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Svenska
Denna produkt innehåller copyright-skyddad teknologi som
skyddas av metodanspråk från vissa amerikanska patent och andra
immateriella egendomsrätter ägda av Macrovision Corporation och
andra rättsägare. Utnyttjande av denna copyright-skyddade
teknologi måste godkännas av Macrovision Corporation, och är
avsedd för hemmabruk och annat begränsat tittande såvida annat ej
godkänts av Macrovision Corporation. Motkonstruktion eller
isärtagning är förbjuden.

Tillverkade under licens från Dolby Laboratories. “Dolby”,
“Pro Logic” och den dubbla D-symbolen är varumärken till Dolby
Laboratories. Konfidentiella Opublicerade Arbeten.
©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

TRUSURROUND, SRS, och
är varumärken till of SRS Labs,
Inc. TRUSURROUND teknologi är tillverkat under licens från SRS
Lass, Inc.
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Introduktion
Det nya milleniets underhållningsmedium
Video har aldrig varit i närheten av detta! Perfekta digitala bilder i
studiokvalitet med verklig 3-dimensionell digital flerkanals-audio.
Filmsekvenserna visade från en kameravinkel du själv väljer.
Språkbarriärer som brutits ned genom ljudspår på inte mindre än åtta
språk, plus textade språk – om tillgängliga på skiva – så många som 32.
Och vare sig du tittar på DVD-Video på widescreen eller vanlig TV, ser
du den alltid som den var avsedd.

Digital video
Svenska

DVD-Video använder den allra senaste MPEG2 tekniken för
datakompresion för att registrera en hel film på en enda 5-tums skiva.
DVD-skivornas variabla bitantalskompression, med upp till 9.8
Mbits/sekund, fångar även de mest komplexa bilderna i deras
originalkvalitet.
De kristallklara digitala bilderna hav en horisontell upplösning på över
500 linjer, med 720 pixels (bildelement) i varje linje. Denna upplösning är
mer än dubbelt så stor som den hos VHS, överlägsen en laserskiva, och
helt jämförbar med digitala masters gjorda i inspelningsstudior.
DVD-Videoskivor uppfyller antingen PAL- eller NTSC-videonormen.
Denna dubbelnormspelare kan spela upp båda typerna, och presentera
dem på bästa möjliga sätt på din flernorms TV-skärm.
Som det framtida universella videosystemet erbjuder DVD-Video
optimala bilder på alla TV-skärmar.

Din DVD-Videospelare
Din Philips DVD-Videospelare spelar digitala videoskivor som uppfyller
den allmänna DVD-Videonormen. Med spelaren kan du njuta av
fullängdsfilmer med verklig biokvalitet, och stereo- eller flerkanalsljud
(beroende på skivan och din inställning av uppspelningen). De unika
funktionerna med DVD-Video, som t ex val av ljudspråk och textade
språk, och olika kameravinklar (återigen beroende på skivan), ingår alla.
Dessutom ges du med Philips Disc Lock möjlighet att besluta vilka skivor
dina barn får titta på.
Du kommer att märka att din spelare än synnerligen lätt att använda
med skärmdisplayen och spelarens display i kombination med
fjärrkontrollen.

Nya spännande funktioner
Din nya spelare bjuder också på ett antal unika, ultranya funktioner för
att förhöja ditt tittarnöje.
Dessa innefattar:
● Digital Natural Motion, en spännande teknik som slätar ut
rörelse på bilden för att ge en naturlig, mer avslappnad bild.
● Active Control, en kraftig funktion som automatiskt övervakar
och korrigerar signalen som kommer från din DVD-Video-skiva och
därmed ser till att du alltid har bästa möjliga bild, och att alla skivor
du spelar har samma utseende.
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Utöver DVD-Videoskivor, kan du även spela upp alla Video CD-skivor
och Audio CD-skivor (inklusive CDR och CDRW).

DVD-Video
Du känner igen DVD-Videoskivor på logon.
Beroende på materialet på skivan (en film, videoklipp, en dramaserie,
etc) kan dessa skivor ha en eller flera Titlar, och varje titel kan ha ett
eller flera Kapitel. För att få en enkel och bekväm access, låter din
spelare dig flytta mellan Titlar, och även mellan Kapitel.
Svenska

03_DVD1010_S_23932_D1

Video CD
Du känner igen Video CD-skivor på logon.
Beroende på materialet på skivan (en film, videoklipp, en dramaserie,
etc) kan dessa skivor ha ett eller flera spår, och spår kan ha ett eller
flera register, enligt visning på skivfodralet. För att få en enkel och
bekväm access, låter din spelare dig flytta mellan spår och mellan
register.

Audio CD
Audio CD-skivor innehåller bara musikspår.
Du känner igen CD-skivor på deras logo.
Du kan spela upp dem på vanligt sätt genom stereosystemet med hjälp
av knapparna på fjärrkontrollen och/eller frontpanelen, eller via TV:n
med hjälp av Skärmdisplayen (OS).

Super VCD
Din spelare spelar även SVCD-skivor baserade på Super VCD-normen
antagen av elektronikindustrin i Folkrepubliken Kina.
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Uppackning
Kontrollera och identifiera först innehållet i ditt spelarpaket med
DVD-Video, enligt nedanstående lista:

Svenska

-

DVD-Videospelare
Fjärrkontroll med separat förpackade batterier
2-ledares elsladd
Eurokontaktkabel (endast Europa) eller YUV-kablar (utanför Europa)
Audiokabel
Videokabel
Bruksanvisning
Garanti
Digital koaxialkabel

Var vänlig och meddela din leverantör utan dröjsmål, om någon del är
skadad eller fattas.
Spara förpackningsmaterialen; du kan behöva dem för framtida transport
av din spelare.

Placering
● Placera spelaren på en stadigt, plan yta.
● Låt den inte vara i närheten av uppvärmningssystem eller direkt
solljus.
● Vid placering i skåp: ha minst 2.5 cm fritt utrymme runt om spelaren
för tillräcklig ventilation.
● Om DVD-Videospelaren inte kan läsa DC-/DVD-skivor rätt, försök
med ett allmänt tillgängligt rengöringsmedel för CD/DVD och gör
ren linserna innan du lämnar in Videospelaren på reparation.
Andra rengöringsmetoder kan förstöra linserna. Ha alltid facket
stängt, så att damm inte kommer in till linserna.
● Linserna kan immas ner om DVD-spelaren plötsligt flyttas från en
kall till en varm omgivning. Det går då inte att spela upp en
CD/DVD. Låt DVD-Videospelaren vara i en varm omgivning tills
fukten dunstat bort.
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Funktionell översikt
Spelarens front

Svenska

POWER ON/OFF
- sätter på/stänger av spelaren
Standby indikator
- lyser när spelaren är i Standby-läge
VIDEO MODE
- kopplar till/från funktionen Active Control
Display
- visar spelarens aktuella status
DNM
- sätter på/stänger av Digital Natural Motion

Skivfack

/ OPEN/CLOSE
- öppnar/stänger skivfacket
9 STOP
- stoppar video-/audiouppspelning
2 PLAY
- startar video-/audiouppspelning
; PAUSE
- avbryter video-/audiouppspelning eller rullar
fram till nästa bildruta
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Spelarens baksida
Strömförsörjningsuttag
- anslutning till nätström

Svenska

TV-anslutningar
YUV(YCBCR)
- för anslutning till en TV med YUV-ingångar
S-Video (Y/C)
- för anslutning till en TV med S- video /Y/C)-ingångar
Video (CVBS)
- för anslutning till en TV med CVBS videoingångar
Eurokontakt TV OUT
- för anslutning till en TV med Eurokontakt
Eurokontakt (AUX-VCR)
- för anslutning till t ex din videobandspelare

Audio-anslutningar
2 x analoga L/R audioutgångar
- anslutning till en förstärkare, receiver eller stereosystem
Digital audio utkontakt (coaxial)
- anslutning till digital (coaxial) utrustning
2 x digitala audio utkontakter (optiska)
- anslutning till digital (optisk) utrustning

Varning: Vidrör inte de inre stiften i bakpanelens kontakter.
Elektrostatisk urladdning kan förorsaka bestående skada på spelaren.
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Display
Video CD isatt
Super Video CD isatt
Compact disc (CD) isatt
DVD videoskiva isatt

