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Innledning 

Det nye tusenårets underholdningsmedium

Video slik du aldri har sett det før! Perfekte bilder med digital
studiokvalitet og ekte tredimensjonal digital flerkanalslyd.Velg
kameravinkel selv.Velg mellom lydspor på opptil åtte språk og teksting på
opptil 32 språk (hvis det ligger på platen). Og uansett om du ser DVD-
video i bredformat (widescreen) eller på vanlig TV, ser du det alltid
akkurat slik det var ment å være.

Digital video

DVD-video benytter seg av topp moderne MPEG2
datakomprimeringsteknologi for å lagre en hel film på en enkelt 5-
tommers plate. Den variable komprimeringen av bitraten, på opptil 9,8
Mbits/sekund, gjør at selv de mest kompliserte bildene blir gjengitt i
original kvalitet.
Det krystallklare digitale bildet har en horisontal oppløsning på over 500
linjer, med 720 piksler (bildeelementer) i hver linje. Denne oppløsningen
er mer enn dobbelt så høy som ved VHS, bedre enn Laser Disc, og helt
på nivå med digitale masterbånd laget i et opptaksstudio.
DVD-platene er i samsvar med enten PAL- eller NTSC-videostandarden.
Denne spilleren kan spille begge typer plater og vise dem på best mulig
måte på din multistandard TV-skjerm.
DVD-video er fremtidens universale videosystem, og gir optimale bilder
på alle TV-skjermer.

Innledning 

Din Philips DVD-videospiller er beregnet på digitale videoplater som
oppfyller de universelle DVD-videostandardene. Med denne spilleren kan
du se spillefilmer med kinokvalitet og stereo- eller flerkanalslyd (avhengig
av hva som ligger på platen, og hvordan ditt musikkanlegg er satt opp).
Du får alle de spesielle finessene ved DVD-video, som f.eks. at du kan
velge hvilket språk du vil ha på lydsporet eller tekstene, eller forskjellige
kameravinkler (igjen avhengig av hva som ligger på platen). Dessuten har
spilleren barnesikringsfunksjonen Philips Child Lock som gjør at du kan
bestemme hvilke plater barna skal kunne se.
Takket være menyer på skjermen, tekstvindu på spilleren og
fjernkontrollen er denne spilleren også svært enkel å bruke.

I tillegg til DVD-plater kan du også spille alle video-CD-plater og musikk-
CD-plater (også CDR og CDRW).

Dvd-video

DVD-platene gjenkjennes ved at de er merket med en egen logo.
Avhengig av hva som ligger på platen (en film, videoklipp, en dramaserie
e.l.) kan platene være inndelt i en eller flere titler, og hver tittel kan igjen
være inndelt i ett eller flere kapitler. For å gjøre det enkelt for deg, kan
spilleren spole frem og tilbake mellom titler og kapitler.

INNLEDNING
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Video-CD

Video-CDer er også merket med en egen logo.Avhengig av hva som
ligger på platen (en film, videoklipp, en dramaserie e.l.) kan platene være
inndelt i ett eller flere spor, og hvert spor kan igjen være inndelt i en
eller flere indekser, som angitt på omslaget. For å gjøre det enkelt for
deg, kan spilleren spole frem og tilbake mellom spor og indekser.

Musikk-CD

Vanlige CD-plater inneholder bare musikk. De er også merket med en
egen logo. Du kan spille dem på vanlig måte gjennom et musikkanlegg
ved å bruke tastene på fjernkontrollen og/eller kontrollpanelet, eller via
TV-apparatet ved hjelp av skjermmenyen (OSD).

Ved levering

Kontroller først at du har fått levert følgende:
- DVD-spiller
- Fjernkontroll med batteriene pakket for seg
- 2-kjerners strømkabel
- SCART-kabel
- Audiokabel
- Videokabel
- Bruksanvisning

Hvis noen av disse tingene er skadet eller mangler, må du straks gi
beskjed til forhandleren.

Ta vare på emballasjen, den kan være nyttig hvis du må transportere
spilleren senere.

Plassering

● Plasser spilleren på en stødig, jevn flate.
● Hold spilleren borte fra varmekilder og direkte sollys.
● Hvis spilleren monteres i reol eller kabinett, må det være ca. 2,5 cm

klaring på alle sider av spilleren for å gi tilstrekkelig ventilasjon.
● Hvis DVD-spilleren ikke kan lese CD- eller DVD-platene riktig, bruk en

vanlig rense-CD eller rense-DVD for å rense linsen før du eventuelt tar
spilleren til reparasjon. Bruk aldri andre rensemetoder, da dette kan
ødelegge linsen. La alltid plateskuffen være lukket når den ikke er i bruk,
for å unngå at det kommer støv på linsen.

● Hvis DVD-spilleren flyttes raskt fra kalde til varme omgivelser, kan det
oppstå kondens på linsen. I så fall er det ikke mulig å spille en CD/DVD.
La DVD-spilleren stå i de varme omgivelsene til kondensen forsvinner.

INNLEDNING
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OVERSIKT

Oversikt

Forsiden

PHONES
- kontakt for tilkopling av høretelefoner

LEVEL 
- volumkontroll for høretelefoner

9 STOP
- stopper video-/lydavspilling

; PAUSE
- fryser video-/lydavspilling

går til neste bilde

3 OPEN/CLOSE
- Åpne/lukke plateskuff

Plateskuff

/

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 
- velger stereo, Dolby Surround,

3D-lyd eller flerkanalslyd

S
- går til forrige tittel/kapittel/spor/indeks eller

tilbake til begynnelsen av
tittelen/kapittelet/sporet/indeksen som avspilles

2 PLAY
- starter video-/lydavspilling

T
- går til neste tittel/kapittel/spor/indeks

Tekstvindu 
- viser spillerens status

Standby-lampe
- lyser rødt når spilleren står i standby-modus

STANDBY
- slår maskinen på eller setter den i standby-modus
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OVERSIKT

Baksiden

Forsiktig: Berør aldri stiftene inne i kontaktene på bakpanelet.
Elektrostatiske utladninger kan føre til varige skader på
spilleren.

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-utganger
Video (CVBS) 
- tilkopling til TV med CVBS-videokontakt
S-video (Y/C) 
- tilkopling til TV med S-video (Y/C)-inngang
TV ut (TV) 
-  tilkopling til TV med SCART-inngang
SCART-kontakt (AUX) 
-  tilkopling til vanlig videospiller

Audioutganger
Digital audioutgang (optisk) 
- tilkopling til digitalt utstyr via optisk kabel
Digital audioutgang (koaksial) 
- tilkopling til digitalt utstyr via koaksialkabel
Audio / venstre/høyre 
- tilkopling til en forsterker, mottaker eller musikkanlegg

Strømkontakt 
- tilkopling til strømnettet
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Tekstvindu

DVD-plate i spilleren

(V)CD-plate i spilleren

Valgt funksjon (avspilling, pause, spoling osv.)

