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Introduktion

Underhållningsmediet för nästa årtusende

Så här har Video aldrig setts tidigare! Perfekta bilder med studiokvalitet
och med äkta 3-dimensionellt, digitalt flerkanalsljud. Bildsekvenser pre-
senterade från en kameravinkel som du själv har valt. Språkliga hinder
undanröjda med hjälp av ljudspår för så många som åtta olika språk, plus
textning - om den finns tillgänglig på skivan - upp till 32 stycken.Vare sig
du tittar på DVD-Videon på wide-screen eller på en vanlig TV, så ser du
den alltid så som den var avsedd att ses.

Digital video

I DVD-Videon utnyttjas den allra senaste tekniken med MPEG2-data-
kompression för lagring av en hel film på en enda 5-tumsskiva. DVD:s
kompression vid variabel bithastighet, upp till 9,8 Mbit/sekund, kan fånga
även de mest komplexa bilder med bibehållen ursprunglig kvalitet.
De kristallklara digitala bilderna har en horisontell upplösning på mer än
500 linjer, med 720 pixels (bildelement) per linje. Denna upplösning är
mer än dubbelt så hög som för VHS, överlägsen den för Laser Disc, och
fullt jämförbar med digitala original framställda i inspelningsstudior.
DVD-Videoskivor överensstämmer med videostandarden för antingen
PAL eller NTSC. Denna dubbelstandard-spelare kan spela upp båda
typerna och presentera dem på bästa möjliga sätt på din TV av standard-
typ.
Som varande framtidens universella videosystem ger DVD-Video bästa
möjliga bild på alla TV-apparater.

Introduktion

Din Philips DVD-Videospelare är en spelare avsedd för digitala videoski-
vor som uppfyller kraven i den internationella DVD-Videostandarden.
Med denna utrustning kan du avnjuta långfilmer med samma kvalitet som
biofilm, och även stereo eller flerkanalsljud (beroende på skivan och på
din ljudanläggning). DVD-Videons unika egenskaper, som t ex val av ljud-
spår, språk för textning och olika kameravinklar (återigen beroende på
skivan), är alla inkluderade. Dessutom gör Philips Barnspärr att du själv
kan avgöra vilka skivor dina barn ska få sel.
Du kommer att upptäcka att spelaren är förvånansvärt enkel att använ-
da, vilket du gör med hjälp av On-Screen- och spelardisplayen, tillsam-
mans med fjärrkontrollen.
Utöver DVD-videoskivor, kommer du också att kunna spela alla video-
CD:er och ljud-CD:er (inklusive CDR och CDRW).

DVD-Video

Du känner igen DVD-Videoskivor på logon. Beroende på skivans innehåll
(en film, videoklipp, dramaserier, etc) kan den ha en eller flera titlar, där
varje titel kan innehålla ett eller flera kapitel. För att underlätta åtkomst
av det du är intresserad av så tillåter spelaren att du flyttar dig mellan
titlar och kapitel.
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Video CD

Du känner igen Video-CD:er på <<-logon. Beroende på skivans innehåll
(en film, videoklipp, dramaserier, etc) kan den ha ett eller flera spår. Spå-
ren i sin tur kan innehålla ett eller flera index, enligt anvisningen i skive-
tuiet. För att underlätta åtkomst av det du är intresserad av så tillåter
spelaren att du flyttar dig mellan spår och index.

Ljud CD

Ljud-CD:er innehåller enbart musikspår. Du känner igen en ljud-CD på
logon. Du kan antigen spela dem på vanligt sätt i en stereo, med hjälp av
knapparna på fjärrkontrollen och/eller frontpanelen, eller via TV:n med
hjälp av On-screen-displayen (OSD).

Packa upp utrustningen

Börja med att kontrollera och identifiera innehållet i DVD-Videopaketet
enligt nedan:

- DVD-Videospelare
- Fjärrkontroll med separat förpackade batterier 
- Nätkabel, 2-ledare
- Euro-kontaktkabel
- Ljudkabel
- Videokabel
- Bruksanvisning.

Om någon komponent skulle vara skadad eller saknas, kontakta i så fall
omedelbart din återförsäljare.

Spara förpackningsmaterialet. Du kan behöva det om du senare måste
transportera spelaren.

Placering av utrustningen

● Ställ spelaren på en stabil, plan yta.
● Ställ den inte i närheten av ett värmeelement, eller där den kan utsättas

för direkt solljus.
● Om du placerar den i ett skåp, se då till att avståndet till skåpväggarna är

minst 2,5 cm runtom så att ventilationen blir tillräcklig.
● Om DVD-Videospelaren inte klarar att läsa CD:er eller DVD:er på ett

korrekt sätt, använd då en vanlig CD-/DVD-rengörarare och rengör lin-
sen innan du tar spelaren till en serviceverkstad. Om du försöker rengö-
ra på annat sätt kan du förstöra linsen. Ha alltid skivfacket stängt för att
undvika damm på linsen.

● Linsen kan bli immig om DVD-videospelaren snabbt flyttas från en kall
till en varm omgivning. Då går det inte att spela en CD/DVD. Låt DVD-
videospelaren stå i en varm omgivning tills fukten avdunstat.
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Funktionsöversikt

Spelarens framsida

PHONES
- anslutning för hörlurar

LEVEL 
- volymkontroll för hörlurar

9 STOP
- stoppar uppspelningen av video eller ljud

; PAUSE
- avbryter uppspelningen av video eller ljud

stegar fram till nästa bildruta

3 OPEN / CLOSE
- öppna/stäng, öppnar eller stänger skivfack

Fack för laddning avskivor

/

TRACKTITLE

TIMETRACKTOTAL

CHAPTERCD SHUFFLE

CHAPTERTITLE TRACK

V REPEAT-BA

OPEN/ CLOSE PAUSE STOP

SOUND

PLAY

PHONES

MPEG Multichannel

STAND BY

DVD 75X    DVD  VIDEO CD  CD  PLAYER/

LEVEL

DIGITAL OUT

SOUND 
- väljer stereo, Dolby Surround™,

3D-ljud eller flerkanalsljud

S
- väljer föregående titel/kapitel/spår/index eller

början på aktuell titel/kapitel/spår/index

2 PLAY
- startar spelning av video eller ljud

T
- väljer nästa titel/kapitel/spår/index

Display 
- visar spelarens aktuella tillstånd

Standby indicator
- lyser röd när spelaren är i viloläget

STANDBY
- kopplar om spelaren mellan lägena effekt på och viloläge
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FUNKTIONSÖVERSIKT

Spelarens baksida

Observera:Vidrör inte de invändiga stiften i bakpanelens kon-
taktuttag. Elektrostatisk urladdning kan orsaka bestående
skada på apparaten.

