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Sikkerhed ved omgangen med laserstråler
Dette apparat anvender en laserstråle. Kun kvalificeret servicepersonale
bør fjerne dækslet eller forsøge at servicere dette apparat, da der ellers
er fare for øjenskade.

Lasersikkerhet
Denne enheten bruker en laserstråle. På grunn av fare for øyeskader er
det bare tillatt for kvalifiserte serviceteknikere å fjerne dekselet eller
utføre vedlikehold på denne enheten.

Säkerhetsföreskrifter för lazer
I denna enhet används en laser. På grund av risken för ögonskador får bara
behörig servicetekniker avlägsna höljet eller göra service på utrustningen.

Laserlaitteen turvallisuus
Tässä laitteessa on laseryksikkö. Silmävammavaaran vuoksi ainoastaan
ammattitaitoinen huoltohenkilökunta saa avata laitteen kotelon tai
korjata laitetta.
ANVENDELSEN AF BETJENINGSELEMENTER,
TILPASNINGER ELLER UDFØRELSE AF PROCEDURER PÅ
EN ANDEN MÅDE END ANGIVET I DENNE VEJLEDNING
KAN MEDFØRE UDSÆTTELSE TIL FARLIG STRÅLING.
ANNEN BRUK AV ENHETEN ELLER DENS
BETJENINGSENHETER ELLER ANDRE
FREMGANGSMÅTER ENN DE SOM ER OPPGITT I DENNE
HÅNDBOKEN KAN FØRE TIL STRÅLINGSFARE.
ANVÄNDNING AV MANÖVERORGAN OCH
INSTÄLLNINGAR, ELLER TILLVÄGAGÅNGSSÄTT SOM
AVVIKER FRÅN DEM SOM BESKRIVS I DETTA
DOKUMENT KAN MEDFÖRA EXPOSITION FÖR FARLIG
LAITTEEN TAI PAINIKKEIDEN KÄYTTÖ MUULLA KUIN
TÄSSÄ OHJEESSA NEUVOTULLA TAVALLA TAI MUIDEN
TOIMINTAOHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI ALTISTAA
KÄYTTÄJÄN VAARALLISELLE LASERSÄTEILYLLE.

CLASS 1
LASER PRODUCT

LUOKAN I
LASERLAITE

KLASS 1
LASERAPPARAT
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CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO
BEAM
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR
STRÅLING
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES UNNGÅ
EKSPONERING FOR STRÅLEN
VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD
BETRAKTA EJ STRÅLEN
VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN
VORSICHT SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETSEN
DANGER VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM
ATTENTION RAYONNEMENTS LASER VISIBLES ET INVISIBLES. LORS DE L’OUVERTURE DU
BOÎTIER, ÉVITER TOUTE EXPOSITION AU FAISCEAU
ADVARSEL

DER ER SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR
LASERSTRÅLEN (PLACERING AF ADVARSEL: INDERSIDE AF DÆKSEL OVER LASER)

FORSIKTIG

ADVARSEL PLASSERT PÅ INNSIDEN AV LASERDEKSELET

CAUTION

WARNING LOCATION: INSIDE ON LASER COVERSHIELD

VAROITUS

VAROITUSKILVEN SIJAINTI: LASERYKSIKÖN KANNEN SISÄPINNALLA

LASER
Type
Wave lenght
Output Power
Beam divergence

Semiconductor laser GaAlAs
650 nm (DVD)
780 nm (VCD/CD)
7 mW (DVD)
10 mW (VCD/CD)
60 degree.

FORETAG ELLER ÆNDR ALDRIG TILSLUTNINGERNE, NÅR
STRØMMEN TIL APPARATET ER TÆNDT.
DVD-Video-afspilleren opfylder kravene i EMC-direktivet
og lavspændingsdirektivet.
UTFØR ELLER BYTT ALDRI TILKOPLINGER MENS
STRØMMEN ER SLÅTT PÅ.
DVD-spilleren tilfredsstiller kravene i henhold til EMCdirektivet om elektromagnetisk kompatibilitet og
lavspenningsdirektivet.
GÖR ALDRIG NÅGRA INKOPPLINGAR ELLER
OMKOPPLINGAR MED SPÄNNINGEN PÅSLAGEN.
DVD-Videospelaren uppfyller kraven i EMC- och
lågspänningsdirektiven.
LIITÄNTÖJÄ TAI MUUTOKSIA NIIHIN EI SAA TEHDÄ
VIRRAN OLLESSA KYTKETTYNÄ LAITTEESEEN.
DVD-VIDEO-soitin on EMC-direktiivin ja
pienjännitedirektiivin vaatimusten mukainen.