DVD titel-nummer
Svenska

03_DVD1010_S_23932_D1

DVD kapitel-nummer

VCD/CD spår-nummer

spårtid i timmar, minuter och sekunder

total tid i timmar, minuter och sekunder

paus aktiv
scan aktiv
repeat A-B aktiv
shuffle aktiv
Upprepa Titel/Kapitel/Spår/Alla aktiv
Favoritspårval aktiv
Digital Natural Motion aktiv
fjärrkontroll aktiv (blinkar)
Digital Theatre Sound aktivt på digitala utkontakter
Digital utsignal är satt på PCM i menyn Personal Preferences
lyser när Dolby Surround downmix är valt
3D sound valt
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Fjärrkontroll

TV POWER
DVD POWER B

Svenska

9
- stopp
VIDEO MODE
- Active Control till/från
2
- uppspelning
Q
- söka bakåt
;
- paus
H
- slow motion
R
- söka framåt
¡
- föregående kapitel, spår eller titel
e
- fortsätta uppspelning
P
- nästa kapitel, spår eller titel

DISC MENU
- visar DVD-skivmeny
MENU SYSTEM
- skärmdisplay on/off
t u v w
- markörförflyttning
upp/ner/vänster/höger
RETURN
- gå till föregående menysteg
a ZOOM
- förstora videobild
} ANGLE
- väljer DVD-kameravinkel
DNM
- Digital Natural Motion on/off
OK
- acceptera menyval

VOL +/–
- Volym öka/minska (endast TV)
c MUTE
- TV Mute ON/OFF
CH +/–
- stega upp/ner genom kanaler
(endast TV)

0-9
- siffertangentbord
T
- välja titel
C
- välja kapitel

FTS
- favoritspårval
SHUFFLE
- uppspelning i slumpmässig följd
Z subtitle
- väljare textat språk
Y audio
- väljare audio-språk
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DIM
- justera ljusstyrka
REPEAT
- upprepa kapitel, spår, titel, skiva
REPEAT A-B
- upprepa sekvens
SCAN
- uppspelning av de första
10 sekunderna av varje
kapitel/register på skivan
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Skärmdisplay information
Menyfält/Statusfönster
f
g
h

Användarpreferens
Titel/Spår
Kapitel/Register
Audio-språk
Textat språk
Vinkel
Zoom
Färginställning
Videoprogram
Ljud
Bild för bild

Slow motion
Fast motion
Tidsökning

Svenska

V
W
X
Y
Z
}
a
b
c
d
e

Statusfönsterikoner
Statusfönstret visar spelarens aktuella status och visas tillsammans med
den första delen av menyfältet, om det aktiveras i menyn FEATURES
(se Personliga Preferenser).
Allmänt
Skivtyp

Skivfacksstatus

Standardskärm
Standardskärmen visas när spelaren är i läge STOP.
Den kan innehålla ett statusfönster (se ‘Statusfönster’) och ett
‘Temporary Feedback Field’. Här ges information som rör förbjudna
aktioner, uppspelningslägen, tillgängliga vinklar, etc.
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Ikoner Temporary Feedback Field
Upprepa Allt
Upprepa Titel
Upprepa Spår
Upprepa Kapitel
Svenska

Shuffle
Shuffle Repeat
Upprepa A till slut
Upprepa A-B
Vinkel
Skivspärr På
Barnsäker
Fortsätta
Aktion förbjuden
Digital Natural Motion På
Digital Natural Motion Av
Active Control On
Active Control Off
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Förberedelse

- Beroende på din TV och övrig utrustning du vill ansluta, finns det olika
sätt du kan ansluta spelaren på. Dessa visas i den nedanstående
ritningen.
Se vid behov efter i bruksanvisningen till din TV, videobandspelare,
stereosystem och eventuell(a) annan(andra) bruksanvisning(ar) så att du
får optimala anslutningar.
- Anslut inte din DVD-spelare via din videkasettspelare, eftersom
videokvaliteten kan förvrängas av kopieringsskyddet.
- För bättre ljudåtergivning kan du ansluta spelarens audioutgångar till
din förstärkare, receiver, stereosystem eller A/V-utrustning.
Se för detta ‘Anslutning till tillvalsutrustning’ på nästa sida.
Observera: Anslut inte spelarens audioutgång till phonoingången hos ditt audiosystem.

Ansluta till en standard TV
Eurokontakt
● Anslut Eurokontakten till motsvarande kontakt på TV:n med hjälp av
den medföljande kabeln (1) (enbart Europa)

YUV-anslutningar
1
2

Anslut YUV-anslutningarna till motsvarande kontakt på TV:n med
hjälp av de medföljande YUV-kablarna (2). (ej Europa)
Anslut audioutgångarna Left och Right till motsvarande utgång på
TV:n med hjälp av den medföljande audiokabeln (5).

Om din TV inte är utrustad med en Eurokontakt eller YUVanslutningar kan du välja en av följande alternativa
anslutningar:

S-Video (Y/C) anslutning
1
2

Anslut S-Videoutgången till motsvarande utgång på TV:n med hjälp
av en S-Videokabel (3) (extra tillbehör).
Anslut audioutgångarna Left och Right till motsvarande utgångar på
TV:n med hjälp av den medföljande audiokabeln (5).

Video CVBS anslutning
1
2

Anslut Videoutgången till motsvarande utgång på TV:n med hjälp av
den medföljande videokabeln (4).
Anslut audioutgångarna Left och Right till motsvarande utgångar på
TV:n med hjälp av den medföljande audiokabeln (5).
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Ansluta till tilläggsutrustning
Ansluta till en förstärkare utrustad med tvåkanals
analog stereo
● Anslut audioutgångarna Left och Right till motsvarande utgångar på
din förstärkare, receiver eller stereosystem. Använd den
medföljande audiokabeln (6) till detta.

Ansluta till en förstärkare utrustad med tvåkanals
digital stereo (PCM)
Svenska

1

2

Anslut spelarens digitala audioutgång (optical 8 eller coaxial 7) till
motsvarande ingång på din förstärkare. Använd den medföljande
digitala (optisk 8 eller koaxial 7) audiokabeln.
Du måste aktivera spelarens digitala utgång (se ‘Personliga
Preferenser’).

Ansluta till en A/V receiver med flerkanals dekoder
(Dolby Digital, MPEG 2 och DTS)
Digitalt flerkanalsljud
Den digitala flerkanalsanslutningen ger den optimala ljudkvaliteten.
För detta behöver du en flerkanals A/V-mottagare som stöder ett eller
flera av audioformaten som din DVD-spelare stöder (MPEG 2, Dolby
Digital och DTS). Se efter i mottagarens bruksanvisning och på
logotyperna på mottagarens framsida om din mottagare stöder ett av
dessa format.
1

2

Anslut spelarens digitala audioutgång (optical 8 eller coaxial 7) till
motsvarande ingång på din förstärkare. Använd den medföljande
digitala (optisk 8 eller koaxial 7) audiokabeln.
Du måste aktivera spelarens digitala utgång (se ‘Personliga
Presenter’).

Obs: Om audioformatet hos den digitala utgången inte stämmer överens
med prestandan hos din receiver, skapar receivern ett starkt, förvrängt ljud.
Audioformatet hos DVD-skivan som spelas visas i Statusfönstret vid språkbyte.
6-Kanals Digital Surround via digital anslutning kan bara erhållas om din
receiver är utrustad med en digital flerkanals dekoder.
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Anslutning till en förstärkare med Dolby Surround (TM)
Dolby Surround ljud
● Anslut spelaren till TV:n och anslut spelarens audioutgångar Left och
Right till motsvarande ingångar på Dolby Surround (TM)
Audio/Video-receivern, med hjälp av den medföljande audiokabeln
(6).
Om din förstärkare är utrustad med en Dolby digital(TM)
dekoder
● Anslut spelaren enligt beskrivningen i avsnittet ‘Anslutning till en A/V
receiver med flerkanals dekoder’ ovan.
Om din TV är utrustad med en Dolby Surround (TM) dekoder
● Anslut spelaren till TV:n enligt beskrivning i avsnittet ‘Anslutning till
en TV’ ovan.

Anslutning till strömförsörjning
1
2

Anslut honänden på den medföljande nätsladden i
strömförsörjningskontakten baktill på spelaren.
Anslut sladdens hanände i ett vanligt eluttag.

Obs: Spelaren ställer automatiskt in den lokala nätspänningen.
När spelaren är i ‘Standby’ konsumerar den fortfarande en del ström. Dra ur
stickproppen från vägguttaget om du helt vill bryta strömmen från nätet till
din spelare.
Observera: Endast behörig servicepersonal bör ta bort höljet
eller utföra service på denna apparat.

