruik 
van het product, controleer dan het volgende 
voordat u om service vraagt. Als het probleem 
niet is opgelost, registreer dan uw product voor 
ondersteuning op www.philips.com/welcome. 
    

   Als u contact opneemt met Philips, wordt u 
gevraagd om het model- en serienummer 
van dit product. Het model- en serienummer 
bevinden zich op de achterkant of onderkant 
van uw product. Noteer hier de nummers: 
  Modelnummer _________________________
  Serienummer __________________________

     Het apparaat
   De knoppen op het apparaat werken niet.

    Haal de stekker van de digitale ontvanger • 
enkele minuten uit het stopcontact en 
steek de stekker er weer in.

        Foto
   Geen beeld.
  Er is geluid, maar geen beeld:

  Controleer of de beeldinstellingen juist  •
zijn ingesteld.
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DivX-ondertiteling wordt niet goed 
weergegeven.

  Zorg ervoor dat de naam van het  •
ondertitelingsbestand overeenkomt met 
de naam van de fi lm.
  Selecteer de juiste tekenset. •

    Druk op  • HOME , selecteer 
 [Systeeminst.]  en druk op  OK .
    Selecteer  • [DVD/USB-instelling]  en 
druk vervolgens op  OK .
    Selecteer  • [DivX-ondertiteling]  en 
druk vervolgens op  OK .
    Selecteer de tekenset die de • 
ondertiteling ondersteunt.

      De inhoud van de USB-fl ashdrive kan niet 
worden gelezen.

  Het formaat van de USB-fl ashdrive is niet  •
compatibel met de digitale ontvanger.
  De drive is geformatteerd met een  •
bestandssysteem dat niet wordt 
ondersteund door dit apparaat 
(bijvoorbeeld NTFS).
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Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når 
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå 
utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært 
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra 
nettet. Den indbyggede netdel er derfor 
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i 
stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat 
sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan 
användaren utsättas för osynlig laserstrålning, 
som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad 
och bryter inte strömmen från nätet. Den 
inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet 
så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin 
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa 
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle 
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla 
alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty 
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on 
kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun 
pistoke on pistorasiassa.

Italia

DIchIarazIone DI conFormIta’

Si dichiara che l’apparecchio HTS3375, Philips 
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del 
D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven 

Philips Consumer Lifestyle
Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven, 

The Netherlands



Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985
  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085

中文
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