Henvisning til forbrugeren:
Læs venligst oplysningerne i DVD-Video-afspillerens bund og
notér serienummeret forneden. Oplysningerne bør bevares til
fremtidig reference.
Modelnr. DVD-Video 750/755
Serienr. : __________________________
Til kunden:
Les opplysningene på undersiden av DVD-spilleren nøye og skriv
serienummeret nedenfor. Oppbevar opplysningene til evt. senere
bruk.
Modellnr. DVD-Video 750/755
Serienummer : __________________________
Anvisning till användaren:
Läs noggrant den information som du finner på undersidan av
din DVD-Videospelare och skriv dess serienummer (Serial No)
på raden nedan. Spara anteckningen för framtida behov.
Model nummer DVD-Video 750/755
Serial nummer : __________________________
Tärkeää tietoa kuluttajalle:
Lue huolellisesti DVD-VIDEO-soittimen pohjassa olevat tiedot.
Kirjoita laitteen sarjanumero alla olevaan tilaan. Säilytä tiedot,
sillä saatat tarvita niitä myöhemmin.
Mallinumero DVD-Video 750/755
Sarjanumero : __________________________
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Dette produkt indeholder ophavsretlig beskyttet teknologi, der er
beskyttet af visse amerikanske patenter og andre intellektuelle
ejendomsrettigheder, der tilhører Macrovision Corporation og andre
indehavere af rettigheder. Anvendelsen af den ophavsretlig beskyttede
teknologi skal godkendes af Macrovison Corporation og er kun
beregnet til privat brug og andre begrænsede fremvisningsformål,
medmindre andet er angivet af Macrovision Corporation. Reverse
engineering eller adskillelse er ikke tilladt.

Produkter med Dolby Digital og Pro Logic: Fremstillet under licens fra
“Dolby”, “Pro Logic” og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works.
© 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

TRUSURROUND, SRS, and symbol
are trademarks of SRS Labs,Inc.
TRUSURROUND technology is manufactured under license from SRS
Labs, Inc.
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Indledning
Dansk

Underholdningsmediet for det nye
årtusinde
Aldrig nogen sinde har video været så spændende som nu! Oplev
perfekte billeder i digital studiokvalitet og ægte 3D-flerkanalslyd.Vælg selv
den ønskede kameravinkel for videosekvenser.
Takket være lydspor til otte sprog plus op til 32 kanaler til undertekster hvis de er tilgængelige på disken - er der ingen sprogbarrierer mere. Og
ligegyldigt om du ser DVD-Video på et almindeligt fjernsyn eller et
bredskærmsfjernsyn, ser du filmen altid på den måde, den skal opleves på.

Digital video
DVD-Video anvender den avancerede MPEG2
datakompressionsteknologi for at optage en hel film på en enkelt 5”-disk.
DVD’ens variable bithastighedskompression, der kører på op til 9,8
Mbits/sekund, fanger selv de mest komplekse billeder i den oprindelige
kvalitet.
De krystalklare digitale billeder har en horisontalopløsning på mere end
500 linjer med 720 pixler (billedpunkter) pr. linie. Denne opløsning er
mere end to gange så høj som VHS’ens, overgår laserdisken og kan fuldt
ud sammenlignes med de digitale masteroptagelser, der fremstilles i
filmstudioerne.
DVD-Videodiske opfylder enten videostandarden PAL eller NTSC.
Denne afspiller kan afspille begge standarder og gengive dem optimalt på
en TV-skærm, der opfylder flere standarder.
Som fremtidens universelle videosystem sikrer DVD-Video optimal
gengivelse af billeder på et vilkårligt fjernsyn.

Indledning
Philips DVD-Videoafspilleren er beregnet til afspilning af digitale
videodiske, der opfylder universalstandarden DVD-Video. Afspilleren
giver dig muligheden for at nyde film på fuld længde med en
billedgengivelse i ægte biografkvalitet og stereo- eller flerkanalslyd
(afhængig af disken og dit afspilningssystem). DVD-Videoens enestående
funktioner som valg af lydspor og sprog til undertekster samt forskellige
kameravinkler (afhængig af disken) er alle tilgængelige. Endvidere kan du
ved hjælp af Philips Parental Control (børnesikring) afgøre, hvilke diske
børnene godt må se.
Takket være onscreendisplayet (OSD) og afspillerens display, kombineret
med fjernbetjeningen, er betjeningen af afspilleren meget enkel og
ukompliceret.
Udover DVD-Videodiske kan du afspille alle Video- og Audio-CD’er.
Ud over DVD-videodiske kan du også afspille alle video- og audiocompactdiske (inklusive CDR og CDRW).

DVD-Video

DVD-VIDEO DISC
TITLE 1
CHAPTER 1

CHAPTER 2
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TITLE 2
CHAPTER 1

CHAPTER 2

CHAPTER 3

DVD-Videodiske kan genkendes ved logoet.
Afhængig af materialet på disken (f.eks. en film, videoclips eller en serie,
osv.) kan disse diske have en eller flere titler. Hver titel kan bestå af en
eller flere kapitler. Afspilningen stopper i slutningen af hver titel. For at
gøre adgangen nem og brugervenlig, giver afspilleren mulighed for at
flytte mellem en disks titler og kapitler.

VIDEO CD
TRACK 1
INDEX 1

TRACK 2

INDEX 2

INDEX 1

INDEX 2

INDEX 3

Video-CD’er kan genkendes ved logoet.
Afhængig af materialet på disken (f.eks. en film, videoclips eller en serie,
osv.) kan disse diske have en eller flere spor. Hvert spor kan bestå af et
eller flere indekser, som angivet på diskens omslag. For at gøre adgangen
nem og brugervenlig, giver afspilleren mulighed for at skifte mellem spor
og indekser.

Audio-CD’er
Audio-CD’er indeholder kun musikoptagelser. Audio-CD’er kan genken
des ved logoet. Man kan afspille dem som sædvanligt på et stereoanlæg
ved hjælp af tasterne på fjernbetjeningen og/eller frontpanelet eller ved
hjælp af onscreen-displayet (OSD).