Tittelnummer på DVD-plate

Kapittelnummer på DVD-plate

Spornummer på musikk- eller Video-CD

Total spilletid for spor (viser timer, minutter, sekunder)

Total spilletid (viser timer, minutter, sekunder)

Repetisjonsfunksjon for kapittel/tittel/spor i bruk

Fjernkontroll i bruk (blinker)

Program i bruk

Repetisjonsfunksjon for A-B i bruk

Tilfeldig avspilling i brukSHUFFLE

REPEAT-BA

TRACKTITLE

TIMETRACKTOTAL

CHAPTERCD SHUFFLE

CHAPTERTITLE TRACK

V REPEAT-BA

TIMETOTAL

TIMETRACK

TRACK

CHAPTER

TITLE

CDV

OVERSIKT
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Fjernkontroll

OVERSIKT

0-9 talltaster

RETURN
- går tilbake til forrige trinn på

menyen
OK
- bekreft menyvalg

Q  O
- spoler bakover / gå til forrige

kapittel eller spor

R  P 
- spoler forover / gå til neste

kapittel eller spor

2 avspilling

9 stopp

; pause eller stillbilde / bilde for
bilde

REPEAT
- repeterer kapittel, spor, tittel, plate

REPEAT A-B
- repeterer sekvens

SHUFFLE
- tilfeldig avspilling

STANDBY

DVD MENU 
- velger DVD-definert meny

MENU OSD
- menyer på skjermen av/på

w v
- flytter markøren opp/ned

t u
- flytter markøren til venstre/høyre

- velger språk på teksting

- velger språk på lydspor

T-C
- svelger tittel/kapittel

- velger kameravinkel (DVD)

- forstørrer videobilde
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Menyer på skjermen

Menylinje/statusvindu

V Egne innstillinger f Slow motion (langsom avspilling)
W Tittel/spor g Spoling
X Kapittel/indeks h Tidssøk
Y Språk på lydspor
Z Språk på teksting
} Kameravinkel
a Zoom
b Farge
c FTS (favoritter)
d Lyd
e Bilde for bilde

Ikoner i statusvinduet

Statusvinduet viser spillerens aktuelle status og vises sammen med den
første delen av menylinjen hvis dette er valgt i Features-menyen (se
under ‘Egne innstillinger’).

Generelt

Type plate

Skuff åpen/lukket

Standardskjermbilde

Standardskjermbildet vises når spilleren står i stoppmodus. Skjermbildet
kan inneholde et statusvindu (se under ‘Statusvindu’) og et felt med
midlertidige opplysninger om funksjoner som ikke er tillatt,
avspillingsmodus, tilgjengelige kameravinkler osv. Dette skjermbildet vises
også når Tilgangskontroll er aktivert (se under ‘Tilgangskontroll’).

MENYER PÅ SKJERMEN
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Ikoner i feltet med midlertidige opplysninger

Repeter plate

Repeter tittel

Repeter spor

Repeter kapittel

Tilfeldig avspilling (shuffle)

Repeter tilfeldig avspilling

Repeter fra A til slutt

Repeter A-B

Kameravinkel

Barnesikring på

Godkjent plate

Fortsett-funksjon

Funksjon ikke tillatt

MENYER PÅ SKJERMEN
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Forberedelser

Generelt

- Avhengig av hva slags TV og annet utstyr du har, er det flere måter å
kople til DVD-spilleren på. Disse er vist nedenfor.

- Se bruksanvisningen(e) for TV-apparatet, videospilleren, musikkanlegget
eller evt. andre bruksanvisninger i den grad det er nødvendig for å
gjøre de beste tilkoplingene.

- DVD-spilleren skal ikke tilkoples via videospilleren, fordi
videokvaliteten kan forstyrres av kopibeskyttelsessystemet.

- For bedre lydkvalitet kan du kople spillerens audioutganger til en
forsterker, mottaker, musikkanlegg eller A/V-utstyr, se ‘Andre
tilkoplinger’ på neste side.

- Tallene i parentes i dette avsnittet viser til figurene med oversikt over
panelets bakside.

Forsiktig: Spillerens audioutganger skal ikke koples til phono-
inngangen på musikkanlegg.

Tilkopling til TV

● Kople SCART-kabelen som følger med til SCART-kontakten på spilleren
og til den tilsvarende kontakten på TV-apparatet (1).

Hvis TV-apparatet ikke er utstyrt med en SCART-kontakt, velg
en av følgende tilkoplinger:

S-Video(Y/C)-tilkopling

1 Kople en S-Video-kabel (tilleggsutstyr) til S-Video-kontakten på spilleren
og til den tilsvarende kontakten på TV-apparatet (2).

2 Kople audiokabelen som følger med til venstre og høyre audioutgang på
spilleren (4) og til de tilsvarende kontaktene på TV-apparatet.

Tilkopling med videokontakt (CVBS)

1 Kople videokabelen som følger med til videokontakten på spilleren (3)
og til den tilsvarende kontakten på TV-apparatet.

2 Kople audiokabelen som følger med til venstre og høyre audioutgang på
spilleren (4) og til de tilsvarende kontaktene på TV-apparatet.

FORBEREDELSER

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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Andre tilkoplinger

Tilkopling til en forsterker med tokanals analog stereo

● Kople audiokabelen som følger med til venstre og høyre audioinngang på
spilleren og til de tilsvarende kontaktene på forsterkeren, mottakeren
eller musikkanlegget. Bruk audiokabelen som følger med (5).

Tilkopling til en forsterker med tokanals digital stereo
(PCM)

1 Kople en digital kabel (optisk 7 eller koaksial 6 - tilleggsutstyr) til
spillerens digitale audioutgang  - enten den optiske (7) eller den
koaksiale (6) - og til den tilsvarende kontakten på forsterkeren.

2 Du må aktivere den digitale utgangen på DVD-spilleren (se under ‘Egne
innstillinger’).

Tilkopling til en A/V-mottaker med flerkanalsdekoder
(Dolby, MPEG2 eller DTS)

Digital flerkanalslyd

Tilkopling til digital flerkanalslyd gir den absolutt beste lydkvaliteten. Du
trenger en digital flerkanals A/V-mottaker som støtter et eller flere av
lydformatene som DVD-spilleren bruker (MPEG2, Dolby Digital (AC3)
eller DTS). Se i bruksanvisningen for mottakeren og på logoene på
forsiden av mottakeren.

1 Kople en digital audiokabel (optisk 7 eller koaksial 6- tilleggsutstyr) til
DVD-spillerens digitale audioutgang - enten den optiske (7) eller den
koaksiale (6) - og til den tilsvarende kontakten på mottakeren.

2 Du må aktivere den digitale utgangen på DVD-spilleren (se under ‘Egne
innstillinger’).

Merk: Hvis mottakeren ikke støtter lydformatet på den digitale utgangen,
kommer mottakeren til å lage en sterk, forvrengt lyd. DVD-platens lydformat
vises i statusvinduet når du endrer språket.
Du kan bare få sekskanals Surround Sound via den digitale tilkoplingen hvis
mottakeren din er utstyrt med en digital flerkanalsdekoder.