Infraröd fjärrkontroll
Isättning av batterierna
1
2
3

Öppna locket till batterifacket.
Sätt i två ‘AA’ (LR-6) batterier enligt indikering i batterifacket.
Stäng locket.

Observera: Blanda inte gamla och nya batterier. Och blanda
aldrig olika batterityper (standard, alkaliska, etc.).
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Använda en andra DVD-spelare bredvid
DVD1010
För att manövrera DVD1010 via fjärrkontrollen utan att den andra
spelaren reagerar på fjärrkontrollens kommandon, kan du koppla om
fjärrkontrollen och spelaren att använda ett andra set med styrkoder.
Standardsystemkoden är Kod 1.

Programmering av DVD1010 att reagera på annan
RC-kod.
Svenska

● För att programmera DVD1010 att reagera på Code 1/Code 2,
stäng av apparaten (OFF).
● Tryck samtidigt på knapparna STOP 9 och PAUSE ; på spelarens
frontpanel samtidigt som du slår på apparaten (ON).
● Släpp STOP 9 och PAUSE ;, när RCCODE1 eller RCCODE2 visas
på spelarens display.
● Du kan ändra den nuvarande koden genom att trycka på PAUSE ;
E-knappen inom 5 sekunder.

Val av fjärrkontrollkod på fjärrkontrollen
● Tryck samtidigt på DNM-knappen på fjärrkontrollen och 1 eller 2
på siffertangentbordet för att välja Code 1 eller Code 2 på
fjärrkontrollen.
➤ Fjärrkontrollen sätts nu på den fjärrkontrollkod du väljer.
➤ Denna handling kan upprepas varje gång det är nödvändigt.

Programmering av fjärrkontrollen
BRAND

CODE

Bang & Olufsen
Grundig

592, 114
097, 562, 581, 218, 232, 264, 561,
064, 222, 514, 614

Hitachi

172, 190, 252, 070, 178, 376, 383,
136, 071, 065, 244, 436, 063, 223,
225, 584, 083, 132, 333, 603, 043,
059, 254, 575, 605

JVC
Panasonic
Philips
Radiola
SBR
Saba
Samsung
Schneider
Sony
Telefunken

080, 096, 063, 187, 217, 219, 398, 633
078, 277, 082, 241, 188, 264, 253,
190, 240, 394, 584
039, 583, 081, 350, 220, 064, 070,
114, 401, 581
064, 350, 039
039, 064, 070, 220
232, 136, 528, 370, 114, 190, 240,
223, 314, 225, 362, 102, 326, 584
087, 046, 205, 244, 291, 317, 397,
036, 057, 059, 064, 066, 083, 117,
454, 515, 583, 614
064, 363, 350, 571, 330, 421, 084,
245, 274, 379, 398, 695
027, 037, 532, 063, 138, 107, 038, 678
333, 370, 136, 279, 528, 525, 289,
498, 652, 032, 083, 101, 111, 128,
240, 362

Thomson

528, 370, 136, 225, 232, 360, 223,
314, 326, 264, 426, 376, 587

Toshiba

062, 183, 580, 529, 270, 536, 535,
097, 087, 063, 181
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Din fjärrkontroll kan användas för att kontrollera din TV.
För att kontrollera denna utrustning finns följande knappar på
fjärrkontrollen:
VOL+, VOL-, CH+/- och c
1

För att ändra fjärrkontrollen så att den kan användas ihop med ditt
TV-märke väljer du ditt märke i tabellen. Notera det 3-siffriga
kodnumret efter märkesnamnet.
2 Tryck samtidigt på knapparna DNM och RETURN under
åtminstone 3 sekunder.
➤ Din fjärrkontroll är nu avaktiverad för samtliga funktioner.
3 Lägg in siffrorna i det valda 3-siffriga kodnumret inom 30 sekunder.
● Upprepa steg 1, 2 och 3 om du trycker på fel knapp eller fel
nummer.
4 Fjärrkontrollen är nu programmerad att kontrollera din TV. Om den
inte reagerar på rätt sätt på de nämnda knapparna får du välja nästa
3-siffriga kodnummer efter ditt TV-märke och upprepa steg 2 och 3.
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PAL/NTSC-inställningar
Du kan koppla om PAL/NTSC –inställningen på spelaren att
överensstämma med videosignalen till din TV för att låta Skärmdisplayen
visas i rätt format på din skärm.
● Stäng AV spelaren för att ändra NTSC/PAL-inställningen.
● Tryck samtidigt på knapparna STOP 9 och DNM när du sätter PÅ
spelaren.
● Släpp knapparna STOP 9 och DNM, när PAL eller NTSC kommit
upp på spelarens displaypanel.
● PAL eller NTSC som visas på displaypanelen är den aktuella
inställningen på spelaren.
● Du kan ändra den aktuella inställningen genom att trycka på DNM
inom 5 sekunder.
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Allmän förklaring
Om denna instruktionsbok
Denna instruktionsbok tillhandahåller grundläggande anvisningar för
hanteringen av DVD-spelaren. En del DVD-skivor är emellertid
tillverkade på ett sådant sätt att de kräver särskild hantering eller bara
medger begränsad hantering under uppspelning.
I dessa fall kan det hända att spelaren inte reagerar på driftskommandon.
Se efter i anvisningarna i skivfodralet om detta skulle hända. Om ett
visas på TV-skärmen, är hanteringen inte tillåten av spelaren eller
skivan.
Svenska

Manövrering av fjärrkontrollen
- Om annat ej anges kan alla manövreringar utföras med fjärrkontrollen.
Peka alltid direkt med fjärrkontrollen mot spelaren, kontrollera att det
inte finns några hinder i vägen för den infraröda strålen.
- När det finns motsvarande tangenter på frontpanelen kan de också
användas.

Manövrering via menyfältet
- Ett antal operationer kan även utföras via menyfältet på skärmen.
Menyfältet kan anropas genom tryckning på någon av följande knappar
på fjärrkontrollen: MENU SYSTEM, T, C, Audio Language, Subtitle
Language, FTS, siffertangenter och Zoom.
- När du använder en genvägsknapp för att anropa menyfältet, visas det i
5 sekunder om ingen knapp trycks in.
- Följande funktioner kan manövreras via menyfältet:
- Inställning Personliga Preferenser;
- Val av Titel/Spår;
- Val av Kapitel/Register;
- Val av Audiospråk;
- Val av Textad språk;
- Val av vinkel;
- Zoom;
- FTS;
- Val av ljudsätt;
- Bild för bild;
- Slow motion;
- Fast motion;
- Tidsökningen.
- De olika punkterna kan väljas med tangenterna w/v eller genom
tryckning på dithörande tangenter på fjärrkontrollen.
- Tryckning på MENU SYSTEM gör att menyfältet försvinner från
skärmen.
- Vid val av en punkt lyser den valda punkten upp och
markörtangenterna (på fjärrkontrollen) som hanterar denna punkt visas
under ikonen.
- < eller > anger att fler punkter är tillgängliga till vänster/höger om
menyfältet. Välj t eller u för att välja dessa punkter.
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Påslagning
1
2

Sätt på TV:n och den valda videoingången för din
DVD-Videospelare.
Tryck på POWER ON/OFF.
➤ Spelarens display tänds och ‘Jungfrulägets skärm’ visas.

‘Jungfruläget’ inträffar bara efter den allra första starten av spelaren.
I ‘Jungfruläge’ kan du behöva ställa in dina personliga preferenser för
några av spelarens mest relevanta punkter. Se ‘Jungfruläge’ nedan.

Jungfruläge

Svenska

03_DVD1010_S_23932_D1

Allmänt
I ‘Jungfruläge' måste du ställa in dina personliga preferenser för några av
spelarens funktioner.

Manuell hantering
Efter den allra första påslagen av spelaren visas skärmen ‘Jungfruläge’
(se ‘Påslagning’).
Menyn för den första punkten som ska ställas in visas och det första
alternativet är tänt.
● Använd knapparna w v för att gå igenom alternativen i menyn.
Ikonen till det valda alternativet tänds.
● Tryck på OK för att bekräfta ditt val och för val av nästa meny.