AUDIO CD
TRACKS

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 ...

Udpakning
Kontrollér først, at DVD-Videoafspillerens emballage indeholder følgende
emner:
- DVD-Videoafspiller
- Fjernbetjening med separat pakkede batterier
- Toleder-netledning
- Eurokonnektor-kabel
- Audio-kabel
- Video-kabel
- Brugervejledning
Kontakt omgående forhandleren, hvis ét af ovennævnte emner mangler
eller er beskadiget.
Opbevar emballagen. Den kan være praktisk, når du skal transportere
afspilleren i fremtiden.

Opstilling

/

● Sæt afspilleren på en flad og stabil overflade.
● Opstil ikke afspilleren i nærheden af radiatorer. Udsæt ikke afspilleren for
direkte sollys.
● Sørg for ca. 2,5 cm frit rum rundt omkring afspilleren for at sikre
tilstrækkelig ventilation, når afspilleren placeres i et skab.
● Hvis DVD-Videoafspilleren ikke kan aflæse CD’er-/DVD’er korrekt,
bruges et almindeligt CD-/DVD-rensemiddel til at rense linsen, før DVDVideoafspilleren afleveres til reparation. NB! Andre rensemidler kan
ødelægge linsen. Skuffen skal altid holdes lukket for at undgå aflejring af
støv på linsen.
● Linsen kan dugges, når DVD-Videoafspilleren pludseligt flyttes fra kolde
til varme omgivelser. Afspilning af CD’er/DVD’er er ikke mulig i så
tilfælde. Lad DVD-Videoafspilleren stå på et varmt sted, indtil fugten på
linsen er fordampet.
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Dansk

Video-CD’er

Oversigt over funktioner
Dansk

Afspilleren set forfra
STANDBY
- skifter mellem Tændt-/Standby-modus
Standby indikator
- lyser rød, når afspilleren er i standby-modus
Display
- viser afspillerens aktuelle status
T
- vælger næste titel/kapitel/spor/indeks
2 PLAY
- starter afspilning af video/audio
S
- vælger forrige titel/kapitel/spor/indeks eller
begyndelsen på aktuel(t) titel/kapitel/spor/indeks
SOUND
- vælger stereo-, Dolby Surround, 3D-lyd

DVD 75X

DVD / VIDEO CD / CD PLAYER

STAND BY

SOUND

DIGITAL OUT

TITLE CHAPTER
VCD

PLAY

TOTAL TRACK TIME

TRACK

A -B REPEAT SHUFFLE

CHAPTER

TITLE TRACK

OPEN/ CLOSE

PHONES

MPEG

LEVEL

Multichannel

Diskskuffe
3 OPEN/CLOSE
- åbner/lukker diskskuffen
; PAUSE
- afbryder afspilning af video/audio
springer til næste billedramme
9 STOP
- stopper afspilning af video/audio
LEVEL
- lydstyrkeregulering for hovedtelefoner
PHONES
- til tilslutning af hovedtelefoner

10 OVERSIGT OVER FUKTIONER

PAUSE

STOP

Dansk

Afspilleren set bagfra
Stikdåse til strømforsyning
- tilslutning til lysnettet
Audio-tilslutninger
Udgang til digital (optisk) audio
- tilslutning til digitalt (optisk) udstyr
Udgang til digital (koaksial) audio
- tilslutning til digitalt (koaksialt) udstyr
Audio /LR
- tilslutning til en forstærker, receiver eller et stereosystem

TV-tilslutninger
Video (CVBS)
- til tilslutning til et fjernsyn med CVBS-Videoindgange
S-Video (Y/C)
- til tilslutning til et fjernsyn med S-Video (Y/C) indgange
TV OUT (TV)
- til tilslutning til et fjernsyn med eurokonnektor
Eurokonnektor (AUX)
- til tilslutning til en videooptager

I
AUX-I/O
DIGITAL AUDIO OUT
PCM/MPEG2/AC3/DTS

STEREO OUT

VIDEO OUT

MAINS

II
TO TV-I/O

L

R
OPT OUT

DIG OUT

AUDIO

(CVBS)
VIDEO OUT

(Y/C)
S-VIDEO OUT

Advarsel: Berør ikke de indre stikben i forbindelsesstikkene på
bagpanelet. Elektrisk udladning kan beskadige afspilleren
vedvarende.
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Display
Dansk

DVD-disk er indsat
VCD

(V)CD-disk er indsat
Angiver afspillerens aktuelle funktion: Play (afspilning),
Pause (pause), Search (søgning) osv.