MAINS

LR (CVBS) (Y/C)

VIDEO OUT S-VIDEO OUTDIG OUT AUDIO

STEREO OUT VIDEO OUT

I
AUX-I/O

II
TO TV-I/O

OPT OUT

DIGITAL AUDIO OUT
PCM/MPEG2/AC3/DTS

TV-anslutningar
Video (CVBS) 
- för anslutning till en TV med ingång för CVBS-Video
S-Video (Y/C) 
- för anslutning till en TV med ingång för S-Video (Y/C)
TV OUT (TV) 
- för anslutning till en TV med Euro-kontakt
Euroconnector (AUX) 
- för anslutning till en VCR

Ljudanslutningar
Digital audio output connector (coaxial)
-  för anslutning till digital (koaxial) utrustning
Digital audio output connector (optical) 
- för anslutning till digital (optiskt) utrustning.
Audio /LR 
- för anslutning till en förstärkare, mottagare eller stereo

Power supply socket 
- uttag för nätanslutning
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Displayen

DVD-skiva ilagd

(V)CD-skiva ilagd

Visar aktuell spelarfunktion: (spela), (avbrott)
Search (sök), etc

Nummer på DVD-TITEL

Nummer på DVD-KAPITEL

Nummer på VCD/CD-SPÅR

KAPITEL TID i timmar, minuter och sekunder för

TOTAL TID i timmar, minuter och sekunder för

REPETERAR KAPITEL/TITLE/TRACK aktiv

Fjärrkontrollen aktiv (blinkande)

Program aktiv

REPEAT A-B (repetera A-B) aktiv

SHUFFLE (blandning) aktivSHUFFLE

REPEAT-BA

TRACKTITLE

TIMETRACKTOTAL

CHAPTERCD SHUFFLE

CHAPTERTITLE TRACK

V REPEAT-BA

TIMETOTAL

TIMETRACK

TRACK

CHAPTER

TITLE

CDV
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Fjärrkontrollen
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0-9 siffertangenter

RETURN
- gå tillbaka till föregående meny-

punkt
OK
- godkänn menyval

Q  O
- sök bakåt efter föregående kapi-

tel eller spår sök framåt efter
nästa kapitel eller spår

R  P 
- sök framåt efter nästa kapitel

eller spår spela

2
- play

9
- stoppa

;
- avbryt eller stoppa bild / stega

fram bild

REPEAT
- repetera kapitel, spår, titel, skiva

REPEAT A-B
- repetera en sekvens

SHUFFLE
- spela upp i slumpmässig ordning

(blanda)

STANDBY

DVD MENU
- välj meny för DVD 

MENU OSD
- On-Screen Displayen (visning på

skärmen) på/av

v w
- markörförflyttning, uppåt/neråt

t u
- markörförflyttning, vänster/höger

- väljare för textningsspråk

- audio väljare för ljudspråk

T-C
- val av titel/kapitel

- val av kameravinkel för DVD

- förstora videobilden



Information pa skärment

Menyfält/Statusfönster

V Användarinställningar f Slow motion (långsamt)
W Titel/spår g Snabbsökning
W Kapitel/index h XTidssökning
Y Ljudspråk
Z Textningsspråk
} Vinkel
a Zoom
b Färg
c Video FTS
d Ljud
e Bild för bild

Ikoner i statusfönstret

Statusfönstret visar spelarens aktuella tillstånd och visas tillsammans med
den första delen av menyfältet, om det aktiveras i menyn Funktioner (se
avsnittet Personliga inställningar).

Allmänt

Skivtyp

Status för skivfacket

Den förvalda skärmen

Den förvalda skärmen visas när spelaren är i läget STOP. Det kan inne-
hålla ett statusfönster (se “Statusfönster”) och ett “Temporärt rapport-
fält”. Det senare ger information om otillåtet handhavande, avspelningslä-
gen, tillgängliga vinklar, etc.
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Ikoner för fältet Tillfällig återrapportering

Repetera allt

Repetera titel

Repetera spår

Repetera kapitel

Shuffle (Blanda)

Repetera Shuffle

Repetera A till slutet

Repetera A-B

Vinkel

Barnspärr På

Barnsäker

Återuppta

Ej tillåten åtgärd
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Förberedelser

Allmänna papekanden

- Beroende på TV:n och annan utrustning du vill ansluta, så kan du kopp-
la in spelaren på olika sätt, se nedan:

- Läs bruksanvisningarna för din TV,VCR, stereo, och andra apparater om
så behövs, för att hitta de bästa sätten att ansluta.

- Anslut inte DVD-spelaren via VCR:en, eftersom bilden då kan förvräng-
as av det kopieringsskyddade systemet.

- För att få bättre ljud kan du ansluta spelarens audio-utgång till förstär-
karen, mottagaren, stereon eller A/V-utrustningen. Mer om detta under
“Alternativa anslutningar” längre fram.

- Siffrorna inom parentes i detta avsnitt refererar till figurerna i beskriv-
ningen av bakpanelen.

Varning:Anslut inte spelarens audio-utgång till phono-ingången
på ditt ljudsystem.

Ansluta till en TV

● Anslut Euro-kontakten (1) till motsvarande kontakt på TV:n med hjälp av
den medföljande Euro-kontaktkabeln.

Om TV:n saknar Euro-kontakt kan du i stället välja något av föl-
jande anslutningsalternativ:

S-Video(Y/C)-anslutning

1 Anslut S-Videouttaget (2) till motsvarande uttag på TV:n med hjälp av
valfri S-Videokabel.

2 Anslut uttagen audio Left och Right till motsvarande uttag på TV:n med
hjälp av den medföljande audio-kabeln (4).

Video CVBS-anslutning

1 Anslut Video-uttaget till motsvarande uttag på TV:n med hjälp av den
medföljande video-kabeln (3).

2 Anslut uttagen audio Left och Right till motsvarande uttag på TV:n med
hjälp av den medföljande audio-kabeln (4).

TV

LR (CVBS) (Y/C)

VIDEO OUT S-VIDEO OUTDIG OUT AUDIO

STEREO OUT VIDEO OUT

I
AUX-I/O

II
TO TV-I/O

OPT OUT

DIGITAL AUDIO OUT
PCM/MPEG2/AC3/DTS

1234
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Ansluta extrautrustning

Ansluta till en förstärkare utrustad med tvåkanals ana-
log stereo

● Anslut utgångarna audio Left (5) och Right (5) till motsvarande uttag på
förstärkaren, mottagaren eller stereon.
Använd den medföljande audio-kabeln för detta (5).

Ansluta till en förstärkare utrustad med tvåkanals digi-
tal stereo (PCM)

1 Anslut spelarens digitala audioutgång - optisk (7) eller koaxial (6) - till
motsvarande ingång på förstärkaren.Använd en valfri digital (optisk 7
eller koaxial 6) audiokabel.

2 Du kommer att behöva aktivera spelarens digitala utgång (se avsnittet
“Personliga inställningar”).

Ansluta till en a/v-mottagare med flerkanalsdekoder
(Dolby, MPEG 2 och DTS)

Digitalt flerkanalsljud

Med digital flerkanalsanslutning får du bästa tänkbara ljudkvalitet. För att
åstadkomma det behöver du en flerkanalig A/V-mottagare som stödjer en
eller flera av de audioformat som stöds av din DVD-spelare (MPEG 2,
Dolby Digital (AC3) och DTS). Mer om detta kan du läsa i bruksanvis-
ningen för mottagaren och på logona på mottagarens front.