Automatisk inställning
När inställningar kan tas över från din TV eller Hembiosystem visas
meddelandet ‘Auto configurering in progress’.
Menyer till vilka det inte finns några inställningar visas. De måste ställas
in manuellt.
Obs: Preferenser måste ställas in i den ordning som punktmenyerna visas på
skärmen.
‘Jungfruläget’ annuleras bara efter att inställningen av den sista punkten har
bekräftats.
visas på skärmen om några andra tangenter än w v eller OK trycks ned.
Om spelaren stängs av under inställning av personliga preferenser, måste alla
preferenser ställas in igen när spelaren sätts på på nytt.
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Följande punkter kan behöva ställas in i Jungfruläge:
Menyspråk/Menu language
Skärmmenyerna visas på det språk du väljer. Du kan välja mellan 8 olika
språk.
Audiospråk/Audio language
Ljudet blir på det språk du väljer under förutsättning att detta är
tillgängligt på skivan som spelas. Om inte, går talet tillbaka till det först
talade språket på skivan. Du kan välja mellan 16 olika språk. Även
skivmenyn blir på det språk du väljer under förutsättning att det är
tillgängligt på skivan som spelas.
Svenska

Textat språk/ Subtitle language
Textade språk blir det språk du väljer under förutsättning att detta är
tillgängligt på skivan som spelas. Om inte, går textat språk tillbaka till det
första textade språket på skivan. Du kan välja mellan 16 olika språk.
TV-format/TV Shape
Om du har en widescreen (16:9) TV, välj 16:9.
Om du har en vanlig (4:3) TV, välj 4:3.
I detta fall kan du även välja mellan:
Letterbox för en ’widescreembild’ med svarta balkar upptill och nertill,
eller Pan Scan, för en fullhöjdsbild med sidorna avklippta under
förutsättning detta är tillgängligt på skivan som spelas. Om en skiva har
Pan Scan flyttar sig (scan) bilden horisontellt för att hålla kvar
huvudhandlingen på skärmen.
Land/Country
Välj ditt land. Detta används som inmatning för funktionen
’Föräldrakontroll’. (se ’Accesskontroll’)
Obs: Samtliga dessa punkter måste ställas in efter den första starten
(’Jungfruläge’). Därefter kan de alltid anpassas i menyn med personliga
preferanser.
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Personliga preferenser
I detta läge kan du ställa in dina personliga preferenser för en del av
spelarens funktioner.

Allmän hantering
● Tryck på MENU SYSTEM på fjärrkontrollen.
● Välj V i menyfältet och tryck på w.
➤ Menyn Personliga preferenser visas.
● Använd tangenterna t u w v för att vippa genom menyer,
undermenyer och undermenyalternativ.
➤ När en menypunkt väljs, visas markörtangenterna (på
fjärrkontrollen) bredvid punkten för manövrering av punkten.
● Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka till huvudmenyn.
Följande punkter kan anpassas:

p

Picute/Bild
TV-format/TV Shape
Se ’Jungfruläge’
Växling svart nivå (endast NTSC)/Black level shift
Anpassar färgdynamiken för ett erhålla rikare kontraster.
Välj ON eller OFF.
Videoväxling/Video shift
Fabriksinställningen är sådan att videon centreras på din skärm.
Använd denna inställning för att placera bilden på din TV efter eget
önskemål genom att rulla den åt vänster eller höger.
Färginställning (inte för CVBS- och S-video)
Du kan välja en av fyra förbestämda färginställningar och en personlig
färginställning som du själv kan bestämma.
Personlig färg (inte för CVBS- och S-video)
Gör det möjligt för dig att fininställa Kontrast, Mättnad och Ljusstyrka
för den valda färginställningen.
När Active Control (se nedan) är tillkopplad, är ytterligare tre
inställningar upplysta i den Personliga Färgpreferensen: DNR (Dynamic
Noise Reduction/dynamisk brusreduktion), Dynamic Contrast/Dynamisk
Kontrast och Sharpness/Skärpa.
● Välj med hjälp av knapparna v w på fjärrkontrollen i tur och
ordning var och en av sex funktioner och ställ med glidreglaget till
höger in dem efter din personliga preferens.
● Tryck på OK för att bekräfta och gå tillbaka till huvudmenyn.
➤ Dina personliga preferenser är nu sparade och gäller för alla
skivor du spelar upp.
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Viktigt:
Inställningarna “Colour settings” (Färginställningar) och “Personal
colour” (Egen färginställning) är enbart aktiva när videoläget “Active
control” (Aktiv kontroll) är i läge ON (PÅ) och/eller funktionen “Digital
Natural Motion” (DNM) är i läge ON (PÅ). Se tabell 1 nedan.

Svenska

Videoläge
(Active Control)

Digital Natural Motion

Colour settings/
Personal colour

ON (PÅ)

OFF (AV)

Tillgängliga

OFF (AV)

ON (PÅ)

Tillgängliga

ON (PÅ)

ON (PÅ)

Tillgängliga

OFF (AV)

OFF (AV)

Ej tillgängliga

Active Control (inte för CVBS- och S-video)
Med Active Control inkopplad, övervakar och korrigerar spelaren hela
tiden signalen från DVD-Videon för att säkerställa att du alltid har bästa
möjliga bild, och att alla skivor du spelar får samma utseende.
● Välj p från menyn Personal Preferences för val av ett
standardvärde på Active Control-inställningen på din spelare, välj
sedan Active Control.
● Välj med hjälp av knapparna v w på fjärrkontrollen Active Control
ON eller OFF.
● Tryck på OK för att gå tillbaka till huvudmenyn.
➤ Den standardinställning på Active Control du har valt används
nu varje gång du sätter på spelaren.

q

Sound/Ljud
Digital utgång/Digital output
Fabriksinställning ALL innebär att båda koaxial- och optiska utgångar är
tillkopplade. Ändra inställningen till OFF, om du inte ansluter utrustning
med en digital ingång.
Sätt den digitala utgången på PCM (Pulse Code
Modulation/pulskodmodulation), om din utrustning inte innefattar en
digital flerkanals dekoder. Både koaxial- och optiska utgångar är då bara
tillkopplade för PCM.
Analog utgång/Analog output
Välj Stereo eller Dolby Surround eller 3D Sound.
3D sound
I en installation utan bakre högtalare (analog stereoeffekt), återmixar
3D sound de befintliga kanalerna med digital surround (Dolby Digital
och MPEG-2) till ett tvåhögtalars ljud, där all ursprunglig
audioinformation behålls. Resultatet är lyssnarkänslan att vara omgiven
av många högtalare.
Dolby Surround
Välj detta alternativ vid användning av audioutrustning med en Dolby
Surround dekoder. I detta alternativ mixas den 5,1 audiokanalerna
(Dolby Digital och MPEG-2) ner till ett Dolby Surround kompatibelt
2-kanalsljud.
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Anslutet audiosystem

Digital ut

Analog ut

Förstärkare eller TV med tvåkanals analog stereo

Off

Stereo eller 3D Sound

Förstärkare eller TV med Dolby Surround

Off

Dolby Surround

Förstärkare med tvåkanals digital stereo

enbart PCM

Stereo eller 3D Sound

A/V-mottagare med multikanaldekoder
(Dolby digital, MPEG, DTS)

All

Stereo eller 3D sound eller Dolby
Surround

Nattläge
Optimerar dynamiken i ljudet vid uppspelning med låg volym (kan bara
användas med skivor som stöder denna funktion).
Karaoke-sång
Sätt bara denna inställning på ON när en flerkanals karaoke-DVD spelas
upp. Karaoke-kanalerna på skivan blandas då till ett normalt stereoljud.

r

Language/Språk
Välj önskat meny-, audio- och textat språk. Se ’Jungfruläge’.
Audiospråk och textat språk kan även anpassas via menyfältet på
skärmen.

s

Funktion
Access Control
Access Control innehåller följande funktioner:
Disc Lock – När Disc Lock är satt på ON, måste en 4-siffrig kod läggas
in för att spela skivan.
Parental Control – Medger en villkorad presentation av DVD-skivor
som innehåller Parental Control-information. (se ’Access Control’)
Change Country – för val av land.
Change Code – för att ändra pin-koden.
Status Window
Visar spelarens aktuella status och visas ihop med menyfältet. I läge
STOP visas det tillsammans med ’Temporary Feedback’ Field på
standardskärmen. Se ’Skärmdisplay-information’, fabriksinställning är ON.
Välj Off för att ha statusfönstret avstängt.
PBC
DVD1010 är även förberedd för att erbjuda funktionen “Playback
Control” (PBC - uppspelningskontroll) om denna är tillgänglig på
VCD-skivan.
I Personliga inställningar kan du aktivera (On) eller avaktivera (Off)
denna funktion.
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Digital Natural Motion (DNM) (inte för CVBS och S-Video)
● För att välja standard DNM-inställningen på din spelare väljer du
funktionsikonen s från menyn med Personal
Preferences/Personliga Preferenser och därefter Digital Natural
Motion.
● Koppla Digital Natural Motion ON eller OFF med hjälp av
knapparna v w på fjärrkontrollen.
● Tryck OK för att bekräfta och gå tillbaka till huvudmenyn.
➤ DNM standardinställningen du har valt gäller nu varje gång du
sätter på spelaren.