DVD-TITLENS nummer

TITLE

DVD-KAPITLETS nummer

CHAPTER

VCD/CD-SPORETS nummer

TRACK

TRACK TIME

TOTAL

TITLE CHAPTER
VCD

TIME

TRACK TIME i timer, minutter og sekunder

TOTAL TIME i timer, minutter og sekunder

TOTAL TRACK TIME

TRACK

A -B REPEAT SHUFFLE

CHAPTER

TITLE TRACK

REPEAT CHAPTER/TITLE/TRACK aktiv

Fjernbetjeningen er aktiv (blinker)
Programmet er aktivt
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A -B REPEAT

REPEAT A-B aktiv

SHUFFLE

SHUFFLE aktiv

Dansk

Fjernbetjening

STANDBY

0-9

numerisk tastatur

RETURN
- går et trin tilbage i menuen
OK
- bekræfter menuvalget

DVD MENU
- vælger DVD-defineret menu
MENU OSD
- (onscreen-display) til/fra
v w
- flytter markøren op/ned
t u
- flytter markøren til venstre/højre

Q O
- søger baglæns / forrige kapitel
eller spor
R P
- søger fremad / næste kapitel eller
spor

- vælger til sprog på undertekster

2
- afspiller

- vælger til audiosprog

9
- stop

T-C
- vælger titel/kapitel

- vælger vinkel for DVD-kamera
;
- pause eller stillbillede /step frame
REPEAT
- gentager kapitel, spor, titel eller disk

- forstørrer videobilledet

REPEAT A-B
- gentager en sekvens
SHUFFLE
- afspilning i vilkårlig rækkefølge

OVERSIGT OVER FUKTIONER 13

Symboler på menulinjen
Dansk

Menulinje/statusvindue
V
W
X
Y
Z
}
a
b
c
d
e

Brugerpræference
Titel/spor
Kapitel/indeks
Audiosprog
Sprog for undertitel
Vinkel
Zoom
Farve
Videoprogram
Lyd
Billede efter billede

f
g
h

Slowmotion
Fastmotion
Tidssøgning

Symboler i statusvinduet
Statusvinduet angiver afspillerens aktuelle status. Det vises sammen med
første del af menulinjen, hvis den er aktiveret i menuen Features (se
Personlige præferencer).
Generelt
Disktype

Skuffestatus

Standardskærm
Standardskærmen vises, når afspilleren er i STOP-modus. Den kan
indeholde et statusvindue (se ‘Statusvindue’) og feltet ‘Temporary
Feedback’ (midlertidig feedback) med oplysninger om ikke tilladte
handlinger, playback modi, tilgængelige vinkler, osv. Standardskærmen vises
også, når funktionen Access Control er aktiveret (se afsnittet
‘Adgangskontrol’).

14 SYMBOLER PÅ MENULINJEN

Dansk

Symboler i feltet Temporary Feedback
Gentag alle
Gentag titel
Gentag spor
Gentag kapitel
Shuffle
Gentag shuffle
Gentag A til slutning
Gentag A-B
Vinkel
Børnesikring er aktiveret
Child safe (egnet til børn)
Oversigt
Handlingen er ikke tilladt
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Tilslutninger
Dansk

Generelle bemærkninger
- Der er mange forskellige muligheder for, hvordan afspilleren kan
tilsluttes på. Disse muligheder beskrives i det følgende.
Læs venligst brugervejledningen for dit fjernsyn, din videobåndoptager,
dit stereoanlæg og evt. andre relevante vejledninger for at sikre, at til
slutninger er optimale.
- Tilslut ikke DVD-afspilleren via videobåndoptageren, da videokvaliteten
ellers kan blive forvrænget af kopieringsbeskyttede systemer.
- For at opnå en bedre lydgengivelse kan du tilslutte afspillerens audioudgange til en forstærker, receiver, et stereoanlæg eller A/V-udstyr. For
yderligere oplysninger herom henvises der til afsnittet ‘Valgfrie
tilslutninger’ på den næste side.
I beskrivelserne i dette afsnit refererer tallene i parentes til figurerne,
der viser afspillerens bagpanel.
Advarsel :Tilslut ikke afspillerens audioudgang til phonoindgangen på dit audiosystem.

Tilslutning til et fjernsyn
● Tilslut eurokonnektoren (1) til den tilsvarende konnektor på fjernsynet
ved hjælp af det eurokonnektor-kabel, der fulgte med afspilleren.

TV

Hvis dit fjernsyn ikke er udstyret med en eurokonnektor, kan
du vælge en af følgende andre tilslutninger:

S-Video (Y/C)-tilslutning

1 Forbind S-Video-stikdåsen (2) med den tilsvarende stikdåse på fjernsynet
4

3

2

1

ved hjælp af et ekstra S-videokabel.

2 Tilslut audio-udgangene til venstre og højre kanal til de tilsvarende
udgange på fjernsynet ved hjælp af det audiokabel (4), der fulgte med
afspilleren.

I
AUX-I/O
DIGITAL AUDIO OUT
PCM/MPEG2/AC3/DTS

STEREO OUT

VIDEO OUT

Tilslutning af CVBS

II
TO TV-I/O

L

R
OPT OUT

DIG OUT

AUDIO

(CVBS)
VIDEO OUT

(Y/C)
S-VIDEO OUT

1 Forbind video-soklen med den tilsvarende sokkel på fjernsynet ved hjælp
af det videokabel (3), der fulgte med afspilleren.

2 Tilslut audio-udgangene til venstre og højre kanal til de tilsvarende
udgange på fjernsynet ved hjælp af det audiokabel (4), der fulgte med
afspilleren.
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Tilslutning til en forstærker, der er udstyret med 2kanals analog stereo

AMPLIFIER

● Tilslut audio-udgangene til venstre og højre kanal til de tilsvarende
udgange på forstærkeren, receiveren eller stereoanlægget ved hjælp af
det audiokabel (5), der fulgte med afspilleren, til dette formål.