FORBEREDELSER

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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Tilkopling til en forsterker med Dolby Surround™

Dolby Surround™
● Kople DVD-spilleren til TV-apparatet, og kople audiokabelen som følger

med til DVD-spillerens venstreog høyre audioutganger og til de tilsvarende
kontaktene på Dolby Surround™ Audio/Video-mottakeren (4).

Hvis forsterkeren din er utstyrt med en Dolby Digital™-dekoder:

● DVD-spilleren tilkoples som beskrevet under ‘Tilkopling til en A/V-
mottaker med flerkanalsdekoder’.

Hvis TV-apparatet ditt er utstyrt med en Dolby Surround™-
dekoder:

● DVD-spilleren koples til TV-apparatet som beskrevet under ‘Tilkopling til
TV’.

Tilkopling til strømnettet

1 Kople hunnkoplingen på strømkabelen som følger med til
strømkontakten på baksiden av spilleren.

2 Stikk støpselet i en stikkontakt (vekselstrøm).

Merk: Spilleren tilpasser seg automatisk den lokale nettspenningen.
Når spilleren står i standby-modus eller er slått av, bruker den fremdeles noe
strøm. Hvis du vil kople spilleren fullstendig fra strømnettet, må du trekke ut
kontakten.

Forsiktig: Det er bare tillatt for kvalifiserte serviceteknikere å
ta av dekselet eller utføre service på enheten.

Infrarød fjernkontroll

Sette i batteriene

1 Åpne batteridekselet.
2 Sett i to ‘AA’ (LR-6)-batterier slik symbolene viser.
3 Lukk dekselet.

Forsiktig: Bland aldri nye og gamle batterier eller forskjellige
typer batterier (f.eks. standard og alkaliske).

FORBEREDELSER

TV

SATELLITE
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Generelle opplysninger

Om denne håndboken

I denne håndboken finner du de grunnleggende instruksene du trenger
for å bruke DVD-spilleren. Noen DVD-plater er imidlertid spilt inn slik
at de må avspilles på en spesiell måte eller bare tillater enkelte
funksjoner under avspilling. Det kan da skje at spilleren ikke reagerer på
alle funksjonene. Hvis dette skjer, les omslaget til DVD-platen. Når 
vises på TV-skjermen, tillater ikke spilleren eller platen at den valgte
funksjonen brukes.

Betjening med fjernkontroll

- Med mindre noe annet er oppgitt, kan alle funksjoner betjenes med
fjernkontrollen. Fjernkontrollen skal alltid rettes rett mot spilleren.
Pass på at det ikke står noe i veien for den infrarøde strålen.

- Hvis det finnes en tast på frontpanelet som dekker en funksjon, kan
denne også brukes.

Betjening via menylinjen

- En rekke funksjoner kan også betjenes via menylinjen på TV-skjermen.
Du får opp menylinjen ved å trykke på en av følgende taster på
fjernkontrollen: MENU OSD,T, C,Angle,Audio Language, Subtitle
Language, Zoom eller FTS.

- Følgende funksjoner kan betjenes via menylinjen:
- Egne innstillinger;
- Valg av tittel eller spor;
- Valg av kapittel eller indeks;
- Språk på lydspor;
- Språk på tekstingen;
- Kameravinkel;
- Zoom;
- Fargeregulering;
- Videoprogram;
- Lydstyrke;
- Bilde for bilde;
- Slow motion (langsom avspilling);
- Spoling;
- Tidssøk.

- Funksjonene velges med w/v-tastene eller ved å trykke på den
aktuelle tasten på fjernkontrollen.

- For å skjule menylinjen trykker du på MENU OSD.
- Når du velger en funksjon i menylinjen, blir den merket og

markørtastene på fjernkontrollen som skal brukes for å regulere
denne funksjonen vises under ikonet.

- < eller > viser at det er flere funksjoner tilgjengelig på venstre eller
høyre side av menylinjen.Trykk på t eller u for å gå til venstre eller
høyre og velge dem.

FORBEREDELSER
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Slå på spilleren

1 Slå på TV-apparatet og velg videoinngangen for DVD-spilleren.
2 Trykk på STANDBY.

➤ Tekstvinduet på spilleren tennes, og utgangsskjermbildet vises.

Dette skjermbildet vises bare første gang du starter spilleren. Her skal
du legge inn dine egne innstillinger for spillerens viktigste funksjoner. Se
‘Utgangsstilling’ nedenfor.

Utgangsstilling

Generelt

Når spilleren står i utgangsstilling, skal du legge inn dine egne innstillinger
for noen av spillerens funksjoner.

Innstilling

Etter at spilleren er slått på for første gang, vises utgangsskjermbildet 
(se under ‘Slå på spilleren’).
Menyen for den første funksjonen som skal stilles inn vises, med
førstevalget merket.

● Bruk w v-tastene for å bla gjennom menyalternativene.
➤ Ikonet for alternativet du velger merkes.

● Bekreft valget ved å trykke på OK og gå videre til neste meny.

Merk: Egne innstillinger skal stilles inn i den rekkefølgen som menyene vises på
skjermen.
Du kan ikke gå ut av utgangsstillingen før innstillingene for den siste
funksjonen er bekreftet.
Hvis du trykker på noen andre taster enn w v (for å flytte markøren) eller
OK, vises symbolet på skjermen.
Hvis spilleren slås av mens du legger inn dine egne innstillinger, må du begynne
å legge inn alle innstillingene på nytt etter at du har slått spilleren på igjen.

Følgende funksjoner skal velges i utgangsstillingen:
Språk på menyer

Menyene på TV-skjermen blir vist på det språket du velger her. Du kan
velge mellom 8 forskjellige språk.

Språk på lydspor

Lydsporet avspilles på det språket du velger her, forutsatt at det ligger på
den aktuelle platen. Hvis ikke, går lydsporet over til språket som først
snakkes på platen. Du kan velge mellom 16 forskjellige språk.

Språk på teksting

Undertekstene vises på det språket som du velger her, forutsatt at det
ligger på den aktuelle platen. Hvis ikke, vises tekstingen i det første
språket på platen. Du kan velge mellom 16 forskjellige språk.

FORBEREDELSER

/

PHONES

STAND BY

DVD 75X    DVD  VIDEO CD  CD  PLAYER/

DIGITAL OUT
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TV-skjermens fasong (TV Shape)

Hvis du har en widescreen-TV (16:9), velger du 16:9.
Hvis du har en vanlig TV (4:3), velger du 4:3.
Da kan du også velge mellom:
Letterbox for et ‘widescreen’-bilde med en svart strek øverst og
nederst, eller Pan Scan (panorering), for et bilde med fullstendig høyde
hvor sidene kuttes av og bildet flytter seg (skannes) horisontalt for å
beholde hoveddelen på skjermen.