1 Anslut spelarens digitala audioutgång (optisk 7 eller koaxial 6) till mot-
svarande ingång på mottagaren med hjälp av en valfri digital (optisk eller
koaxial) audiokabel.

2 Du kommer att behöva aktivera spelarens digitala utgång (se avsnittet
“Personliga inställningar”).

Observera: Om audioformatet för den digitala utsignalen inte matchar formatet
hos mottagaren kommer den att ge ifrån sig ett högt, förvrängt ljud.Audio-for-
matet för DVD-skivan som spelas visas i statusfönstret när du byter språk.
6-kanals digitalt surround-ljud via digital anslutning kan bara fås om mottaga-
ren är utrustad med en Digital Multichannel decoder (digital flerkanalsdekoder).

Ansluta till en förstärkare utrustad med Dolby Sur-
round™

Dolby Surround™ ljud

● Anslut spelaren till TV:n och anslut spelarens Left (2) och Right (3)
utgångar till motsvarande ingångar på Dolby Surround™ audio/video-
mottagaren, med hjälp av den bifogade audiokabeln (4).

Om förstärkaren är utrustad med en Dolby Digital dekoder
● Anslut spelaren enligt beskrivningen i kapitlet “Ansluta till en A/V-motta-

gare med flerkanalsdekoder”.

Om TV:n är utrustad med en Dolby Surround™-dekoder
● Anslut spelaren till TV:n enligt beskrivningen i kapitlet “Ansluta till en TV”.

LR (CVBS) (Y/C)

VIDEO OUT S-VIDEO OUTDIG OUT AUDIO

STEREO OUT VIDEO OUT

I
AUX-I/O

II
TO TV-I/O

OPT OUT

DIGITAL AUDIO OUT
PCM/MPEG2/AC3/DTS

TV

AMPLIFIER

57 6
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Anslutta till nätet

1 Anslut honkontakten på den medföljande nätkabeln till nätuttaget på
spelarens baksida.

2 Anslut hankontakten på nätkabeln till vägguttaget.

Obs: Spelaren anpassar sig automatiskt till spänningen i vägguttaget. Även om
spelaren är i läget “Viloläge/Av” konsumerar den en viss effekt. Dra ut kontak-
ten från vägguttaget om du vill koppla bort spelaren helt från nätet.

Varning: Bara en behörig reparatör får ta bort höljet eller göra
service på denna utrustning.

Infraröd fjärrkontroll

Sätta i batterier

1 Ta bort locket från batterifacket.
2 Sätt in två batterier av typen “AA” (LR-6) enligt figuren i batterifacket.
3 Sätt tillbaka locket.

Varning: Blanda inte gamla och nya batterier. OCH blanda inte
olika typer av batterier (standard, alkaliska, etc).

Använda utrustningen - Allmän beskriv-
ning

Om denna bruksanvisning

I denna bruksanvisning finns de grundläggande instruktioner som du
behöver för att använda DVD-spelaren.Vissa DVD-skivor är emellertid
tillverkade på ett sådant sätt att de kräver en speciell hantering, eller
bara tillåter begränsat utnyttjande under avspelningen. I dessa fall kanske
inte spelaren reagerar på alla styrkommandon. Om detta skulle inträffa,
läs då instruktionerna i skivetuiet. När en visas på TV-skärmen, tillåts
inte handhavandet av spelaren eller skivan.

Använda fjärrkontrollen

- Om inget annat sägs kan alla funktioner aktiveras med hjälp av fjärr-
kontrollen. Rikta alltid fjärrkontrollen rakt mot spelaren och se till att
inget hinder bryter den infraröda strålen.

- Om motsvarande knappar finns på frontpanelen kan du också använda
dessa.

Använda menyfältet

- Ett antal funktioner kan också aktiveras via menyfältet på skärmen.
Menylistan kan kallas upp genom tryckning på en av följande tangenter
på fjärrkontrollen: MENU OSD,T, C, Angle,Audio Language, Subtitle
Language, Zoom och FTS.

TV

SATELLITE
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Följande funktioner kan styras via menyfältet:
- Personliga inställningar 
- Val av titel/spår
- Val av kapitel/index
- Ljudspråk
- Textningsspråk
- Vinkel
- Zoom
- ärg
- Video FTS
- Ljud
- Bild för bild
- Slow motion
- nabbsökning
- Tidsökning.

- Du väljer alternativ med hjälp av v w-tangenterna eller genom att
trycka på motsvarande knappar på fjärrkontrollen.

- Om du trycker på MENU OSD så försvinner menyfältet från skärmen.
- När ett alternativ i menyfältet väljs, blir det valda alternativet upplyst

och markörtangenterna (på fjärrkontrollen) som används för att hante-
ra alternativet visas under ikonen.

- < eller > indikerar att fler alternativ finns tillgängliga på högra eller
vänstra sidan i menyfältet.Välj dessa alternativ genom att trycka på
t eller u.

Att komma igång

1 Slå på TV:n och välj videoingången för DVD-Videospelaren.
2 Tryck på STANDBY.

➤ Spelarens display lyser upp och skärmen “Grundläget” visas.

‘Grundläget’ inträffar bara den allra första gången du startar spelaren.
I ‘Grundläget’ kan du behöva göra dina personliga inställningar för vissa
av spelarens viktigaste funktioner. Se avsnittet ‘Grundläget’ längre fram.

Grundläget

Allmänt

I ‘Grundläget’ kan du behöva göra inställningar för vissa av spelarens
funktioner.

Användning

När du slår på spelaren den allra första gången visas skärmen ‘Grundlä-
get’ (se avsnittet “Slå på utrustningen”).
Menyn för den första punkten som ska ställas in presenteras och det
första alternativet visas upplyst (markerat).

● Använd w v tangenterna för förflyttning mellan alternativen i menyn.
Ikonen för det valda alternativet lyser upp.

● Använd OK för att bekräfta ditt val och för växling till nästa meny.

/

STAND BY

DVD 75X    DVD  VIDEO CD  CD/

D
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Obs: Inställningar måste göras i den ordning som menyerna visas på skärmen.
‘Grundläget’ kommer att avslutas först när inställningen för den sista punkten
har bekräftats.
Om du trycker på någon annan tangent än w v eller OK visas ett på
skärmen.
Om du slår av spelaren medan du gör de personliga inställningarna, så måste
du göra om alla inställningarna när du slår på spelaren igen.

Följande punkter måste ställas in i Grundläget:
Menyspråk

On Screen-menyerna visas i det språk du har valt. Du kan välja mellan 8
olika språk.

Ljudspråk

Ljudet kommer ha det språk du valt förutsatt att det finns på den skiva
du spelar. Om inte kommer talet att återgå till det först talade språket på
skivan. Du kan välja mellan 16 olika språk.

Textningsspråk

Textningen kommer att vara på det språk du valt förutsatt att det finns
på den skiva du spelar. Om inte kommer textningen att återgå till det
första textningsspråket på skivan. Du kan välja mellan 16 olika språk.