TV

Tilslutning til en forstærker, der er udstyret med 2kanals digital stereo (PCM)

1 Tilslut afspillerens digitale - optiske (7) eller koaksiale (6)- audio-udgang
2
7

6

5

Tilslutning til en A/V-receiver MED flerkanalsdecoder
(Dolby, MPEG 2 og DTS)
Digital flerkanalslyd
Gennem tilslutningen til digital flerkanalslyd opnås den bedste lydkvalitet.
Hertil kræves der en flerkanals A/V-receiver, der understøtter en eller
flere af de audioformater, der er understøttet af DVD-afspilleren (MPEG
2, Dolby Digital (AC3) og DTS). For at tjekke dette kan du slå op i
brugervejledningen til receiveren og logoerne på receiverens forside.

I
AUX-I/O
DIGITAL AUDIO OUT
PCM/MPEG2/AC3/DTS

STEREO OUT

VIDEO OUT

II
TO TV-I/O

L

R
OPT OUT

DIG OUT

til den tilsvarende indgang på forstærkeren ved hjælp af et ekstra digitalt
(optisk eller koaksialt) audiokabel.
Afspillerens digitale udgang (se afsnittet Personlige præferencer) skal
aktiveres.

AUDIO

(CVBS)
VIDEO OUT

(Y/C)
S-VIDEO OUT

1 Tilslut afspillerens digitale - optiske (7) eller koaksiale (6) - udgang til den
2

tilsvarende indgang på receiveren ved hjælp af et ekstra digitalt (optisk
eller koaksialt) audio-kabel.
Afspillerens digitale udgang (se afsnittet Personlige præferencer) skal
aktiveres.
Bemærk : Hvis audioformatet af det digitale output ikke stemmer overens med
receiverens funktionalitet, frembringer receiveren en høj, forvrænget lyd.
Audioformatet af den DVD-disk, der er ved at blive afspillet, vises i
statusvinduet, når sproget ændres.
6-kanals digital surroundlyd ved hjælp af en digital tilslutning kan kun opnås,
hvis receiveren er udstyret med en digital flerkanalsdekoder.
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Dansk

Tilsluting til ekstra-udstyr

Dansk

Tilslutning til en forstærker udstyret med Dolby
Surround
Dolby Surround™-lyd
● Tilslut afspilleren til fjernsynet og tilslut afspillerens venstre og højre
audio-udgange til de tilsvarende indgange på Dolby Surround™
Audio/Video-receiveren ved hjælp af det audiokabel, der fulgte med
afspilleren (4).
Hvis din forstærker er udstyret med en Dolby Digital™-dekoder
● Tilslut afspilleren som beskrevet i kapitlet ‘Tilslutning til en A/V- receiver
med flerkanalsdekoder’.
Hvis dit fjernsyn er udstyret med en Dolby Surround™-dekoder
● Tilslut afspilleren til fjernsynet som beskrevet i kapitlet ‘Tilslutning til et
fjernsyn’.

Tilslutning af strømforsyningen
1 Sæt hunkønsenden af netkablet, der fulgte med afspilleren, til i
strømstikket på afspillerens bagside.

2 Sæt hankønsenden af netkablet til i en stikkontakt med vekselstrøm.
Bemærk : Afspilleren tilpasses automatisk til den lokale netspænding.
Når afspilleren er i tilstanden “STANDBY/OFF”, forbruger den stadig lidt strøm.
Hvis du vil afbryde strømforsyningen til afspilleren helt, skal du trække stikket
ud af stikkontakten.
Advarsel : Kun kvalificeret servicepersonale bør fjerne dækslet
eller servicere dette apparat.

Infrarød fjernbetjening
Indsætning af batterier

SATELLITE

TV

1 Åbn dækslet over batterirummet.
2 Indsæt to ‘AA’ (LR-6) batterier som angivet i batterirummet.
3 Luk dækslet.
Advarsel : Bland ikke gamle og nye batterier. Brug ALDRIG
forskellige typer af batterier (standard, alkaliske, og så videre).
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Generel bemærkning
Om denne brugsanvisning
Denne brugsanvisning indeholder de grundlæggende anvisninger til
betjeningen af denne DVD-afspiller. Imidlertid er nogle DVD-diske
fremstillet på en sådan måde, der kræver en særlig betjening eller giver
kun mulighed for en begrænset betjening under afspilning. I disse tilfælde
kan det ske, at afspilleren ikke reagerer på alle betjeningskommandoer.
Hvis dette sker, henvises der til anvisningerne i bilaget til disken. Når
vises på fjernsynets skærm, tillader afspilleren eller disken ikke, at den
pågældende handling udføres.

Betjening af fjernbetjeningen
- Medmindre andet er angivet, kan samtlige funktioner udføres med
fjernbetjeningen. Ret altid fjernbetjeningen direkte mod afspilleren og
sørg for, at der ikke er genstande, der blokerer den infrarøde lysstråle.
- Når der findes tilsvarende taster på frontpanelet, kan disse også bruges.