Land

Velg ditt land. Dette brukes når du skal aktivere barnesikringen (se under
‘Tilgangskontroll’).

Merk: Disse funksjonene skal stilles inn ved første oppstart (utgangsstilling). De
kan senere endres i Egne innstillinger-menyen.

Egne innstillinger

Her kan du velge dine egne innstillinger for enkelte av spillerens
funksjoner.

Slik gjør du

● Trykk på MENU OSD på fjernkontrollen.
● Velg V i menylinjen.

➤ Egne innstillinger-menyen (Personal Preferences) vises.
● Bruk wvt u -tastene for å bla gjennom menyene, undermenyene og

valgene i undermenyene.
➤ Når du velger et alternativ i en meny, vises markørtastene på
fjernkontrollen som skal brukes til å betjene denne funksjonen ved siden
av alternativet.

● Trykk på OK for å bekrefte og gå tilbake til hovedmenyen.

Følgende funksjoner kan endres:

Bilde

- TV-skjermens fasong (TV Shape)
Se under ‘Utgangsstilling’

- Forskyvning av svartnivå (kun NTSC)
Regulerer fargedynamikken slik at du får rikere kontraster.
Kan slås av eller på.

- Forskyvning av videobilde (Video shift)
Standardinnstillingen er at videobildet vises midt på TV-skjermen.
Hvis du vil flytte bildet mot venstre eller høyre, kan du gjøre det her.

FORBEREDELSER
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Lyd

- Digital utgang (Digital output)
Fabrikkinnstillingen er ALL, dvs. at både koaksialutgangen og den
optiske utgangen er slått på. Hvis du ikke skal kople til utstyr som har
en digital inngang, endrer du innstillingen til OFF (av).
Hvis det ikke er en digital flerkanalsdekoder (f.eks. digitale høyttalere)
blant utstyret ditt, stiller du den digitale utgangen på PCM (Pulse Code
Modulation). Da er både den koaksiale og den optiske utgangen slått på.

- Analog utgang
Velg Stereo eller Dolby Surround™.

- Nattmodus (Night Mode)
Gir optimal lyddynamikk ved avspilling med lavt volum.

- Karaokelyd (Karaoke vocal)
Denne innstillingen skal bare slås på (ON) når du spiller av en
flerkanals karaoke-DVD. Karaoke-kanalene på platen blandes til vanlig
stereolyd.

Språk

Velg ønsket språk på menyene (Menu), lydsporet (Audio) og tekstingen
(Subtitle). Se under ‘Utgangsstilling’.
Språk på lydsporet og tekstingen kan også endres via menylinjen på TV-
skjermen.

Funksjoner

- Tilgangskontroll
Tilgangskontroll omfatter følgende funksjoner:
Barnesikringskode (Child Lock) - Når denne funksjonen er slått på
(ON), må du legge inn en firesifret kode for å kunne spille av plater.
Barnesikring (Parental control) - Med denne funksjonen kan du
kontrollere avspillingen av DVD-plater med Parental Control-
opplysninger.
Se nærmere opplysninger under ‘Tilgangskontroll’.

- Statusvindu
Gir informasjon om spillerens status og vises samtidig med menylinjen.
I stoppmodus vises det samtidig med feltet med midlertidige
opplysninger i standardskjermbildet. Se under ‘Menyer på skjermen’.
Standardinnstillingen er på (ON). Hvis du vil skjule statusvinduet,
velger du OFF.

FORBEREDELSER
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Tilgangskontroll; barnesikringskode (DVD
og VCD)

Aktivere/deaktivere barnesikringskoden (child lock)

1 I stoppmodus velger du ACCESS CONTROL (Tilgangskontroll) i
Features-menyen med w/v -tastene.

2 Legg inn en firesifret kode som du velger selv.
3 Legg inn koden en gang til for å bekrefte den.
4 Bla deg ned til Child Lock med w/v-tastene.
5 Gå til Ç / É med u -tasten.
6 Velg Ç med w/v -tastene.
7 Trykk på OK eller t for å bekrefte, og trykk på t en gang til for å gå ut

av menyen.
➤ Nå må du legge inn koden hver gang du vil spille av en plate som
ikke er godkjent for alle aldersgrupper.

8 Velg É for å deaktivere barnesikringskoden (Child Lock).

Merk: Du må bekrefte den firesifrede koden når:
koden legges inn for aller første gang (se ovenfor)
koden endres (se under ‘Endre kode’)
koden slettes (se under ‘Endre kode’)
både Child Lock og Parental Control er slått av og du blir bedt om å legge inn
koden.

Godkjenne plater

● Legg inn platen. Se under ‘Legge inn en plate’ nedenfor.
➤ Du får opp dialogboksen ‘child protect’. Du blir bedt om å legge inn
koden for enten ‘Play Once’ (Spill én gang) eller ‘Play Always’ (Spill alltid).
Hvis du velger ‘Play Once’, kan platen spilles av så lenge den ligger i
spilleren og spilleren er slått på. Hvis du velger ‘Play Always’, blir platen
godkjent for alle aldersgrupper og kan spilles av uten å oppgi kode selv
om barnesikringskoden er slått på.

Merknader: Spillerens minne har plass til 50 godkjente plater. Plater legges inn
i denne listen når du velger ‘Play Always’ i dialogboksen ‘child protect’. Hver
gang en godkjent plate spilles av, plasseres den øverst på listen. Når listen er
full og du legger til en ny plate, blir den siste platen i listen fjernet fra listen.
Dobbeltsidige DVD-plater kan ha forskjellig ID på hver side. For å godkjenne
slike plater må begge sider godkjennes for seg.
VCD-plater med flere filmer kan ha forskjellig ID for hver film. For å godkjenne
hele settet, må hver film godkjennes for seg.

Oppheve godkjenningen

● Legg inn platen. Se under ‘Legge inn en plate’ nedenfor.
➤ Platen begynner automatisk å spilles av.

● Trykk 9 mens { vises.
➤ Trykk på STOP mens smilefjeset vises.| vises i stedet.
Godkjenningen av platen er nå opphevet.

FORBEREDELSER



Tilgangskontroll; barnesikring (kun DVD-
video)

Filmer på DVD-plater kan inneholde scener som ikke passer for barn.
Platene kan derfor inneholde såkalte ‘Parental Control’-opplysninger som
kan gjelde enten for hele platen eller for bestemte scener på platen. Disse
scenene er gradert fra 1 til 8, og det kan ligge alternative og mer passende
scener på platen. Graderingen varierer avhengig av land. Med ‘Parental
Control’-funksjonen kan du hindre barna dine i å spille av bestemte plater,
eller sørge for at enkelte plater avspilles med alternative scener.