TV-format

Om du har en wide-screen TV (16:9), välj 16:9.
Om du har en ordinär TV (4:3), välj 4:3.
I detta fall kan du också välja mellan:
“Letterbox” för en ‘wide-screen’-bild med svarta fält överst och nederst,
eller “Pan Scan” för en bild med full höjd men med beskurna sidor. Om
en skiva har Pan Scan kommer bilden att flyttas (“scannas”) horisontellt
så att den centrala handlingen visas på skärmen.

Land

Välj land. Detta används som indata till funktionen “Föräldrakontroll”. (Se
“Åtkomstkontroll”)

Obs:Alla dessa punkter kan behöva ställas första gången du slår på 
utrustningen (‘Grundläget’). Därefter kan de alltid ändras i menyn Personliga
inställningar.

Personliga inställningar

I detta läge kan du göra dina egna inställningar för vissa av spelarens
funktioner.

Allmän hantering:

● Tryck på MENU OSD på fjärrkontrollen.
● Välj V i menyfältet.

➤ Menyn Personliga inställningar visas.
● Använd w v t u-tangenterna för att växla mellan menyerna, underme-

nyerna och alternativen i undermenyerna.
➤ När du har valt en menypunkt visas markörtangenterna (på fjärr-
kontrollen) som ska användas för att hantera menypunkten bredvid
menypunkten.

● Tryck på OK för att bekräfta och återgå till huvudmenyn.

Följande menypunkter kan ställas in:

Bild

- TV -format

LETTERBOX PAN SCAN

VIEWING ON 16:9 VIEWING ON 4:3
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Se ‘Grundläget’

- Anpassning av kontrast (bara NTSC)
Anpassar färgdynamiken för starkare kontrast.
Välj på eller AV.

- Bildplacering
Fabriksinställningen är sådan att videon centreras på skärmen.Använd
denna inställning för att placera TV-bilden genom att flytta (skrolla) den
åt vänster eller höger.

Ljud

- Digital utsignal
Fabriksinställningen ALL innebär att både koaxial och optiska utgångarna
är påslagna. Om du inte ansluter till utrustning med en digital insignal,
ändra då inställningen till AV. Om din utrustning inte innehåller en digital
flerkanalsdekoder, ställ då den digitala utsignalen till PCM (Pulse Code
Modulation). Både koaxial och optisk utsignal är då påslagna. (Se bilaga)

- Analog utsignal
Välj Stereo eller Dolby Surround.

- Nattläge
Optimerar ljudet vid uppspelning vid låg ljudnivå.

- Karaoke-sång
Sätt denna inställning till på bara när du spelar en flerkanals karaoke-
DVD. Karaoke-kanalerna på skivan kommer då att mixas samman till
ett normalt stereoljud.

Språk

Välj den önskade menyn, Ljud och Textningsspråk. Se avsnittet ‘Grundläget’.
Ljud- och textningsspråk kan också ställas in via menyfältet på skärmen.

Funktioner

- Åtkomstkontroll
Åtkomstkontroll innehåller följande funktioner:
Barnspärr - Om Barnspärr sätts till på måste en 4-siffrig kod anges för
att få spela skivor.
Föräldrakontroll - Tillåter den villkorliga presentationen av DVD-skivor
som innehåller information för Föräldrakontroll. För ytterligare infor-
mation, se avsnittet “Åtkomstkontroll”.

- Statusfönstret
Visar spelarens aktuella status, och visas tillsammans med menyfältet. I
läget STOPP visas det tillsammans med fältet ‘Tillfällig återrapportering’
på den förinställda skärmen. Se avsnittet “On Screen Display-informa-
tion”. Fabriksinställningen är på.Välj AV om du vill undertrycka visning-
en av statusfönstret.
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Åtkomstkontroll: Barnspärr (DVD och
VCD)

Aktivera/inaktivera Barnspärren

1 I läget Stopp, välj ÅTKOMSTKONTROLL i menyn Funktioner med
hjälp av tangenterna w/v-tangenterna.

2 Skriv in en fritt vald 4-siffrig PIN-kod.
3 Skriv in koden en gång till.
4 Flytta till Barnspärr med hjälp av tangenterna w/v.
5 Flytta till Ç / É med hjälp av u-tangenten.
6 Välj Ç med hjälp av w/v-tangenterna.
7 Tryck på OK för att bekräfta, eller på t för att bekräfta och på t igen

för att lämna menyn.
➤ Därmed kommer obehöriga skivor inte att spelas om inte den 4-
siffriga koden anges.

8 Välj É för att inaktivera barnspärren.

Obs: Ny bekräftelse av den 4-siffriga koden krävs om:
Koden anges den allra första gången (se ovan);
Koden har ändrats (se avsnittet “Ändring av den 4-siffriga koden”);
Koden har annullerats (se avsnittet “Ändring av den 4-siffriga koden”);
Både Barnspärr och Föräldrakontroll har stängts av och koden efterfrågas.

Godkänna skivor

● Sätt in skivan. Se avsnittet “Lägga in skiva” längre fram. Dialogen 
➤ ‘Barnskydda’ visas. Du kommer att uppmanas att ange din hemliga
kod för ‘Spela en gång’ eller ‘Spela alltid’. Om du väljer ‘Spela en gång’ kan
skivan spelas så länge den ligger i spelaren, och spelaren är i läget på. Om
du väljer ‘Spela alltid’ kommer skivan att behandlas som barnsäker (god-
känd) och alltid möjlig att spela även om Barnspärren har satts till PÅ.

Obs: I spelarens minne finns plats för en lista med 50 kodkända (“barnsäkra”)
skivtitlar. En skiva placeras i listan om du väljer ‘Spela alltid’ i dialogen ‘Barnskyd-
da’.Varje gång som en barnsäker skiva spelas placeras den överst i listan. När
listan är full och en ny skiva läggs till raderas den sista skivan i listan.
Dubbelsidiga DVD-skivor kan ha olika ID:er för vardera sidan. För att göra ski-
van barnsäker måste båda sidorna godkännas.
VCD-skivor med flera volymer kan ha olika ID:er för varje volym. För att göra
hela uppsättningen barnsäker måste varje volym godkännas.

Ta bort godkännande av skivor

● Sätt i skivan. Se avsnittet “Isättning av skiva” längre fram.
➤ Spelningen startar automatiskt.

● Tryck på 9 medan { är synlig.
➤ Tryck på stopp medan | visas. Då visas det ledsna ansiktet, vilket
betyder att skivan inte längre är godkänd.
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Åtkomstkontroll: Föräldrakontroll (bara
DVD-video)

Filmer på DVD-skivor kan innehålla scener som inte är lämpliga för barn.
Av den anledningen kan skivor innehålla information om ‘Föräldrakon-
troll’ som avser hela skivan eller vissa scener på skivan. Dessa scener är
klassade från 1 till 8, och alternativa, mera passande scener finns tillgäng-
liga på skivan. Klassningen varierar från land till land. Med funktionen
‘Föräldrakontroll’ kan du förhindra att skivor spelas av dina barn, eller se
till att vissa skivor spelas med alternativa scener.