Betjening af menulinjen
- En række funktioner kan også udføres ved hjælp af menulinjen på
skærmen. Menulinjen kan kaldes frem på skærmen ved at trykke på en
af følgende taster på fjernbetjeningen: MENU OSD,T, C, Angle, Audio
Language, Subtitle Language, Zoom og FTS.
- Følgende funktioner kan udføres ved hjælp af menulinjen:
- Personlig præferencer;
- Valg af titel/spor;
- Valg af kapitel/indeks;
- Audiosprog;
- Sprog på undertekster;
- Vinkel;
- Zoom;
- Farve;
- Videoprogram;
- Lyd;
- Billede efter billede;
- Slowmotion;
- Fastmotion;
- Tidssøgning.
- De forskellige emner kan vælges med tasterne vw eller ved at trykke
på de tilsvarende taster på fjernbetjeningen.
- Når man trykker på MENU OSD, forsvinder menulinjen fra skærmen.
- Når du vælger et emne i menulinjen, fremhæves det valgte emne, og
markørtasterne (på fjernbetjeningen) til betjening af dette emne, vises
under ikonet.
- < or > angiver, at flere emner er tilgængelige til højre/venstre for
menulinjen.Tryk på t eller u for at vælge disse emner.
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Tænde afspilleren
Dansk

1 Tænd for fjernsynet og vælg video-inputtet for DVD-afspilleren.
2 Tryk på STANDBY.
DVD 75X

DVD / VIDEO CD / CD PLAYER

➤ Afspillerens display lyser og ‘Virgin Mode Screen’ vises.

STAND BY

DIGITAL OUT

‘Virgin Mode’ vises kun efter at afspilleren er startet for allerførste gang.
Det er muligt, at du i ‘Virgin Mode’ er nødt til at indstille dine personlige
præferencer for nogle af afspillerens mest relevante emner. For
yderligere oplysninger herom, henvises der til afsnittet ‘Virgin Mode’.

Virgin Mode
Generel bemærkning
I ‘Virgin Mode’ skal du eventuelt indstille dine personlige præferencer for
nogle af afspillerens funktioner.

Manuel betjening
Efter at afspilleren er tændt for første gang, vises ‘Virgin Mode Screen’
(se afsnittet ‘Tænde DVD-afspilleren’).
Menuen for det første emne, der skal indstilles, vises og den første
valgmulighed er fremhævet.

● Brug tasterne wv. for at gennemgå valgmulighederne i menuen.
Symbolet for den udvalgte valgmulighed fremhæves.
● Brug OK for at bekræfte dit valg og for at vælge den næste menu.
Bemærk : Præferencer skal indstilles i den rækkefølge som menuemnerne vises
på skærmen.
‘Virgin Mode’ annulleres kun efter at indstillingerne for det sidste emne er
blevet bekræftet.
Hvis der trykkes på andre taster end wv markøren eller OK, kommer
frem på skærmen.
Hvis afspilleren slukkes mens de personlige præferencer indstilles, skal samtlige
præferencer indstilles igen, når afspilleren tændes igen.
Følgende emner skal eventuelt indstilles i “Virgin Mode”:
Menu language (Sprog på menu)
Menuerne på skærmen vises på det sprog, som du har valgt. Du kan
vælge mellem otte forskellige sprog.
Audio language (Sprog på lyd)
Lyden er på det valgte sprog, forudsat at sproget findes på den disk, der
skal afspilles. Hvis dette ikke er tilfældet, vender talen tilbage til det
sprog, der først blev talt på disken. Du kan vælge mellem 16 forskellige
sprog.
Subtitle language (Sprog på undertekster)
Underteksterne vises på det valgte sprog, forudsat at sproget findes på
den disk, der skal afspilles. Hvis dette ikke er tilfældet, vender
underteksterne tilbage til det første sprog på undertekster på disken. Du
kan vælge mellem 16 forskellige sprog.
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VIEWING ON 4:3

LETTERBOX

PAN SCAN

Land
Vælg dit land. Det bruges som input til funktionen ‘Parental Control’ børnesikring - (se ‘Adgangskontrol’).
Bemærk : Alle disse emner skal eventuelt indstilles, når afspilleren startes for
første gang (‘Virgin Mode’). Herefter kan indstillingerne altid tilpasses i
menuen Personlige Præferencer.

Personlige præferencer
I denne modus kan du indstille dine personlige præferencer for nogle af
afspillerens funktioner.

Almindelig betjening
● Tryk på MENU OSD på fjernbetjeningen.
● Vælg V i menulinjen.
➤ Menuen Personlige præferencer vises.
● Brug tasterne w v t u for at gennemse menuer, undermenuer og
valgmuligheder i undermenuer.
➤ Når et menuemne er valgt, kan du bruge markørtasterne (på
fjernbetjeningen) for at betjene det emne, der er vist ved siden af dette
emne.
● Tryk på OK for at bekræfte og vende tilbage til hovedmenuen.
Følgende emner kan tilpasses:
Picture (Billede)
- TV Shape (Fjernsynsskærmens format)
Se ‘Virgin Mode’
- Sortniveau-fejl (kun NTSC)
Tilpasser farvedynamikken for at opnå skarpe kontraster.Vælg ON
(Til) eller OFF (Fra).

- Skift af video
DVD-afspilleren er fra fabrikken indstillet således, at videoen centreres
på skærmen. Med denne indstilling kan du tilpasse positionen af
billedet på dit fjernsyn ved at rulle til venstre eller højre.
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VIEWING ON 16:9

TV shape (fjernsynsskærmens format)
Når du har et fjernsyn med bred skærm (16:9), vælges format 16:9.
Når du har et almindeligt fjernsyn (4:3), vælges format 4:3.
I dette tilfælde kan du også vælge mellem:
Formatet “Letterbox” for et billede med ‘bred skærm’ med sorte bjælker
øverst og nederst, eller formatet “Pan Scan” for et billede i fuld højde og
afskårne sider. Når en disk har “Pan Scan”, flyttes (scannes) billedet
horisontalt for at sikre, at de vigtigste begivenheder vises på skærmen.