Aktivere/deaktivere barnesikring (Parental Control)

1 I stoppmodus velger du ACCESS CONTROL (Tilgangskontroll) i
Features-menyen med w/v -tastene.

2 Legg inn den firesifrede koden. Legg om nødvendig inn koden en gang til
for å bekrefte den.

3 Bla til Parental Control med w/v -tastene.
4 Gå til VALUE ADJUSTMENT (1-8) med u-tasten.
5 Trykk på w/v -tasten. Nå kan du velge en gradering for platen som ligger

i spilleren. Graderingen kan være mellom 1 og 8 og velges enten med
w/v -tastene eller med talltastene på fjernkontrollen.

Gradering 0 (vises som ‘– –’):
Barnesikringen er ikke aktivert. Hele platen avspilles.

Gradering 1 til 8:
Platen inneholder scener som ikke passer for barn. Hvis du stiller inn en
gradering på spilleren, avspilles alle scener med samme eller lavere
gradering. Scener med høyere gradering avspilles ikke med mindre et
alternativ ligger på platen.Alternativet må ha samme eller lavere
gradering som det du har valgt. Hvis spilleren ikke finner noe passende
alternativ, stopper avspillingen og den firesifrede koden må legges inn.

6 Trykk på OK eller t for å bekrefte, og trykk på t en gang til for å gå ut
av menyen.

Land

1 I stoppmodus velger du ACCESS CONTROL (Tilgangskontroll) i
Features-menyen med w/v-tastene.

2 Legg inn den gamle koden.
3 Gå til CHANGE COUNTRY med w-tasten.
4 Trykk på u-tasten.
5 Velg et land med w/v-tastene.
6 Trykk på OK eller t for å bekrefte, og trykk på t en gang til for å gå ut

av menyen.
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Endre koden

1 I stoppmodus velger du ACCESS CONTROL (Tilgangskontroll) i
Features-menyen med w/v-tastene.

2 Legg inn den gamle koden.
3 Gå til CHANGE CODE (Skift kode) med w-tasten.
4 Trykk på u-tasten.
5 Legg inn en ny firesifret kode.
6 Legg inn koden en gang til og bekreft ved å trykke OK.
7 Trykk t for å gå ut av menyen.

Merk: Hvis du har glemt den gamle koden, trykker du fire ganger på 9 mens
markøren står i kodeboksen for tilgangskontroll. Gå ut av boksen ved å trykke
på OK.Tilgangskontrollen er nå slått av.
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Bruk

Legge inn en plate

1 Trykk på utløserknappen for plateskuffen foran på spilleren. Plateskuffen
åpnes.

2 Legg platen du vil spille i skuffen med etiketten opp (gjelder også for
dobbeltsidige DVD-plater). Pass på at platen ligger riktig innenfor
sporene.

3 Skyv skuffen forsiktig inn eller trykk på utløserknappen igjen for å lukke
skuffen.
➤ Meldingen READ vises i statusvinduet og på tekstvinduet på DVD-
spilleren, og avspillingen begynner automatisk.

Merk: Hvis barnesikringskoden (‘Child Lock’) er slått på og platen som er satt
inn ikke står på listen over godkjente plater, må du legge inn koden din eller
godkjenne platen. Se under ‘Tilgangskontroll’.

Spille en DVD-plate

Spille av en tittel

➤ Legg inn platen og lukk plateskuffen.Avspillingen begynner
automatisk. Statusvinduet og tekstvinduet på spilleren viser type plate og
opplysninger om platens innhold og spilletid.
➤ Du kan bli bedt om å velge fra en meny. Hvis alternativene er
nummererte, kan du trykke på den aktuelle talltasten. Hvis ikke, bruker
du piltastene w/v, t/u for å merke det du vil spille, og trykker på OK.
➤ Nummeret på tittelen og kapittelet som avspilles vises i menylinjen
og i spillerens tekstvindu.
Hvor lang tid som er gått vises i statusvinduet og i spillerens tekstvindu.

● Om nødvendig kan du trykke på SOUND-tasten for å velge Stereo,
Dolby Surround™, 3D-lyd eller flerkanalslyd.
Avspillingen stopper når tittelen er slutt, og menyen kan bli vist på nytt.
For å gå videre til neste tittel, trykker du på 2.

● For å stoppe avspillingen ellers, trykker du på 9.
➤ Standardskjermbildet vises og gir informasjon om spillerens status.

● Du kan fortsette avspillingen fra det punktet du stoppet den.
Trykk på 2, og når Fortsett-symbolet . vises på skjermen, trykker du på
2 en gang til.
➤ Denne Fortsett-funksjonen gjelder ikke bare for platen som står i
spilleren, men også for de fire siste platene du har spilt. Legg platen inn
igjen, trykk på 2, og når Fortsett-symbolet . vises på skjermen, trykker
du på 2 en gang til.

Merk: Siden DVD-filmer vanligvis slippes på forskjellige tidspunkter i forskjellige
deler av verden, har alle spillerne områdekoder. Platene kan også ha
områdekoder. Hvis du legger inn en plate med en annen områdekode enn
spilleren din har, vises en melding om dette på skjermen. Platen kan ikke
spilles, og må tas ut igjen.

OPEN/ CLOSE PAUSE

SOUND

PLAY

OPEN/ CLOSE PAUSE

SOUND

PLAY
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Spille en Video-CD

Spille en Video-CD

- Legg inn platen og lukk plateskuffen.Avspillingen begynner automatisk.
Statusvinduet og tekstvinduet på spilleren viser type plate og
opplysninger om platens innhold og spilletid.

- Du kan bli bedt om å velge fra en meny. Hvis alternativene er
nummererte, kan du trykke på den aktuelle talltasten.

- Nummeret på sporet som avspilles vises i menylinjen og i spillerens
tekstvindu. Hvor lang tid som er gått vises i statusvinduet og i
spillerens tekstvindu.

● Om nødvendig kan du trykke på SOUND -tasten for å velge Stereo,
Dolby Surround™, 3D-lyd eller flerkanalslyd.
➤ Avspillingen stopper når platen er slutt.

● For å stoppe avspillingen, trykker du på 9.
➤ Standardskjermbildet vises.

● Du kan fortsette avspillingen fra det punktet du stoppet den.Trykk på 2,
og når Fortsett-symbolet . vises på skjermen, trykker du på 2 en gang til.
➤ Denne Fortsett-funksjonen gjelder ikke bare for platen som står i
spilleren, men også for de fire siste platene du har spilt. Legg platen inn
igjen, trykk på 2, og når Fortsett-symbolet . vises på skjermen, trykker
du på 2 en gang til.

Generelle funksjoner

Merk: Med mindre noe annet er oppgitt, skal alle funksjonene betjenes med
fjernkontrollen. En del av funksjonene kan også betjenes via menylinjen på
skjermen, se under ‘Betjening via menylinjen’.

Gå til en annen tittel/et annet spor

Hvis en plate inneholder mer enn én tittel eller ett spor (det kan du se
både på menylinjen og i spillerens tekstvindu), kan du gå til en annen
tittel eller et annet spor på følgende måte:

● Trykk på T-C (tittel) og deretter raskt på P under avspilling for å gå til
neste tittel/spor.