Svenska

Viktigt:
Råd för kunder som äger en TV med funktionen “Digital Natural
Motion”:
TV-typ/DNM-inställning

DVD1010-inställning av funktionen Digital Natural Motion (DNM)

TV utan DNM-val

DNM-funktionen kan vara OFF (AV) eller ON (PÅ) (Kundens val)

TV med DNM-val, DNM i läge OFF (AV)

DNM-funktionen kan vara OFF (AV) eller ON (PÅ) (Kundens val)

TV med DNM-val, DNM i läge ON (PÅ)

Vi rekommenderar att sätta DNM-funktionen på DVD1010 i läge OFF (AV)

Display
Dim
Med denna kan du ställa in ljusstyrkan på displayen på spelarens front.
Genom att trycka upprepat på DIM-knappen på fjärrkontrollen kan du
välja 3 nivåer.
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Access Control; Disc Lock
(DVD och VCD)
Aktivering/avaktivering av Disc Lock
1
2
3
4
5
6
7

8

Välj i STOP-läge ACCESS CONTROL i menyn FEATURES med
hjälp av tangenterna w/v och tryck på u.
Lägg in en valfri 4-siffrig PIN-kod.
Lägg in koden en andra gång.
Gå till Child Lock med hjälp av w/v-knapparna.
Gå till Ç / É med tangenten u.
Välj Ç med tangenterna w/v.
Tryck på OK för att bekräfta eller på t för att bekräfta och tryck
på t igen för att avsluta menyn.
➤ Icke godkända skivor spelas inte om inte den 4-siffriga koden
läggs in.
Välj É för att avaktivera Child Lock.

Obs: Den 4-siffriga PIN-koden måste bekräftas på nytt när:
koden läggs in den allra första gången (se ovan);
koden ändras (se ’Ändra den 4-siffriga koden’);
koden annuleras (se ’Ändra den 4-siffriga koden’);
både Disc Lock och Parental Control är satta på Off och koden efterfrågas.

Godkänna skivor
● Sätt in skivan. Se ’Ladda en skiva’ nedan.
➤ När “Child lock” (Barnlås) är aktiverad, rutan ’child protect’
visas. Du ombeds lägga in din hemliga kod för ’Play Once’ eller ’Play
Always’. Om du väljer ’Play Once’, kan skivan spelas så länge den är
i spelaren och spelaren är i positionen ON. Om du väljer ’Play
Always’ blir skivan barnsäker (godkänd) och kan alltid spelas även
om Skivspärren är satt på ON.
Obs: Spelarens minne sparar en lista med 80 godkända (’barnsäkra’)
skivtitlar. En skiva läggs i listan när ’Play Always’ väljs i ’child protect’-rutan.
Varje gång en ’child safe’ skiva spelas, läggs den överst i listan. När listan är
full och en ny skiva läggs till, tas den skiva som legat längst på listan bort från
den.
Flervolyms VCD-skivor kan ha en annan ID för respektive volym. För att göra
hela satsen ’barnsäker’ måste varje volym godkännas.

Borttagning av godkännande
● Sätt i skivan. Se avsnitt ’Ladda skivor’ längre fram.
➤ Uppspelning startar automatiskt.
● Tryck på 9 när { är synligt.
➤ | visas och godkännandet är nu borttaget från skivan.
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Access Controll; Parental control
(endast DVD-Video)
Filmer på DVD-skivor kan innehålla scener som inte är lämpliga för barn.
Skivor kan därför innehålla ’Parental Control’ information som gäller
hela skivan eller vissa scener på skivan. Dessa scener är klassade från 1
till 8 och alternativt är mer lämpade scener tillgängliga på skivan.
Klassningarna är landsberoende. Funktionen ’Parental Control’ ger dig
möjlighet att förhindra att skivor spelas av dina barn eller att ha vissa
skivor uppspelade med alternativa scener.
Svenska

Aktivering/avaktivering av Parental Control
1

Välj i STOP-läge ACCESS CONTROL i menyn FEATURES med
hjälp av tangenterna w/v, tryck därefter på u.
2 Lägg in din 4-siffriga PIN-kod. Lägg in koden om så behövs en andra
gång.
3 Gå till nivån Parental med hjälp av tangenterna w/v.
4 Gå till fältet Value Adjustment med hjälp av u-tangenten.
5 Använd sedan tangenterna w/v eller fjärrkontrollens siffertangenter
för att välja en klassning från 1 till 8 för den isatta skivan.
Klass 0 (visat som ‘- -’):
Parental Control är inte aktiverad. Skivan spelas i sin helhet.
Klass 1 till 8 (1: barnsäker – 8 endast vuxna):
Skivan innehåller scener som inte är lämpliga för barn. Om du sätter en
klass för spelaren, kommer alla scener med samma klassning eller lägre
att spelas. Högre klassade scener spelas inte om det inte finns ett
alternativ på skivan. Alternativet måste ha samma klassning eller en lägre.
Om inga lämpliga alternativ hittas stoppar uppspelningen och den 4-siffria
koden måste läggas in.
6 Tryck på OK eller t för att bekräfta och tryck på t igen för att
avsluta menyn.

Land
1
2
3
4
5
6

Välj i STOP-läge ACCESS CONTROL i menyn FEATURES med
hjälp av tangenterna w/v, tryck därefter på u.
Lägg in den gamla koden.
Gå till CHANGE COUNTRY med hjälp av w-tangenten.
Tryck på u-tangenten.
Välj ett land med hjälp av w/v.
Tryck på OK eller t för att bekräfta och tryck på t igen för att
avsluta menyn.

Ändra den 4-siffriga koden
1
2
3
4
5
6
7

Välj i STOP-läge ACCESS CONTROL i menyn FEATURES med
hjälp av tangenterna w/v, tryck därefter på u.
Lägg in den gamla koden
Gå till CHANGE CODE med hjälp av w-tangenten.
Tryck på u-tangenten.
Lägg in den nya 4-siffriga koden.
Lägg in koden en andra gång och bekräfta med OK.
Tryck på t för att avsluta menyn.

Obs: Tryck på 9 fyra gånger när du är i rutan för accesskontrollens PIN-kod
om du har glömt din kod och avsluta med OK. Accesskontroll är nu avstängd.
Du kan då lägga in en ny kod (två gånger) enligt ovanstående beskrivning.
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Hantering
Ladda skivor

3

Tryck på OPEN/CLOSE på spelarens front. Skivfacket öppnar.
Lägg den valda skivan i facket, etikettsidan upp (även vid isättning av
en dubbelsidig DVS-skiva). Kontrollera att den ligger som den skall i
rätt fördjupning.
Tryck försiktigt på facket, eller tryck på OPEN/CLOSE, för att
stänga facket.
➤ READING visas i statusfönstret och READ på spelarens display
och uppspelningen startar automatiskt.

Obs: om ’Disc Lock’ är satt på ON och den isatta skivan inte finns med på
listan över ’barnsäkra’ (icke godkända), måste PIN-koden läggas in och/eller
skivan godkännas. (se ’Access Control’).

Digital Natural Motion (DNM)
Din DVD1010 har en ny funktion känd som Digital Natural Motion, som
utnyttjar en avancerad rörelsekorrigeringsteknik som automatiskt jämnar
ut rörelser (exempelvis en snabbt förflyttande fotboll) på bilden.
Denna funktion fungerar både på skivor med PAL eller NTSC och ger
ett naturligt rörelseintryck som är avsevärt mer avkopplade för ögonen.
● Tryck kort på DNM-knappen på fjärrkontrollen eller på DVDspelarens frontpanel för att kontrollera om Digital Natural Motion
är satt på on eller off.
➤ ‘DNM ON’ eller ‘DNM OFF’ visas då i 5 sekunder.
● Ändra DNM-statusen på din spelare genom att hålla DNM-knappen
intryckt i 1.5 sekund. Tryck alternativt på nytt på knappen innan
visningen försvinner från skärmen.
Obs: Funktionen Digital Natural Motion hos din spelare erhållas endast via
Scart- och YUV-anslutningarna.