Aktivera/inaktivera föräldrakontrollen

1 I läget Stop, välj ÅTKOMSTKONTROLL i menyn Funktioner med
hjälp av w/v-tangenterna.

2 Skriv in din 4-siffriga PIN-kod. Skriv om nödvändigt koden en gång till.
3 Flytta till Föräldrakontroll med hjälp av t u-tangenterna.
4 Flytta till ‘VAL AV VÄRDE’ (1-8) hjälp av  u-tangenten.
5 Tryck på w/v-tangenten och välj sedan med hjälp av w/v-tangenterna,

eller med de numeriska tangenterna på fjärrkontrollen, en klassning mel-
lan 1 och 8 för den skiva som är ilagd.

Klassificering 0 (visas som ‘- -’):
Föräldrakontroll är inte aktiverad. Hela skivan kommer att spelas.

Klassificering 1 till 8:
Skivan innehåller scener som inte är lämpliga för barn. Om du väljer en
klassiffra för spelaren, så kommer alla scener med samma klassiffra eller
lägre att spelas upp. Scener med högre klassiffra kommer inte att spelas
såvida inte ett alternativ finns tillgängligt på skivan.Alternativet måste ha
samma klassiffra eller en lägre. Om inget passande alternativ finns stop-
pas spelningen och den 4-siffriga koden måste anges.

6 Bekräfta genom att trycka på OK eller t , och lämna sedan menyn
genom att trycka en gång till på t .

Land

1 I Stopp-läget, välj ÅTKOMSTKONTROLL i menyn Funktioner med
hjälp av w/v-tangenterna.

2 Skriv in den gamla koden.
3 Flytta till ÄNDRA LAND med hjälp av w-tangenten.
4 Tryck på u-tangenten.
5 Välj land med hjälp av w/v.
6 Bekräfta genom att trycka på OK eller t , och lämna sedan menyn

genom att trycka en gång till på t .

Ändra den 4-siffriga koden.

1 I Stopp-läget, välj ÅTKOMSTKONTROLL i menyn Funktioner med
hjälp av w/v-tangenterna.

2 Skriv in den gamla koden.
3 Flytta till ÄNDRA KOD med hjälp av w-tangenten.
4 Tryck på u-tangenten.
5 Skriv in den nya 4-siffriga PIN-koden.
6 Skriv in koden en gång till och bekräfta med OK.
7 Lämna menyn genom att trycka på t.

Obs: Om du har glömt din kod, tryck då fyra gånger på 9 medan du är i
PIN-kodsrutan för åtkomstkontroll och välj OK för att lämna den.
Åtkomstkontrollen är därmed bortkopplad.
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Ånvända utrustningen

Lägga in en skiva

1 Tryck på OPEN/CLOSE på spelarens framsida. Därmed öppnas skiv-
facket.

2 Lägg in önskad skiva i facket med etiketten uppåt (även när du lägger i en
dubbelsidig DVD-skiva). Kontrollera att den ligger som den ska i fördjup-
ningen.

3 Stäng facket genom att trycka försiktigt på det, eller trycka på
OPEN/CLOSE,
➤ READ visas i statusfönstret och på spelardisplayen, och uppspelning-
en startar automatiskt.

Obs: Om du har satt ‘Barnspärr’ till på och den skiva du lagt in inte finns med
i listan barnsäkra, så måste du ange PIN-koden, och/eller godkänna skivan. Se
avsnittet ‘Åtkomstkontroll’.

Spella en DVD videoskiva

Spela en titel

➤ När du lagt i skivan och stängt facket börjar spelningen automatiskt.
Statusfönstret och spelardisplayen visar vilken typ av skiva som lagts in,
liksom också information om innehållet på skivan och speltiden. Skivan
kan också erbjuda dig att välja något alternativ från en meny. Om valen
är numrerade, tryck då på motsvarande siffertangent. Om inte, använd
w/v, t/u-tangenterna för att markera ditt val, tryck sedan på OK.
Titeln och kapitelnumret som spelas för tillfället visas i menyfältet och på
spelardisplayen.Använd speltid visas i statusfönstret och på spelardisplayen.

● Om så önskas kan du använda tangenten SOUND och välja Stereo,
Dolby Surround™, 3D-Sound eller Multichannel reproduction (flerkanal-
såtergivning).
Spelningen avslutas vid slutet av titeln, vilket kan betyda att du återvän-
der till en meny. Om du vill fortsätta med nästa titel, tryck på 2.

● För att avbryta spelningen vid något annat tillfälle, tryck på 9.
➤ Därmed visas den förvalda skärmen och ger information om spela-
rens aktuella status.

● Du kan återuppta spelningen från det ställe där du avbröt.Tryck på 2,
och när du ser Återuppta-ikonen . på skärmen, tryck på 2 igen.
➤ Funktionen att återuppta spelningen gäller inte bara för skivan i spe-
laren, utan även för de fyra senast spelade skivorna.Tryck på 2, och när
du ser Återuppta-ikonen . på skärmen, tryck på 2 igen.

Obs: Eftersom det är normalt att DVD-filmer utges vid olika tidpunkter i olika
delar av världen har alla spelare regionkoder. En skiva kan dessutom ha en
extra regionkod. Om du lägger in en skiva med en regionkod annan än den
som din spelare har så visas en  upplysning om regionkod på skärmen. Skivan
kommer inte att spelas och bör tas ut.

OPEN/ CLOSE PAUSE

SOUND

PLAY

OPEN/ CLOSE PAUSE

SOUND

PLAY
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Spella en Video-CD

Spela en skiva

- När du lagt in skivan och stängt facket startar spelningen automatiskt
och statusfönstret och spelardisplayen visar typen på ilagd skiva, liksom
också information om skivans innehåll och speltiden.

- Skivan kan också erbjuda dig möjligheten att välja ett alternativ från en
meny. Om valen är numrerade, tryck på motsvarande siffertangent.

- Numret på det spår som spelas visas i menyfältet och på spelardisplay-
en.Använd speltid visas i statusfönstret och på spelardisplayen.

● Om så önskas kan du använda tangenten SOUND för att välja Stereo,
Dolby Surround™, 3D-Sound eller Multichannel reproduction (flerkanal-
såtergivning).

● Stoppa spelningen när som helst genom att trycka på 9.
➤ Då visas den förinställda skärmen.

● Du kan återuppta spelningen från det ställe där du avbröt.Tryck på 2,
och när du ser Återuppta-ikonen . på skärmen, tryck på 2 igen. Funk-
tionen att återuppta spelningen gäller inte bara för skivan i spelaren, utan
även för de fyra senast spelade skivorna.Tryck på 2, och när du ser Åte-
ruppta-ikonen . på skärmen, tryck på 2 igen.

Använda utrustningen

Obs: Om inget annat sägs ska de funktioner som beskrivs utföras med fjärr-
kontrollen. Ett antal funktioner kan också utföras med hjälp av menyfältet på
skärmen. Mer om detta i avsnittet ‘Använda menyfältet’.