● Trykk på T-C (tittel) og deretter raskt på O under avspilling for å gå
tilbake til begynnelsen av tittelen/sporet som spilles.Trykk raskt på O
for å gå til begynnelsen av forrige tittel/spor.

● For å gå rett til en tittel eller til et spor, velger du T-C (tittel), og legger
inn tittelnummeret med talltastene (0-9).

Merk: Hvis tallet har mer enn ett siffer, trykker du på tastene raskt etter
hverandre.

Gå til et annet kapittel/en annen indeks

Hvis et tittel har mer enn ett kapittel, eller et spor har mer enn én
indeks (det ser du på omslaget og på menylinjen), kan du gå rett til et
annet kapittel eller en annen indeks på følgende måte:

● Trykk raskt på P under avspilling for å gå til neste kapittel/indeks.
● Trykk raskt på O under avspilling for å gå tilbake til begynnelsen av

kapittelet/indeksen som spilles.Trykk raskt på O for å gå tilbake til
begynnelsen av forrige kapittel/indeks.

● For å gå rett til et kapittel eller en indeks, velger du T-C (kapittel), og
legger inn nummeret på kapittelet eller indeksen med talltastene (0-9).

Merk: Hvis tallet har mer enn ett siffer, trykker du på tastene raskt etter
hverandre.

57BRUK
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Slow motion (langsom avspilling)

● Velg f (Slow motion) i menylinjen.
● Gå inn i Slow Motion-menyen med w-tasten.

➤ Spilleren settes i PAUSE-modus.
● Velg ønsket hastighet med t u-tastene: -1, -1/2, -1/4 eller -1/8 (bakover);

+1/8, +1/4, +1/2 eller +1 (forover).
● Velg 1 for å velge avspilling i normal hastighet igjen.
● Hvis du trykker på ; settes hastigheten til 0.
● For å gå ut av slow motion-modus, trykker du på 2 eller v.

Stillbilde og spoling bilde for bilde

● Velg e (bilde for bilde) i menylinjen.
● Gå inn i bilde for bilde-menyen med w-tasten.

➤ Spilleren settes i PAUSE-modus.
● Velg forrige eller neste bilde med t u-tastene.
● For å gå ut av bilde for bilde-modus, trykker du på 2 eller v.

Du kan også gå fremover fra bilde til bilde ved å trykke på ; på
fjernkontrollen.

Spoling

● Velg g (spoling) i menylinjen.
● Gå inn i spolemenyen med w-tasten.
● Velg ønsket hastighet med t u-tastene: -32, -8 eller -4 (bakover); +4, +8

eller +32 (forover).
● Velg 1 for å velge avspilling i normal hastighet igjen.
● For å gå ut av spolemodus, trykker du på 2 eller v.

Du kan også holde Q eller R nede for å spole forover eller
bakover med forskjellige hastigheter.

Repeter

DVD-plater: Repeter kapittel/tittel/plate

● For å repetere kapittelet som avspilles, trykk på REPEAT.
➤ REPEAT CHAPTER vises i tekstvinduet.

● For å repetere tittelen som avspilles, trykk en gang til på REPEAT.
➤ REPEAT TITLE vises i tekstvinduet.

● For å repetere hele platen, trykk på REPEAT en tredje gang.
➤ REPEAT vises i tekstvinduet.

● For å gå ut av repetisjonsmodus, trykker du en fjerde gang på REPEAT.

Video-CD: Repeter spor/plate

● For å repetere sporet som blir avspilt, trykk på REPEAT.
➤ REPEAT TRACK vises i tekstvinduet.

● For å repetere hele platen, trykker du en gang til på REPEAT.
➤ REPEAT vises i tekstvinduet.

● For å gå ut av repetisjonsmodus, trykker du en tredje gang på REPEAT.

Repeter A-B

For å repetere en sekvens innenfor en tittel:
● Trykk på REPEAT A-B der du ønsker å starte.

➤ A- vises på skjermen.
● Trykk på REPEAT A-B igjen der du ønsker å stanse.

➤ A-B REPEAT vises i tekstvinduet, og repetisjonssekvensen begynner.
● For å gå ut av sekvensen, trykker du på REPEAT A-B.

REPEAT-BA

REPEAT

TRACK

REPEAT

REPEAT

TITLE

REPEAT
CHAPTER

REPEAT
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Tilfeldig avspilling

DVD-plater
Hvis en tittel har mer enn ett kapittel, kan du bruke denne tasten til å få
dem avspilt i tilfeldig rekkefølge.

● Trykk på SHUFFLE under avspilling.
➤ Ikonet for tilfeldig avspilling vises på skjermen i ca. 2 sekunder.

● For å gå tilbake til normal avspilling, trykker du en gang til på
SHUFFLE.

Video-CD

Hvis platen har mer enn ett spor, kan du bruke denne tasten til å få dem
avspilt i tilfeldig rekkefølge.

● Trykk på SHUFFLE under avspilling.
➤ Ikonet for tilfeldig avspilling vises på skjermen i ca. 2 sekunder.

● For å gå tilbake til normal avspilling, trykker du en gang til på Shuffle.

Tidssøk (time search)

Med tidssøkfunksjonen kan du starte avspillingen på et valgt tidspunkt.
● Velg h (Time Search) i menylinjen.
● Trykk på w.

➤ Spilleren settes i PAUSE-modus.
➤ Du får opp en ‘time edit’-dialogboks på skjermen som viser hvor
lang tid du har spilt av platen som står i.

● Bruk talltastene for å legge inn ønsket starttid. Legg inn timer, så
minutter og deretter sekunder i dialogboksen.
➤ Hver gang du legger inn et element, merkes neste element.

● Trykk på OK for å bekrefte starttiden.
➤ Dialogboksen forsvinner og avspillingen starter fra det
programmerte tidspunktet.

Zoom

Med zoom-funksjonen kan du forstørre videobildet og panorere
gjennom det forstørrede bildet.

● Velg a (Zoom) i menylinjen.
● Trykk på w/v for å aktivere ZOOM-funksjonen og velge ønsket

forstørrelsesfaktor: 1,33, 2 eller 4.
➤ Spilleren settes i PAUSE-modus.
➤ Forstørrelsesfaktoren vises under Zoom-ikonet i menylinjen og
teksten ‘Press OK to pan’ vises under menylinjen.
➤ Bildet forstørres.

● Trykk på OK for å bekrefte.
➤ Panoreringsikonene dukker opp på skjermen: v w t u og OK.

● Bruk v w t u-tastene for å panorere over hele skjermen.

● Når du trykker på OK vises bare det forstørrede bildet på skjermen.
● Når du vil zoome, trykker du bare på a (Zoom) og velger ønsker

forstørrelsesfaktor som beskrevet ovenfor.
● For å gå ut av zoom-modus:

– Trykk på 2
➤ Avspillingen starter igjen.
– Press STOP, MENU OSD.