Dansk

Lyd
- Digitalt output
Fabriksindstillingen ALL betyder, at både de koaksiale og optiske
udgange er aktiveret. Hvis du ikke tilslutter udstyr med en digital
indgang, skal indstillingen ændres til OFF (Fra).
Hvis dit udstyr ikke har en digital flerkanalsdekoder (f.eks. digitale
højttalere), indstilles det digitale output til PCM (Pulse Code
Modulation). De koaksiale og optiske udgange er i så fald begge
deaktiveret (se appendiks).
- Analogt output
Vælg Stereo eller Dolby Surround™.
- Night Mode
Optimerer lydens dynamik ved afspilning med lav lydstyrke.
- Karaoke vocal
Denne indstilling skal kun indstilles til ON (til), når der afspilles en
DVD-disk med flerkanals karaoke. Karaoke-kanalerne på disken vil så
blive blandet til almindelig stereolyd.
Language (Sprog)
Vælg det ønskede sprog for menu, audio og undertekster. Se også
afsnittet ‘Virgin Mode’. Sproget på audio og undertekster kan også
tilpasses ved hjælp af menulinjen på skærmen.
Funktioner
- Acces Control (Adgangskontrol)
Adgangskontrollen omfatter følgende funktioner:
Child Lock (Børnelås) - Når børnelåsen er aktiveret (ON), skal der
indtastes en fircifret kode for at kunne afspille DVD-diske.
Parental control (Børnesikring) - Giver mulighed for visning af DVDdiske med indhold, der ikke er egnet til børn, når visse betingelser er
opfyldt. For yderligere oplysninger herom henvises der til afsnittet
‘Adgangskontrol’.
- Statusvindue
Viser den aktuelle status for afspilleren og vises sammen med
menulinjen. I STOP-modus vises vinduet sammen med feltet
‘Temporary Feedback’ i standardskærmen. Se også afsnittet
‘Oplysninger om Onscreen-displayet; fabriksindstillingen er ON (Til).
Vælg OFF (Fra) for ikke at få viste statusvinduet.

Adgangskontrol; børnesikring (DVD og VCD)
Aktivering/deaktivering af børnelås

1
2
3
4
5
6
7
8
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I STOP-modus vælges Adgangskontrol i menuen Features med tasterne w/v.
Indtast en fircifret PIN-kode, som du har valgt.
Indtast koden endnu en gang.
Flyt til Børnesikring med tasterne w/v.
Flyt til Ç / É med tasten u.
Vælg Ç med tasterne w/v.
Tryk på OK for at bekræfte eller tryk på t igen for at afslutte menuen.
➤ Nu kan uautoriserede diske ikke afspilles, medmindre der indtastes
den firecifrede PIN-kode.
Vælg É for at deaktivere funktionen Child Lock (Børnelås).

Autorisering af diske
● Indsæt disken i afspilleren. Se ‘Indsætning af en disk’ i det følgende.
➤ Dialogboksen ‘Child protect’ vises. Du opfordres til at indtaste din
hemmelige kode for valgmulighederne ‘Play Once’ (Afspilles en gang)
eller ‘Play Always’ (Afspilles altid). Når du vælger muligheden ‘Play Once’,
kan disken afspilles så længe som den er i afspilleren og afspilleren er i
positionen ON. Når du vælger muligheden ‘Play Always’, er disken
“børnesikker” (autoriseret) og kan altid afspilles, selv når funktionen
Child Lock (Børnelås) er indstillet til ON.
Bemærk : I afspillerens hukommelse lagres en liste over 50 autoriserede
(‘Børnesikre’) titler på diske. En disk anføres på listen, når muligheden ‘Play
Always’ er valgt i dialogboksen ‘Child protect’. Hver gang at der afspilles en
‘børnesikker’ disk, placeres den øverst på listen. Når listen er fuld og der tilføjes
en ny disk, fjernes den sidste disk på listen.
Dobbeltside DVD-diske kan have en forskellig ID for hver side. For at gøre
disken ‘børnesikker’, skal begge sider af disken godkendes.
VCD-disksæt med flere diske kan have en forskellig ID for hver disk. For at
gøre hele sættet ‘børnesikker’, skal hver disk godkendes.

Annullering af autoriseringen af diske
● Indsæt disken. Se afsnittet ‘Indsætning af en disk’ i det følgende.
➤ Afspilningen starter automatisk.
● Tryk på 9, mens { vises.
➤ Tryk stop når det smilende ansigt er synligt. | vil nu vise sig, hvilket
betyder at disketten ikke længere er autoriseret.

Adgangskontrol; Børnesikring (kun DVDVideo)
Film på DVD-diske kan indeholde scener, der ikke er egnet for børn.
Derfor kan diske indeholde oplysninger om ‘Parental Control’, der gælder
for hele disken eller bestemte scener på disken. Disse scener er bedømt
med tal fra 1 til 8, og der kan findes andre, mere velegnede scener på
disken. Bedømmelserne er landeafhængig. Med funktionen ‘Parental
Control’ kan du forhindre, at dine børn afspiller visse diske eller du kan
sørge for, at børn kun kan afspille bestemte diske med andre scener.