Flytta till annan titel eller spår

Om en skiva har fler än en titel eller spår (vilket du kan se i både
menyfältet och på spelardisplayen), kan du flytta till en annan titel på föl-
jande sätt:

● Tryck på T-C (titel), tryck sedan kortvarigt på P under spelningen för
att välja nästa titel eller spår.

● Tryck på T-C (titel), tryck sedan kortvarigt på O under spelningen för att
gå tillbaka till början av aktuell titel/spår.Tryck kortvarigt på O för att gå
tillbaka till föregående titel/spår.

● Om du vill gå direkt till någon titel eller spår, välj T-C (titel), och skriv
sedan titelnumret med hjälp av siffertangenterna (0-9).

Obs: Om numret har fler än en siffra, tryck då på tangenterna i snabb följd.
Se även avsnittet ‘Undersöka innehållet på DVD-Videoskivor’.

Flytta till ett annat kapitel/index

Om en titel på en skiva har fler än ett kapitel, eller ett spår har fler än
ett index (vilket du kan se på spelardisplayen och på menyfältet), så kan
du flytta till ett annat kapitel/index på följande sätt:

● Tryck kortvarigt på P under spelningen för val av nästa kapitel/index.
● Tryck kortvarigt på O under spelningen för att återgå till början av aktu-

ellt kapitel/index.Tryck kortvarigt på O för att gå tillbaka till föregående
kapitel/index.

● Välj T-C (chapter) för att gå direkt till ett kapitelregister, gå sedan till
kapitel- eller registernumret med hjälp av siffertangenterna (0-9).

Obs: Om numret har fler än en siffra, tryck då på tangenterna i snabb följd.
Se även avsnittet ‘Undersöka innehållet på DVD-Videoskivor’.
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Slow Motion (långsamt)

● Välj f (slow motion) i menyfältet.
● Gå till Slow Motion-menyn med hjälp av w-tangenterna.

➤ Spelaren övergår nu till PAUS-läget.
● Välj önskad hastighet med hjälp av t u-tangenterna: -1, -1/2, -1/4 eller -

1/8 (bakåt); +1/8, +1/4, +1/2 eller +1 (framåt).
● Välj 1 för att spela med normal hastighet igen.
● Om ; trycks in sätts hastigheten till 0.
● Lämna Slow Motion-läget genom att trycka på 2 eller v.

Stoppa bilden och stega fram bildruta 

● Välj e (bild för bild) i menyfältet.
● Gå till bild för bild-menyn med hjälp av w-tangenten.

➤ Spelaren går nu över till PAUS-läget.
● Välj föregående eller nästa bild med hjälp av t u-tangenterna.
● Lämna bild för bild-läget genom att trycka på 2 eller v.

Du kan också stega framåt genom upprepade tryckningar på ; på fjärr-
kontrollen.

Söka

● Välj g (snabb rörelse) i menyfältet.
● Gå till menyn Snabb Rörelse med hjälp av w-tangenterna.
● Välj önskad hastighet med hjälp av t u-tangenterna: -32, -8 eller -4

(bakåt); +4, +8, +32 (framåt).
● Välj 1 för att spela med normal hastighet igen.
● Lämna läget Snabb Rörelse genom att trycka på 2 eller v.

Du kan också söka framåt eller bakåt med olika hastigheter genom att
hålla in Q eller R.

Repetera

DVD-Videoskivor - Repetera kapitel/titel/skiva

● Repetera det kapitel som spelas för tillfället, tryck på REPEAT:
➤ Texten REPEAT CHAPTER visas på displayen.

● Repetera den titel som spelas för tillfället, tryck på REPEAT en gång till:
➤ Texten REPEAT TITLE visas på displayen.

● Repetera hela skivan, tryck på REPEAT en tredje gång:
➤ Texten REPEAT visas på displayen.

● Lämna Repetera-läget genom att trycka på REPEAT en fjärde gång.

Video-CD:er - Repetera spår/skiva

● Repetera det för tillfället spelade spåret, tryck på REPEAT.
➤ Texten REPEAT TRACK visas på spelardisplayen.

● Repetera hela skivan, tryck på REPEAT en gång till.
➤ Texten REPEAT visas på displayen.

● Lämna Repetera-läget genom att trycka på REPEAT en tredje gång.

Repetera A-B

Repetera en sekvens i en titel:
● Tryck på REPEAT A-B vid din valda startpunkt.

➤ A- visas på skärmen.
● Tryck en gång till på REPEAT A-B vid din valda slutpunkt.

➤ A-B visas på displayen och repetitionen av sekvensen startar.
● Lämna sekvensen genom att trycka på REPEAT A-B.

REPEAT-BA

REPEAT

TRACK

REPEAT

REPEAT

TITLE

REPEAT
CHAPTER

REPEAT
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Blanda (Shuffle)

DVD-Videoskivor
Den här funktionen blandar spelordningen mellan kapitlen inom en titel,
om titeln innehåller fler än ett kapitel.

● Tryck på SHUFFLE under spelningen.
➤ SHUFFLE-ikonen visas på skärmen i ungefär 2 sekunder.

● Återgå till normal spelning genom att trycka på SHUFFLE en gång till.

Video-CD:er
Den här funktionen blandar spelordningen för spåren, om skivan innehål-
ler fler än ett spår.

● Tryck på SHUFFLE under spelningen.
➤ SHUFFLE-ikonen visas på skärmen i ungefär 2 sekunder.

● Återgå till normal spelning genom att trycka på SHUFFLE en gång till.

Tidssökning (time search)

Funktionen Tidssökning låter dig starta spelning vid godtyckligt vald tids-
markering.

● Välj h (Tidssökning) i menyfältet.
● Tryck på w.

➤ Spelaren går nu över till PAUS-läget.
➤ If En ruta för inskrivning av tid presenteras på skärmen. Den visar
använd speltid för den aktuella skivan.

● Skriv in önskad starttid med siffertangenterna. Skriv timmar, minuter och
sekunder höger till vänster i rutan.
➤ If Så snart en tid har skrivits in lyser nästa tid upp.

● Tryck på OK för att bekräfta starttiden.
➤ If Tidrutan försvinner och spelningen startar vid den valda tiden.

Zoom

Med zoom-funktionen kan du förstora videobilden och panorera genom
den förstorade bilden.

● Välj a(Zoom) i menyfältet.
● Aktivera ZOOM-funktionen genom att trycka på w/v, och välj önskad

zoom-faktor: 1.33 eller 2 eller 4.
➤ Spelaren går över till PAUS-läget.
➤ Den valda zoom-faktorn visas under Zoom-ikonen i menyfältet, och
texten ‘Tryck på OK för panorering’ visas under menyfältet.
➤ Bilden ändras på motsvarande sätt.

● Bekräfta valet med ett tryck på OK.
➤ Panoreringsikonerna visas på skärmen: v w t u och OK.

● Panorera över hela skärmen med hjälp av tangenterna v w t u.