Video Mode
Video Mode (inte för CVBS och S-Video)
Din spelare har en ny funktion känd som Active Control. Med Active
Control inkopplad övervakar och korrigerar spelaren hela tiden signalen
från DVD-videoskivan för att säkerställa att du alltid har bästa möjliga
bild, och att alla skivor du spelar har samma utseende.
● För kontroll om Active Control är till- eller frånkopplad, tryck kort
på knappen VIDEO MODE.
➤ ’AC ON’ eller ’AC OFF’ visas då på skärmen i 5 sekunder.
● Håll knappen VIDEO MODE intryckt i 1.5 sekund för att ändra
status på Active Control på din spelare. Tryck alternativt på
knappen igen innan visningen försvinner från skärmen.
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Uppspelning av en DVD-videoskiva
Uppspelning av en titel

Svenska

➤ Då skivan satts i och skivsläden stängts, startar uppspelningen
automatiskt. Statusfönstret och spelarens teckenfönster visar vilken
typ av skiva som matats in, liksom information om skivans innehåll.
Skivan kan be dig välja ur en meny. Om valen är numrerade, tryck
motsvarande numeriska knapp; om inte, använd knapparna w/v, t/u
för att markera ditt val, och tryck OK.
➤ Titeln som just spelas och kapitelnumret visas i menyfältet och
på spelarens display. Den avverkade uppspelningstiden visas i
statusfönstret och på spelarens display.
● Stoppa uppspelningen när som helst – tryck på 9.
➤ Standardskärmen visas då och ger information om spelarens
aktuella status.
● Du kan fortsätta uppspelningen från den punkt där du stoppade
genom att trycka på epå fjärrkontrollen.
➤ RESUME/fortsättningsfunktionen gäller inte bara för skivan i
spelaren utan även för de 4 senaste skivorna du har spelat.
Ladda bara skivan på nytt, tryck på 2 och när du ser
fortsättningsikonen epå skärmen, tryck på nytt på 2.
Obs: Eftersom det är vanligt att DVD-filmer släpps vid olika tillfällen i olika
delar av världen, har alla spelare regionkoder och skivor kan ha en alternativ
regionkod. Om du laddar en skiva med en annan regionkod i din spelare, ser
du meddelandet om regionkod på skärmen. Skivan går inte att spela och ska
tas ut ur facket.

Uppspelning av en video-CD
Uppspelning av en skiva
- Då skivan satts i och skivsläden stängts, startar uppspelningen
automatiskt. Statusfönstret och spelarens teckenfönster visar vilken typ
av skiva som matats in, liksom information om skivans innehåll.
- Skivan kan bjuda dig att välja en punkt från en meny. Tryck på
dithörande siffertangent om valen är numrerade.
- Titeln som just spelas och kapitelnumret visas i menyfältet och på
spelarens display. Den avverkade uppspelningstiden visas i statusfönstret
och på spelarens display.
● Stoppa uppspelningen när som helst – tryck på 9.
➤ Standardskärmen visas då och ger information om spelarens
aktuella status.
● Du kan fortsätta uppspelningen från den punkt där du stoppade
genom att trycka på epå fjärrkontrollen. RESUME-funktionen gäller
inte bara för skivan i spelaren utan även för de 4 senaste skivorna
du har spelat. Ladda bara skivan på nytt, tryck på 2 och när du ser
fortsättningsikonen epå skärmen, tryck på nytt på 2.
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Allmänna funktioner
Obs: Om inget annat anges baseras alla beskrivna funktionsinställningr på
manövrering via fjärrkontrollen. Ett antal funktionsinställningar kan dessutom
utföras via menyfältet på skärmen. (se ’Manövrering via menyfältet’).

Gå till en annan titel/spår
När en skiva har mer än en titel eller spår (vilket du kan se från både
menyfältet och spelarens display), kan du gå till en annan titel på följande
sätt:
● Tryck på T (titel), tryck sedan kort på P under uppspelning för att
välja nästa titel/spår.
● Tryck på T (titel), tryck sedan kort på O under uppspelning för att
gå tillbaka till början av den aktuella titeln/spåret. Tryck kort på O
för att gå tillbaka till den föregående titeln/spåret.
● Gå direkt till en titel eller ett spår, välj T (titel), lägg sedan in
titelnumret med hjälp av siffertangenterna (0-9).
Obs: Tryck på siffrorna i snabb följd, om numret har mer än en siffra.

Gå till ett annat kapitel/register
När en titel på en skiva har mer än ett kapitel eller ett spår har mer än
ett register (vilket du kan se på menyfältet), kan du gå till ett annat
kapitel/register på följande sätt:
● Tryck kort på P under uppspelning för att välja nästa
kapitel/register.
● Tryck kort på O under uppspelning för att gå tillbaka till början av
aktuellt kapitel/index. Tryck kort på O två gånger för att gå tillbaka
till föregående kapitel/index.
● Gå direkt till ett kapitel eller register, välj P, lägg sedan in kapiteleller registernumret med hjälp av siffertangenterna (0-9).
Obs: Tryck på siffrorna i snabb följd, om numret har mer än en siffra.

Slow Motion
● Välj f (Slow motion) i menyfältet.
● Använd w-tangenten för att ta fram Slow Motion-menyn.
➤ Spelaren lägger sig nu i PAUSE-läge.
● Använd tangenterna t u för val av önskad hastighet: -1, -1/2, -1/4
eller -1/8 (bakåt); 1/8, 1/4, 1/2 eller 1 (framåt)
● Välj 1 för att spela upp med normal hastighet igen.
● Om ; trycks ned, sätts hastigheten till 0.
● Avsluta slow motion genom att trycka på 2 och v.

Stillbild och stegmatning
●
●
●
●
●

Välj e (bild för bild) i menyfältet.
Använd w-tangenten för gå till meny ruta för ruta.
Spelaren lägger sig nu PAUSE-läge.
Använd tangenterna t u för val av föregående eller nästa bild.
Avsluta bild för bild genom att trycka på 2 och v.

Det går också att stega framåt genom att trycka upprepat på ; på
fjärrkontrollen.
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Söka
● Välj g (Fast Motion) i menyfältet.
● Använd w-tangenten för att ta fram Fast Motion-menyn.
● Använd tangenterna t u för val av önskad hastighet: -32, -8 eller -4
(bakåt) 4, 8, 32 (framåt).
● Välj 1 för att spela upp med normal hastighet igen.
● Avsluta fast motion genom att trycka på 2 och v.
För att söka framåt eller bakåt med olika hastigheter kan man även
använda Q eller R.
Svenska

Upprepa
DVD-Videoskivor – Upprepa kapitel/titel/skiva
● Tryck på REPEAT för att upprepa kapitlet som spelas.
➤ REPEAT CHAPTER visas på spelarens display.
● Upprepa titeln som spelas, tryck en gång till på REPEAT.
➤ REPEAT TITLE visas på displayen.
● Upprepa hela skivan, tryck en tredje gång på REPEAT.
➤ REPEAT ALL visas på displayen.
● Avsluta Repeat-funktionen, tryck en fjärde gång på REPEAT.
Video-CD-skivor- Upprepa spår/skiva
● Upprepa spåret som spelas, tryck på REPEAT.
➤ REPEAT TRACK visas på spelarens display.
● Upprepa hela skivan, tryck en andra gång på REPEAT.
➤ REPEAT ALL visas på displayen.
● Avsluta Repeat-funktionen, tryck en tredje gång på REPEAT.

Repeat A-B
Upprepa eller göra en slinga av en sekvens i en titel:
● Tryck på REPEAT A-B vid din valda startpunkt.
➤ A visas på skärmen.
● Tryck igen på REPEAT A-B vid din valda slutpunkt
➤ A-B REPEAT visas på displayen, och upprepningssekvensen börjar.
● Avsluta sekvensen, tryck på REPEAT A-B.

Scan
Spelar upp de första 10 sekunderna av varje kapitel/register på skivan.
● Tryck på SCAN.
● Tryck igen på SCAN eller tryck på 2 för att fortsätta spela vid ditt
valda kapitel/register.
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Shuffle
DVD-Videoskivor
Detta blandar om uppspelningsordningen för kapitel i en titel om titeln
har mer än ett.
● Tryck på SHUFFLE under uppspelning.
➤ SHUFFLE-ikonen visas på skärmen i ca 2 sekunder.
● Återgå till normal uppspelning, tryck igen på SHUFFLE.
Video CD-skivor
Detta blandar om uppspelningsordningen för spåren om skivan har mer
än ett.
● Tryck på SHUFFLE under uppspelning.
➤ SHUFFLE-ikonen visas på skärmen i ca 2 sekunder.
● Återgå till normal uppspelning, tryck igen på SHUFFLE.