SHUFFLE
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Videoprogram - velg ditt eget favorittprogram

- Med Videoprogram-funksjonen kan du lagre dine egne favorittitler og -
kapitler (DVD) og dine favorittspor og -kapitler (video-CD) for en
bestemt plate i spillerens minne.

- Hvert Videoprogram kan inneholde opptil 20 titler, kapitler eller spor.

Lagre et Videoprogram

● Mens spilleren er i stoppmodus, velger du ‘Videoprogram’ i menylinjen.
● Trykk på w for å åpne menyen.

➤ Videoprogram-menyen dukker opp.
● Trykk på t eller u for å velge ON eller OFF.

Lagre titler/spor

● Trykk på w for å velge TITLES (titler).
● Bruk t eller u for å bla deg frem til ønsket tittel.
● Trykk på OK hvis du vil lagre hele tittelen.

➤ Tittelnummeret legges til listen over favoritter.

Lagre kapitler/indekser

● Trykk på w på ønsket tittelnummer.
➤ Tittelnummeret merkes, og merkingen flytter seg til det første
tilgjengelige kapittelnummeret for denne tittelen.

● Bruk t eller u for å velge kapittelnummeret du vil lagre.
● Trykk på OK for å bekrefte.

➤ Kapittelet legges til listen over favoritter.
● Trykk på OK eller MENU OSD for å gå ut av Videoprogram-menyen.

Slette et Videoprogram

● Mens spilleren er i stoppmodus, velger du Videoprogram i menylinjen.
● Bruk w for å velge PROGRAM.
● Bruk t og u for å velge nummeret på favorittsekvensen som du vil slette.
● Trykk på OK for å slette favoritten fra listen.
● Trykk på MENU OSD for å gå ut av menyen.

Hvis du vil slette alle favorittene:

● Mens spilleren er i stoppmodus, velger du Videoprogram i menylinjen.
● Bruk w for å velge CLEAR ALL (Slett alt).
● Trykk på OK.

➤ Alle favorittene slettes.
● Trykk på MENU OSD for å gå ut av menyen.

DVD-funksjoner

Kontrollere innholdet av en DVD-plate: Menyer

Platen kan inneholde valgmenyer for titler og kapitler. Menyfunksjonen på
DVD-spilleren gjør at du kan velge fra disse menyene.Trykk på den
aktuelle talltasten, eller bruk piltastene (w, v, u, t) til å gå til det valget
du ønsker å foreta.Trykk på OK.

Tittelmenyer

● Trykk på DVD MENU.
➤ Hvis tittelen har en meny, vises denne på skjermen. Hvis tittelen
ikke har noen meny, vises platens meny.

● Menyen kan omfatte valg av kameravinkel, språk på lydspor og teksting,
og tittelens kapitler.

● For å skjule menyen, trykker du på DVD MENU igjen.
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Platemeny

● Trykk på T-C og deretter på DVD MENU.
➤ Platens meny vises.

● For å skjule platens meny, trykker du på T-C en gang til og deretter på
DVD MENU

Kameravinkel

Hvis platen inneholder sekvenser der det er gjort opptak fra forskjellige
kameravinkler, vises kameravinkel-ikonet . Dette ikonet viser hvor mange
vinkler som er tilgjengelige, og hvilken vinkel som blir vist. Du kan skifte
kameravinkel hvis du ønsker det.

● Bruk w/v -tastene for å velge ønsket kameravinkel på kameravinkel-
ikonet.

● Du kan gå rett til en bestemt kameravinkel ved å legge inn nummeret
med talltastene (0-9).
➤ Etter en kort pause vises avspillingen fra den programmerte
kameravinkelen. Ikonet vises til det ikke lenger er mer enn én
kameravinkel tilgjengelig.

Endre språk på lydspor

● Velg Y (Audio) i menylinjen.
● Trykk på Y eller w/v flere ganger for å bla gjennom de forskjellige

språkene.
● Du kan også legge inn ønsket språk direkte hvis du kjenner til

nummeret, som du legger inn med talltastene (0-9).

Teksting

● Velg Z (Subtitle) i menylinjen.
● Trykk på Z eller w/v flere ganger for å bla gjennom de forskjellige

alternativene.
● Du kan også legge inn alternativet direkte hvis du kjenner til nummeret,

som du legger inn med talltastene (0-9).

VCD(Video-CD)-FUNKSJONER

Playback Control (PBC)

● Legg inn en Video-CD med PBC og trykk på 2.
➤ PBC-menyen vises på TV-skjermen.

● Bla gjennom menyen med tastene som angitt på TV-skjermen til
sekvensen du ønsker begynner å spilles av. Hvis en PBC-meny består av
en liste med titler, kan du velge tittel direkte.

● Legg inn valget ditt med talltastene (0-9).
● Trykk på RETURN for å gå tilbake til forrige meny.
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Spille en musikk-CD

- Når du har lagt inn platen, starter avspillingen automatisk.
- Hvis TV-apparatet er på, vises Audio CD-skjermbildet.
- Antall spor og total spilletid vises på skjermen og i spillerens

tekstvindu.
- I løpet av avspillingen vises nummeret på sporet som spilles samt hvor

lang tid som er spilt av sporet, i spillerens tekstvindu.
- Avspillingen stanser når platen er ferdig.

● For å stanse avspillingen ellers, trykker du på 9.

Pause

● Trykk på ; under avspilling.
● For å fortsette avspillingen, trykker du på 2.

Spoling

● For å spole forover eller bakover på platen med 4 ganger normal hastig-
het, holder du tasten 5 eller 6 inne i ca. 1 sekund under avspilling.
➤ Spolingen begynner, og lyden forsvinner delvis.

● For å øke hastigheten til 8 ganger normal hastighet, trykker du på 5
eller 6 en gang til.
➤ Spolingen øker til 8 ganger normal hastighet, og lyden forsvinner.

● For å gå tilbake til 4 ganger normal hastighet, trykker du på 5 eller 6 igjen.
● Hvis TV-apparatet er på, vises spolehastigheten og -retningen på

skjermen hver gang du trykker på 5 eller 6.
● For å avslutte spolingen, trykker du på 2 for å gå tilbake til vanlig

avspilling eller 9 for å stoppe avspillingen.

Gå til et annet spor

● Trykk raskt på P under avspilling for å gå til begynnelsen av neste spor.
● Trykk raskt på O under avspilling for å gå tilbake til begynnelsen av

sporet som avspilles.Trykk raskt på O en gang til for å gå til
begynnelsen av forrige spor.

● For å gå rett til et spor, legger du inn nummeret på sporet med
talltastene (0-9).

Tilfeldig avspilling

● Trykk på SHUFFLE under avspilling.
➤ Rekkefølgen på sporene endres.

● For å gå tilbake til normal avspilling, trykker du på SHUFFLE en gang til.

Repeter spor/plate

● For å repetere sporet som blir avspilt, trykker du på REPEAT.
➤ REPEAT TRACK vises i tekstvinduet.