● Om du trycker på OK visas bara den zoomade bilden på skärmen.
● Närhelst du vill zooma, tryck på a (Zoom) och välj önskad zoom-faktor

enligt beskrivningen ovan.
● För att lämna Zoom-läget:

- Tryck på 2.
➤ Spelningen fortsätter
- Tryck på STOP, MENU OSD.

SHUFFLE
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Videoprogram

-  Funktionen Videoprogram gör det möjligt för dig att spara dina favorit-
titlar och kapitel (DVD) och favoritspår och register (VCD) för en
bestämd skiva i spelarens minne.

-  Varje Videoprogram kan innehålla 20 uppgifter (titlar, kapitel).

Lagra ett Videoprogram

● I läget STOP, välj Videoprogram i menyfältet.
● Öppna menyn genom att trycka på w.

➤ Menyn Videoprogram visas.
● Välj på eller av genom att trycka på t eller u.

Lagra titlar eller spår

● Välj TITLAR genom att trycka på w.
● Välj önskad titel med hjälp av  u och t.
● Om du vill lagra hela titeln, tryck på OK.

➤ Titelnumret läggs in i vallistan.

Lagra kapitel och index

● Tryck på w på det valda titelnumret.
➤ Titelnumret markeras och upplysningen flyttas till första tillgängliga
kapitelnummer för titeln.

● Välj önskat kapitelnummer med hjälp av  u och t.
● Bekräfta valet genom att trycka på OK.

➤ Titel- eller kapitelvalet läggs in i vallistan.
● Lämna menyn Videoprogram genom att trycka på MENU OSD.

Radera ett Videoprogram

● I läget STOPP, välj Videoprogram i menyfältet.
● Välj PROGRAM med 4.
● Välj önskad valsiffra med hjälp av u ocht.
● Radera valet genom att trycka på OK.
● Avsluta genom att trycka på MENU.

Om du vill radera alla val:

● I läget STOPP, välj Videoprogram i menyfältet.
● Välj RADERA ALLA med hjälp av w.
● Tryck på OK.

➤ Alla val kommer nu att raderas.
● Avsluta genom att trycka på MENU OSD.

Speciella DVD functioner

Undersöka innehållet på DVD-Videoskivor: Menyer

Valmenyer för titlar och kapitel kan finnas med på skivan. Med hjälp av
menyfunktionen på en DVD kan du välja från dessa menyer.Tryck på
lämplig siffertangent, eller använd tangenterna 4, 3 ,1, 2 för att markera
ditt val, tryck sedan på OK.

Titel-menyer

● Tryck på DVD MENU.
➤ Om den aktuella titeln har en meny så visas den på skärmen. Om
titeln saknar meny så visas skivmenyn.

● Menyn kan innehålla kameravinklar, talat språk och alternativ för textning
och kapitel i titeln.

● Ta bort titelmenyn genom att trycka på DVD MENU en gång till.
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Skivmeny

● Tryck först på T och sedan på DVD MENU.
➤ Skivmenyn visas.

● Ta bort skivmenyn genom att tryck en gång till på T och sedan på DVD
MENU.

Kameravinkel

Om skivan innehåller sekvenser som spelats in med olika kameravinklar
visas vinkelikonen som visar antalet tillgängliga vinklar och den vinkel
som visas. Du kan ändra kameravinkeln om du så vill.

● Välj önskad vinkel i vinkelikonen med hjälp av tangenterna w/v.
● Gå direkt till en vinkel genom att skriva in vinkelnumret med de siffer-

tangenterna (0-9).
➤ Efter en kort stund ändras spelvinkeln till den valda vinkeln.Vinkeli-
konen visas tills multipla vinklar inte längre är tillgängliga.

Ändra ljudspråk

● Välj Y (Ljud) i menyfältet.
● Stega genom de olika språken genom att upprepat trycka på Y eller w/v.
● Du kan också ange önskat språk direkt med hjälp av siffertangenterna (0-9).

Textning

● Välj Z (Textning) i menyfältet.
● Stega genom de olika språken genom att upprepat trycka på Z or w/v.
● Du kan också ange önskat textningsnummer direkt med hjälp av siffer-

tangenterna (0-9).

Speciella VCD funktioner

Kontrollerad spelning (PBC, Playback Control)

● Lägg i en Video-CD med PBC och tryck på 2.
➤ PBC-menyn visas på TV-skärmen.

● Flytta dig genom menyn med hjälp av de tangenter som visas på TV-skär-
men tills det avsnitt du valt börjar spela. Om en PBC-meny innehåller en
lista med titlar kan du välja en titel direkt.

● Mata in ditt val med hjälp av siffertangenterna (0-9).
● Tryck på RETURN för återgång till föregående meny.
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Spella en audio CD

- Spelningen startar automatiskt när du har lagt i skivan.
- Om TV:n är på visas skärmen Audio-CD (ljud-CD).
- Antalet spår och total speltid visas på skärmen och spelardisplayen.
- Under spelningen visas aktuellt spårnummer och den använda spelti-

den för spåret, både på skärmen och på spelardisplayen.
- Spelningen avbryts vid slutet på skivan.

● Tryck på 9 för att när som helst avbryta spelningen.

Avbryta (paus)

● Tryck på ; under spelning.
● Återuppta spelningen genom att trycka på 2 .

Söka

● Sök igenom skivan, framåt eller bakåt, vid 4x normal hastighet genom att
hålla 5 eller 6 intryckt i ungefär 1 sekund under spelning.
➤ ( Sökningen startar och ljudet dämpas.

● För att gå upp till 8x normal hastighet, tryck en gång till på 5 eller 6
➤ ( Sökningen fortsätter med 8x normal hastighet och ljudet dämpas.

● För att återgå till 4x normal hastighet, tryck en gång till på 5 eller 6
● Om TV:n är på visas sökhastighet och riktning på skärmen vid varje

tryckning på 5 eller 6 .
● Avsluta sökningen genom att trycka på  2 ellet 9.

Flytta till annat spår

● Gå till nästa spår genom att trycka kortvarigt på P under spelning.
● Gå tillbaka till början på det aktuella spåret genom ett snabbt tryck på

O under spelning. Gå tillbaka till föregående spår genom att trycka
snabbt på O en gång till.

● Gå direkt till ett valfritt spår genom att skriva dess spårnummer med sif-
fertangenterna (0-9).

Blanda (shuffle)

● Tryck på SHUFFLE under spelning.
➤ Spårens spelordning ändras.

● Återgå till normal spelning genom att trycka på SHUFFLE igen.

Repetera ett spår eller en skiva

● För att upprepa det spår som spelas för tillfället, tryck på REPEAT.
➤ Texten REPEAT TRACK visas på displayen.

● För att upprepa hela skivan, tryck på REPEAT en gång till.
➤ Texten repeat visas på displayen.

● För att lämna läget upprepa, tryck på REPEAT en tredje gång.
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Repetera A-B

Upprepa (eller “loopa” i) en sekvens genom att:
● Trycka på REPEAT A-B vid den valda startpunkten.

➤ A- visas på spelardisplayen.
● Tryck en gång till på REPEAT A-B vid den valda slutpunkten.