Tidsökning
Tidsökningsfunktionen låter dig starta en uppspelning vid en valfri
tidpunkt.
● Välj h (Time Search) i menyfältet.
● Tryck på w.
➤ Spelaren lägger sig nu i pausläge.
➤ En tidredigeringsruta visas på skärmen och visar avverkad
uppspelningstid för den aktuella skivan.
● Lägg in den erforderliga starttiden med hjälp av det numeriska
tangentbordet. Lägg in timmar, minuter och sekunder från höger till
vänster i rutan.
➤ Efter varje punkts inläggning lyser nästa punkt upp.
● Tryck på OK för att bekräfta starttiden.
➤ Tidredigeringsrutan försvinner och spelaren startar från den
valda tidpositionen.

Zoom
Zoom-funktionen ger dig möjlighet att förstora videobilden och att
panorera genom den förstorade bilden.
● Välj a (Zoom) i menyfältet.
● Aktivera Zoomfunktionen genom att trycka på w/v och välj önskad
zoomfaktor, 1,33 eller 2 eller 4.
➤ Spelaren lägger sig i pausläge.
➤ Den valda zoomfaktorn visar under zoomikonen i menyfältet
och ’Press OK to pan’ visas under menyfältet.
➤ Bilden ändras efter denna.
● Tryck på OK för att bekräfta valet.
➤ Panoreringsikonerna visas på skärmen; v w t u och OK.
● Använd tangenterna v w t u för att panorera över hela skärmen.
● Vid tryckning på OK visas bara den zoomade bilden på skärmen.
● Tryck på a (Zoom) och välj önskad zoomfaktor enligt
beskrivningen ovan om du vill göra en ögonblickszoom.
● Avsluta Zoom genom att trycka på 2.
➤ Uppspelningen börjar igen.
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FTS-Video
- FTS-Videofunktionen ger dig möjlighet att spara dina favorittitlar och
kapitel (DVD) och favoritspår och register (VCD) på en viss skiva i
spelarens minne.
- Varje FTS-program kan innehålla 20 punkter (titlar, kapitel).
- Varje gång ett FTS-program spelas läggs det överst i listan. När listan är
full och ett nytt program läggs till, tas det sista programmet i listan bort.
- Valen kan när som helst anropas och spelas upp.
Spara ett FTS-Videoprogram
Svenska

off

st

● Välj i Stop-läge c i menyfältet.
● Öppna menyn genom att trycka på w.
➤ Video FTS-menyn visas.
Spara titlar/spår
● Tryck w för att välja TITLE (Titel) (DVD) eller TRACK (Spår)
(VCD).
● Använd u och t för att välja den önskade titeln.
● Tryck på OK om du vill spara hela titeln.
➤ Titelnumret läggs till listan med val.
Spara kapitel/register
● Tryck w på valt titelnummer.
➤ Titel- eller spårnumret blir märkt och markeringen flyttas till
det första tillgängliga kapitelnumret för denna titel.
● Använd u och t för att välja önskat kapitelnummer
(DVD)/indexnummer (VCD).
● Tryck på OK för att bekräfta valet.
➤ Titel/kapitelvalet läggs till listan med val.
● Tryck på v eller MENU SYSTEM för att avsluta Video FTSmenyn.
Radera en titel/spår från ett FTS-Videoprogram
●
●
●
●
●

Välj i Stop-läge c i menyfältet.
Använd w för att välja PROGRAM.
Använd u och t för val av önskat valnummer.
Tryck på OK för att radera valet.
Tryck på v eller MENU SYSTEM för att avsluta Video FTS-menyn.

Om du vill radera alla val:
● Välj i Stop-läge c i menyfältet.
● Använd w för att välja CLEAR ALL.
● Tryck på OK.
➤ Alla val raderas nu.
● Tryck på v eller MENU SYSTEM för att avsluta Video FTS-menyn.
Sätta FTS Video On eller Off
● Välj c i menyfältet och tryck på w.
➤ Video FTS-menyn visas.
● Tryck på u och t för val av ON eller OFF.
● Tryck på v eller MENU SYSTEM för att avsluta Video FTSmenyn
Du kan även sätta FTS Video ON eller OFF med hjälp av FTS-knappen
på fjärrkontrollen.
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Särskilda DVD-funktioner
Kontrollera innehållen på DVD-Videoskivor: Menyer.
För titlar och kapitel kan valmenyer vara inkluderade på skivan. DVDskivornas menyfunktion ger dig möjlighet att göra val från dessa menyer.
Tryck på dithörande siffertangent; eller använd tangenterna w, v, u, t
för att lysa upp ditt val och tryck på OK.

Titelmenyer
● Tryck på MENU DISC.
➤ Om den aktuella titeln har en meny visas denna nu på skärmen.
Om det inte finns någon meny i titeln, visas skivmenyn. Menyn kan t
ex lista upp alternativa kameravinklar, talat språk och textat språk,
samt kapitel för titeln.
● För att ta bort titelmenyn, tryck på nytt på MENU DISC.

Skivmeny
● Tryck på T följt av MENU DISC.
➤ Skivmenyn visas.
● För att ta bort skivmenyn, tryck på nytt på MENU DISC.

Kameravinkel
Om skivan innehåller sekvenser som spelats in från olika kameravinklar,
visas vinkelikonen och anger antalet tillgängliga vinklar, och vinkeln som
just visas. Du kan då byta kameravinkel om du vill.
● Välj önskad kameravinkel i vinkelikonen med hjälp av
w/v-tangenterna.
● Gå direkt till en vinkel genom att lägga in vinkelnumret med hjälp av
siffertangenterna (0-9).
➤ Efter en kort fördröjning ändras uppspelningen till den valda
vinkeln. Vinkelikonen fortsätter att visas tills det inte finns flera
vinklar.

Ändra audio-språk
● Välj Y (Audio) i menyfältet.
● Tryck upprepat på Y eller w/v-tangenterna för att stega genom de
olika spåren.
● Du kan lägga in det önskade språknumret direkt med hjälp av
siffertangenterna (0-9).

Textade språk
● Välj Z (Subtitle) i menyfältet.
● Tryck upprepat på Z eller w/v-tangenterna för att stega genom de
olika textade språken.
● Du kan lägga in numret på det önskade textade språket direkt med
hjälp av siffertangenterna (0-9).
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Bit-antal indikator
När den är aktiverad visas antalet bits för video och audio samt det
totala antalet bits. Detta gäller endast vid uppspelning av DVD- eller
SVCD-skivor.
● Håll ner MENU SYSTEM 1.5 sekund för att aktivera eller
avaktivera bit-antal indikatorn.

Svenska

Särskilda VCD-Funktioner
Playback Control (PBC)
● Om du vill använda PBC, aktivera först PBC i funktionsmenyn
Personliga inställningar genom att ställa PBC till läge ON (PÅ).
(Se Personliga inställningar.)
● Ladda en Video CD med PBC och tryck på 2.
➤ PBC-menyn visas på TV-skärmen.
● Gå genom menyn med tangenterna som visas på TV-skärmen tills
din valda passage börjar spela upp. Om en PBC-meny består av en
lista med titlar, kan du välja en titel direkt.
● Lägg in ditt val med siffertangenterna (0-9).
● Gå tillbaka till den föregående menyn genom att trycka på
RETURN.

Uppspelning av en audio-CD
- Uppspelningen startar automatiskt när skivan har lagts i.
- Om TV:n är på, visas audio CD-skärmen.
- Under uppspelning visas det aktuella spårnumret och dess avverkade
uppspelningstid.
- Uppspelningen stoppar vid skivans slut.
● Tryck på 9 för att när som helst stoppa uppspelningen.
- Antalet spår och den totala uppspelningstiden visas på skärmen och
spelarens display.

Paus
● Tryck på ; under uppspelning.
● Tryck på 2 för att återgå till uppspelning.

Söka
● Tryck på 5 eller 6 under uppspelning för att söka framåt eller
bakåt genom skivan med 4 gånger normal hastighet.
➤ Sökningen börjar och ljudet tystas till den del.
● Tryck igen på 5 eller 6 för att öka upp till 8 gånger normal
hastighet.
➤ Sökningen går till 8 gånger hastighet och ljudet tystnar.
● Tryck igen på 5 eller 6 för att gå tillbaka till 4 gånger normal
hastighet.
● Om TV:n är på indikeras sökhastighet och riktning på skärmen vid
varje tryckning på 5 eller 6.
● Avsluta sökningen genom att trycka på 2 eller 9.
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Gå till ett annat spår
● Tryck kort på P under uppspelning för att gå framåt till nästa spår.
● Tryck kort på O under uppspelning för att gå tillbaka till början av
det nuvarande spåret. Tryck igen kort på O för att gå tillbaka till
det föregående spåret.
● Gå direkt till ett spår genom att lägga in spårnumret med hjälp av
siffertangenterna (0-9).