● For å repetere hele platen, trykker du på REPEAT en gang til.
➤ REPEAT vises i tekstvinduet.

● For å gå ut av repetisjonsmodus, trykker du på REPEAT en tredje gang.
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Repeter A-B

For å repetere en sekvens:
● Trykk på REPEAT A-B der du ønsker å starte.

➤ A- vises i tekstvinduet.
● Trykk på REPEAT A-B igjen der du ønsker å stanse.

➤ A-B vises i tekstvinduet og repetisjonssekvensen begynner.
● For å gå ut av sekvensen, trykker du på REPEAT A-B en gang til.

Audioprogram

- Med Audioprogram-funksjonen kan du lagre dine egne favorittspor for
en bestemt plate i spillerens minne.

- Hvert Audioprogram kan inneholde opptil 20 spor.

Lagre et Audioprogram

1 Legg inn en plate og sett spilleren i stoppmodus.

2 Trykk på t eller u for å velge ON.
3 Bruk w for å gå til listen over tilgjengelige spor.
4 Bruk t og u for å velge spor fra listen.

For å gå rett til et spor, legger du inn nummeret på sporet med
talltastene (0-9).

5 Du lagrer hvert spor ved å trykke på OK.
➤ Spornumrene legges til listen over favorittspor.
➤ Antall spor og programmets totale spilletid vises på i skjermbildet
og i spillerens tekstvindu.

Når du er ferdig med å programmere et program, trykker du på 2 for å
starte avspillingen, og Audioprogrammet lagres automatisk.

Slette et spor fra Audioprogrammet

1 Bruk w for å gå til listen over valgte spor.
2 Bruk t og u for å velge nummeret på sporet du vil slette.

For å gå rett til et spor, trykker du på talltastene (0-9).
3 Trykk på OK.

➤ Spornummeret slettes fra listen over favorittspor.

Slette hele programmet

● Bruk w for å velge ‘Clear All’ (Slett alt) og trykk på OK.
➤ Hele FTS-programmet for denne platen slettes.
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Feilsøking
Hvis det ser ut til å være feil på DVD-spilleren, gå først gjennom listen
nedenfor. Du kan ha oversett noe. Prøv aldri å reparere systemet selv,
dette gjør garantien ugyldig.

Se etter feilene som er angitt, og utfør bare de tiltakene som er oppgitt
ved den aktuelle feilen.

Feil Tiltak

Ikke strøm Sjekk at strømledningen er godt plugget inn i begge ender.
Sjekk om det er strøm i vegguttaket ved å kople til et annet apparat.

Ikke bilde Sjekk om TV-apparatet er slått på.
Sjekk videotilkoplingen.

Forstyrrelser i bildet Sjekk om det er fingermerker på platen, og rengjør den eventuelt med 
en myk klut fra midten og utover.
Noen ganger kan det oppstå små forstyrrelser i bildet. Dette behøver
ikke skyldes en feil.

Fullstendig forvrengt bilde når menyen vises Mens NTSC/PAL-bryteren står i feil stilling, trykker du samtidig på 
STOP og NEXT og holder begge knappene inne mens du setter 
i kontakten til spilleren.

Ikke farger på bildet når menyen vises Mens NTSC/PAL-bryteren står i feil stilling, trykker du samtidig på 
STOP og NEXT og holder begge knappene inne mens du setter 
i kontakten til spilleren.

Platen vil ikke spille Sjekk at etikettsiden vender opp.
Rengjør platen.
Prøv med en annen plate for å se om det kan være feil på platen.

Ingen lyd Sjekk audiotilkoplingene.
Hvis du bruker hifi-forsterker, prøv en annen lydkilde.

Forvrengt lyd fra hifi-forsterker Sjekk at ingen av audio-tilkoplingene er koplet til phono-inngangen 
på forsterkeren.

Går ikke tilbake til startskjermbildet 
når platen tas ut Nullstill ved å slå av spilleren og slå den på igjen.

Sjekk om programmet krever at du setter inn en ny plate.

Spilleren reagerer ikke på fjernkontrollen Rett fjernkontrollen direkte mot føleren foran på spilleren.
Pass på at det ikke er noe som blokkerer for signalet.
Sjekk batteriene og skift dem om nødvendig.

Forvrengt bilde eller svart/hvitt-bilde 
ved DVD eller video-CD Plateformatet stemmer ikke overens med TV-systemet (PAL/NTSC)

Ikke lyd på digital utgang Sjekk de digitale tilkoplingene
Sjekk innstillingsmenyen for å sikre at de digitale utgangene er slått på.
Sjekk om lydformatet for lydsporet du har valgt støttes av mottakeren.

Tastene virker ikke Sett spilleren i standby-modus ved å trykke på STANDBY-knappen 
foran på spilleren.Trykk en gang til på knappen for å slå spilleren på.

Spilleren svarer ikke på 
alle betjeningskommandoene under avspilling Funksjonene støttes ikke av platen. Se instruksene på platens omslag.
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Rengjøre platene

Noen problemer kan skyldes at platen du forsøker å spille er skitten. For
å unngå slike problemer, rengjør platene regelmessig på følgende måte:

● Hvis en plate blir skitten, tørk av den med en ren klut.Tørk fra midten
av platen og utover.

Forsiktig: Bruk aldri løsemidler som bensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler eller antistatisk spray beregnet på analoge
plater.

Diagnoseprogram

Hvis feilen fortsetter, kan du starte spillerens Diagnoseprogram.

Du kan bruke diagnoseprogrammet ved å følge instruksene nedenfor
trinn for trinn.

Fremgangsmåte:

1 Trekk ut støpselet til spilleren.
2 Trykk på utløserknappen for plateskuffen og ; samtidig og hold dem inne

mens du slår på spilleren med AV/PÅ-bryteren.
➤ Tekstvinduet viser meldingen BUSY (opptatt) og et telleverk. Når
dette viser null, er testen ferdig.

➤ Etter noen få minutter slutter tekstvinduet å vise BUSY, og viser i
stedet ERROR (feil) eller PASS (bestått).
➤ Hvis ERROR blir vist i tekstvinduet, er det antakelig en feil på
spilleren, og den må repareres.

3 Ta kontakt med din forhandler eller Philips Customer Care Centre for å
få oppgitt nærmeste autoriserte reparatør.Telefonnummeret står i
garantiheftet.

4 Hvis meldingen PASS blir vist i tekstvinduet, er det antakelig ingen feil på
selve spilleren. I så fall kan feilen skyldes at du har mistolket
bruksanvisningen, eller brukt feil plate, eller at spilleren ikke er riktig
tilkoplet.Ta kontakt med forhandleren eller Philips Customer Care
Centre for å få hjelp til å løse problemet.

5 Hvis problemet fortsetter, finn nærmeste autoriserte reparatør som
angitt i punkt 3.

6 Trekk ut støpselet til spilleren.
7 Sett støpselet i stikkontakten igjen.
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Merknader

MERKNADER