➤ A-B visas på displayen och upprepningssekvensen startar.
● Lämna sekvensen genom att trycka REPEAT A-B igen.

Audio-Program (ljud-program)

- Med hjälp av funktionen Audio-Program kan du spara dina favoritspår
för en speciell skiva i spelarens minne.

- Vart och ett av Audio-programmen kan innehålla upp till 20 spår.

Lagra ett Audio-Program

1 Lägg i en skiva och gå till läget Stopp.

2 Välj spår från listan med hjälp av t- eller u-tangenterna.
3 Gå till listan med tillgängliga spår med hjälp av w.
4 Välj spår från listan med hjälp av t et u.

Gå direkt till något spår genom att skriva spåret nummer med siffertan-
genterna (0-9).

5 Lagra varje spår genom att trycka på OK.
➤ Spårnumren kommer att läggas in i listan med valda spår.
➤ Antalet spår och programmets speltid kommer att visas på audi-
oskärmen och spelardisplayen.

När ditt Audio-Program är klart, tryck då på 2 för att starta spelning.
Audio-Programmet kommer automatiskt att läggas in i minnet.

Radera ett spår i ett Audio-Program

1 Gå till listan med valda spår med hjälp av w.
2 Välj det spårnummer du vill radera med hjälp av t et u

Gå direkt till godtyckligt spår genom att skriva dess nummer med hjälp
av siffertangenterna (0-9).

3 Tryck på OK.
➤ Spårnumret raderas i listan med valda spår.

Radera hela programmet

● Välj Radera alla med hjälp av w och tryck på OK.
➤ Hela FTS-programmet för skivan raderas.
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Innan du beställer service
Om det verkar som om DVD-Videospelaren inte fungerar som den ska,
gå då först igenom följande checklista. Det kan bero på att något har för-
bisetts. Försök dock inte att under några som helst omständigheter själv
reparera utrustningen. Om du gör det kommer försäkringen inte att gälla.

Leta efter de specifika symptomet/symptomen. Gör sedan bara det som
föreslås för att avhjälpa problemet.

Symptom Åtgärd

Ingen strömförsörjning Kontrollera att båda kontakterna på nätsladden är korrekt anslutna.
Kontrollera att det finns spänning i nätuttaget genom att ansluta någon
annan utrustning.

Ingen bild Kontrollera att TV:n är påslagen.
Kontrollera videoanslutningen.

Förvrängd bild Kontrollera om skivan har fingeravtryck. Rengör med en mjuk trasa,
stryk från mitten ut mot kanten.
I bland kan en liten bildförvrängning förekomma. Detta är inget fel.

Totalt förvrängd bild med spelarmeny Medan NTSC/PAL-omkopplaren är i fel läge, bör du samtidigt trycka in 
STOP- och NEXT-knapparna, och hålla dem intryckta medan 
du kopplar in spelaren.

Ingen färg i bild med spelarmeny Medan NTSC/PAL-omkopplaren är i fel läge, bör du samtidigt trycka in 
STOP- och NEXT-knapparna, och hålla dem intryckta medan 
du kopplar in spelaren.

Skivan kan inte spelas Kontrollera att skivetiketten är vänd uppåt.
Rengör skivan.
Kontrollera om skivan är skadad genom att prova med en annan skiva.

Inget ljud Kontrollera ljudanslutningarna.
Om du använder en HiFi-förstärkare, försök med en annan ljudkälla.

Förvrängt ljud från HiFi-förstärkaren Kontrollera att det inte finns några ljudanslutningar till förstärkarens 
phono-ingång.

Ingen återgång till uppstartsskärmen när skivan tas ut
Återställ genom att slå av spelaren och sedan slå på den igen.
Kontrollera om programmet kräver ytterligare en skiva för att laddas.

Spelaren reagerar inte på fjärrkontrollen Rikta fjärrkontrollen rakt mot sensorn på spelarens framsida.
Avlägsna alla hinder som kan komma i vägen för signalen (strålen).
Kontrollera eller byt ut batterierna.

Förvrängd eller svart-vit bild med DVD- eller Video-CD-skivor
Skivans format överensstämmer inte med den TV som används
(PAL/NTSC).

Inget ljud vid digital utsignal Kontrollera de digitala anslutningarna.
Kontrollera inställningsmenyn för att säkerställa att Digital utsignal har
satts till på.
Kontrollera att audio-formatet för det valda ljudspråket matchar motta-
garens kapacitet.

Vissa knappar fungerar inte Ställ spelaren i viloläget med hjälp av STANDBY-knappen på spelarens 
framsida. Ställ den tillbaka till PÅ genom att trycka en gång till på standby.

Spelaren reagerar inte på alla kommandon under spelning
Skivan tillåter inte kommandona. Se anvisningarna i skivetuiet.
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Rengöra skivor

Vissa problem beror på att skivan i spelaren är smutsig. För att undvika
detta bör du regelbundet rengöra dina skivor på följande sätt:

● Om en skiva är smutsig, rengör den då med en rengöringsduk.Torka ski-
van från mitten och utåt.

Varning:Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner, kom-
mersiellt tillgängliga rengörare eller anti-statisk spray avsedd
för analoga skivor.

Diagnostik program

Om spelaren fortfarande inte fungerar som den ska kan du starta spela-
rens diagnostik-program.

Hur fungerar diagnostik-programmet? Du kan köra det genom att följa
anvisningarna nedan steg för steg.

Instructions

1 Dra ut spelarens nätsladd från vägguttaget.
2 Tryck samtidigt på OPEN/CLOSE och ; -knappen och håll dem

intryckta medan du slår på utrustningen med ON/OFF-knappen.
➤ På displayen visas meddelandet BUSY tillsammans med en räknare.
När räknaren visar noll är testen klar.

➤ Efter några minuter ändras meddelandet på den lokala displayen från
TESTAR till FEL, eller till GODKÄND.
➤ Om meddelandet FEL visas på displayen så finns det uppenbarligen
något fel i din spelare och den bör därför repareras.

3 Kontakta din återförsäljare eller Philips kundservicecenter (Philips
Customer Care Centre) för information om närmaste serviceverkstad
(Service Repair Shop) i ditt hemland.Telefonnumret finns angivet på
garantibeviset.

4 Om meddelandet PASS visas på displayen har inga fel hittats, och orsaken
till problemen kan vara felaktig tolkning av anvisningarna, en felaktig skiva
eller att spelaren inte är korrekt ansluten. I detta fall bör du kontakta din
återförsäljare eller Philips kundservicecenter (Philips Customer Care
Centre) för att få hjälp med att lösa problemet.

5 Om problemet kvarstår, gå då till punkt 3 i denna instruktion, och försök
att hitta närmaste serviceverkstad.

6 Dra ut spelarens nätsladd från vägguttaget.
7 Sätt tillbaka nätsladden i vägguttaget.

TRACKTITLE

TIMETRACKTOTAL

CHAPTERSHUFFLE

CHAPTERTITLE TRACK

REPEAT-BA

OPEN/ CLOSE PAUSE STOP

PLAY
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Anmärkningar