Shuffle
● Tryck på SHUFFLE under uppspelning.
➤ Spårens ordningsföljd ändras.
● Tryck på nytt på SHUFFLE för att gå tillbaka till normal
uppspelning.

Upprepa spår/skiva
● Tryck på REPEAT för att upprepa spåret som just spelas.
➤ REPEAT TRACK visas på displayen.
● Upprepa hela skivan, tryck en andra gång på REPEAT.
➤ REPEAT ALL visas på displayen.
● Avsluta Repeat-funktionen, tryck en tredje gång på REPEAT.

Repeat A-B
Upprepa eller göra en slinga av en sekvens:
● Tryck på REPEAT A-B vid din valda startpunkt.
➤ A visas på spelarens display.
● Tryck igen på REPEAT A-B vid din valda slutpunkt.
➤ A-B REPEAT visas på displayen, och upprepningssekvensen
börjar.
● Avsluta sekvensen, tryck på REPEAT A-B igen.
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FTS (Favourite Track Selection)
- FTS ger dig möjlighet att spara dina favoritspår på en viss skiva i
spelarens minne.
- Varje FTS-program kan innehålla 20 spår.
- Varje gång ett FTS-program spelas läggs det överst i listan. När listan
är full och ett nytt program läggs till, tas det sista programmet i listan
bort från listan.
- Valen kan anropas och spelas när som helst.

Spara ett FTS-program
Svenska

1
2
3
4

Sätt i en skiva och gå till Stop-läge.
Använd w för att gå till listan med tillgängliga spår.
Använd t och u för att välja spår från listan. Gå direkt till ett spår
genom att lägga in spårnumret med hjälp av siffertangenterna (0-9).
Spara varje spår genom att trycka på OK.
➤ Spårnumren läggs till listan med valda spår.
➤ Antalet spår och programmets uppspelningstid visas på
audioskärmen och på spelarens display.

Tryck på 2 för att starta uppspelning när ditt FTS-program är klart,
FTS-programmet memoreras automatiskt.
● Tryck på FTS eller använd tangenterna t u för att sätta FTS på
ON eller OFF.

Radera spår från ett FTS-program
1
2
3

4

Gå till Stoppläge.
Använd w för att gå till listan med valda spår.
Använd t och u för att välja spårnumret du vill radera. Gå direkt till
ett spår genom att lägga in spårnumret med hjälp av
siffertangenterna (0-9).
Tryck på OK.
➤ Spårnumret raderas från listan med valda spår.

Radera hela programmet
● Använd w för att välja Clear All och tryck på OK.
➤ Hela FTS-programmet för skivan kommer att raderas.
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Innan du söker service

Symptom

Åtgärd

Ingen ström

Kontrollera om båda kontakterna på nätsladden är rätt instuckna.
Kontrollera att det finns ström i vägguttaget genom att ansluta en annan
förbrukare.

Ingen bild

Kontrollera om TV är påslagen.
Kontrollera videoanslutningen.
Kontrollera att rätt videoingång på TV:n är vald.

Ingen bild (svart skärm) om videolägesfunktionen på DVD1010 är i läge
“Active control” ON (Aktiv kontroll PÅ)
eller funktionen DNM
(Digital Natural Motion) är i läge ON (PÅ) Funktionerna “Active control” (Aktiv kontroll) och “Digital Natural
Motion” sänds via RGB-signalen tillgänglig på SCART-kontakten
(Euroconnector) för DVD1010.
Se därför till att DVD1010 är ansluten till en SCART-kontakt med RGBingång på TV:n.
Titta vid behov efter i instruktionsmanualen för din TV eller fråga din
TV-handlare.
Obs: Om det är en TV från Philips är detta oftast en blåfärgad SCART-kontakt
på baksidan av TV:n.
Kontrollera att korrekt videoingång på TV:n är vald och ansluten.
Förvrängd bild

Fullständigt förvrängd bild med
spelarens meny

Kontrollera skivan avseende fingeravtryck och rengör med en mjuk duk;
torka från mitten och utåt.
Ibland kan en mindre förvrängning förekomma. Detta är ingen
felfunktion.

NTSC/PAL-omkopplaren kan vara i fel status. Tryck samtidigt på
knapparna STOP 9 och DNM och håll dem intryckta medan du sätter
på spelaren.

Ingen färg i bild med spelarens meny

NTSC/PAL-omkopplaren kan vara i fel status. Tryck samtidigt på
knapparna STOP 9 och DNM och håll dem intryckta medan du sätter
på spelaren.

Skivan går inte att spela upp.

Kontrollera att skivetiketten är uppåt.
Rengör skivan.
Kontrollera om skivan är defekt genom att prova med en annan skiva.

Inget ljud

Kontrollera audioanslutningar.
Prova med en annan ljudkälla om en HiFi-förstärkare används.

Förvrängt ljud från HiFi-förstärkare

Kontrollera att det inte finns några audioanslutningar till förstärkarens
phono-ingång.

Ingen återgång till startskärmen
när skivan tas ur

Spelaren reagerar inte på fjärrkontrollen

Återställ genom att stänga av spelaren och sätta på den igen.
Kontrollera om programmet kräver att en annan skiva ska laddas.
Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på spelarens front. Undvik alla
hinder som kan vara i vägen för signalen.
Syna eller byt batterierna.
Kontrollera fjärrkontrollkoden.
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Om det verkar som att DVD-spelaren är defekt ska du först se efter i
denna checklista. Det kan hända att du har förbisett något. Försök under
inga omständigheter själv reparera systemet; det gör garantin ogiltig.
Leta efter bestämda symptom. Utför då bara de upptagna åtgärderna för
att avhjälpa det bestämda symptomet.
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Förvrängd eller svart/vit bild med
DVD- eller Video-CD-skiva

Använd enbart skivor formaterade efter den använda TV-apparaten
(PAL/NTSC).

Svenska

Ingen audio vid digital utgång

Kontrollera de digitala anslutningarna.
Kontrollera menyn med inställningar för att konstatera att den digitala
utgången är satt på ON.
Kontrollera om audioformatet på det valda audiospråket stämmer
överens med prestandan på din receiver.

Knappar fungerar inte

Återställ genom att stänga av spelare och sätta på den igen.

Spelaren reagerar inte på alla
driftskommandon vid uppspelning

Skivan medger inte några manövreringar. Se efter i instruktionerna i
skivfodralet.
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Rengöring av skivor
En del problem uppkommer därför att skivan inuti spelaren är smutsig.
Undvik dessa problem genom att regelbundet rengöra skivan på följande
sätt:
● Rengör skivan med en rengöringsduk när den blir smutsig.
Torka skivan från mitten och utåt.
Observera: Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner,
kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel, eller antistatisk
sprej avsedd för analoga skivor.

Diagnosprogram
Om spelaren fortfarande inte fungerar tillfredsställande kan du starta
diagnosprogrammet i spelaren.
Du kan använda diagnosprogrammet genom att följa de stegvisa
instruktionerna nedan.

Instruktioner
1
2

3

4

5
6

Stäng av spelaren med ON/OFF-knappen.
Tryck samtidigt på OPEN/CLOSE och knappen ; och håll dem
nedtryckta medan du sätter på spelaren.
➤ På displayen visas meddelandet BUSY tillsammans med en
räknare som räknar ner när testet kör och kommer till noll vid
testets slut.
➤ Efter några minuter ändras meddelandet på den lokala displayen
från BUSY till ERROR eller PASS.
➤ Om meddelandet ERROR visas på displayen är det uppenbarligen
ett fel på spelaren och spelaren bör repareras.
Fråga hos din återförsäljare eller Philips Customer Care Center
efter närmaste serviceverkstad i ditt land. Telefonnumret finns i ditt
garantihäfte.
Om meddelandet PASS visas på displayen är det uppenbarligen inget
fel på spelaren. I detta fall kan felet orsakas av felaktig tolkning av
driftinstruktionerna, användning av fel skivtyp eller helt enkelt på
grund av att spelaren är felaktigt ansluten. Ta i så fall kontakt med
din återförsäljare eller Philips Customer Care Center för ytterligare
hjälp med att lösa problemet.
Om problemet kvarstår, gå tillbaka till punkt 3 i denna instruktion
för att få reda på närmaste reparationsverkstad.
Stäng av spelaren med ON/OFF-knappen för att avsluta
diagnosprogrammet.
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