1

Aktivering/Deaktivering af Parental Control
I Stop modus vælges ACCESS CONTROL i menuen Features med
tasterne w/v.
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Bemærk : Den firecifrede PIN-kode skal bekræftes på ny, når:
koden skal indtastes ved første gang (se foroven);
koden ændres (se ‘Ændring af den firecifrede PIN-kode’);
koden annulleres (se ‘ Ændring af den firecifrede PIN-kode’);
både funktionen Child Lock og Parental Control er deaktiveret og koden skal
indtastes.

2 Indtast din firecifrede PIN-kode. Om nødvendigt skal du indtaste koden
Dansk

en anden gang.

3 Flyt til Parental Control med tasterne w/v.
4 Flyt til VALUE ADJUSTMENT (1-8) med tasten u.
5 Tryk på tasten u, og tryk så på tasterne w/v eller de numeriske taster
på fjernbetjeningen for at vælge en bedømmelse mellem 1 eller 8 for den
indsatte disk.
Bedømmelse 0 (vises som ‘– –’):
Parental Control er ikke aktiveret. Hele disken vil blive afspillet.

6

Scener kan bedømmes med tal fra 1 til 8:
Disken indeholder scener, der ikke er egnet for børn. Hvis du indstiller
en bedømmelse for afspilleren, afspilles alle scener med den samme eller
lavere bedømmelse. Scener med et højere tal, afspilles ikke medmindre
der findes et alternativ på disken. Alternativet skal have den samme eller
en lavere bedømmelse (tal). Hvis der ikke findes noget alternativ, stoppes
afspilningen og den firecifrede kode skal indtastes.
Tryk på OK eller t for at bekræfte og tryk igen på t for at afslutte
menuen.

Lande
1 I Stop modus vælges ACCESS CONTROL i menuen Features med
2
3
4
5
6

tasterne w/v.
Indtast den gamle kode.
Flyt til CHANGE COUNTRY (Ændre land) med tasten w.
Tryk på tasten u.
Vælg et land ved hjælp af tasterne w/v.
Tryk på OK eller t for at bekræfte og tryk igen på t for at afslutte
menuen.

Ændring af den firecifrede kode
1 I Stop modus vælges ACCESS CONTROL i menuen Features med
2
3
4
5
6
7

tasterne w/v.
Indtast den gamle kode.
Flyt til CHANGE CODE (Ændr kode) med tasten w.
Tryk på tasten u.
Indtast den nye firecifrede PIN-kode.
Indtast koden for anden gang og bekræft igen ved at trykke på OK.
Tryk på t for at afslutte menuen.
Bemærk : Hvis du har glemt din kode, skal du bare trykke fire gange på 9,
mens du befinder dig i adgangskontrollens PIN-kodeboks og afslut med OK.
Adgangskontrollen er nu afbrudt.
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Indsætning af en disk
SOUND

PLAY

OPEN/ CLOSE

1 Tryk på OPEN/CLOSE på afspillerens forside. Diskskuffen åbnes.
2 Indsæt den valgte disk i skuffen med etiketten opad. (Dette gælder også

PAUSE

3

Dansk

Betjening

for dobbeltsidede DVD-diske.) Forvis dig om, at disken ligger rigtigt i
fordybningen.
Skub forsigtigt mod skuffen eller tryk på OPEN/CLOSE, for at lukke
skuffen.
➤ READ (Aflæser disk) vises i statusvinduet og i afspillerens display og
afspilningen starter automatisk.
Bemærk : Hvis funktionen ‘Child Lock’ (Børnelås) er indstillet til ON, og den
indsatte disk ikke er på listen over ‘børnesikre’ (ikke autoriserede), skal PINkoden indtastes og/eller disken skal godkendes. Se afsnittet ‘Adgangskontrol’.

Afspilning af DVD-Videodiske
Afspilning af en titel
➤ Efter at disken er indsat og skuffen er lukket, starter afspilningen
automatisk. Herefter vises i statusvinduet og afspillerens display, hvilken
type disk der er indsat og oplysninger om diskens indhold og den
samlede afspilningstid.
Det er muligt, at disken opfordrer dig til at vælge et emne i et menu.
Hvis valgene er nummereret, skal du trykke på den rigtige numeriske
tast; hvis ikke, kan du bruge tasterne w v t u for at fremhæve dit valg
og herefter trykke på OK.
➤ Nummeret på den titel og det kapitel, der er ved at blive afspillet,
vises i menulinjen og afspillerens display.
Den forløbne afspilningstid vises i statusvinduet og afspillerens display.
SOUND

PLAY

OPEN/ CLOSE

PAUSE

● Om nødvendigt kan du bruge tasten SOUND for at vælge stereo,
Dolby Surround™ eller 3D-Sound.
Afspilningen stopper i slutningen af titlen, hvilket kan medfører, at der
vendes tilbage til menuen.Tryk på 2 for at gå videre til den næste titel.
● For at stoppe afspilning på et vilkårligt andet tidspunkt, kan du trykke på 9.
➤ Herefter vises standardskærmen med oplysninger om afspillerens
aktuelle status.
● Du kan fortsætte afspilningen fra det sted, hvor du stoppede.
Tryk på 2 og når ikonet Resume . vises på skærmen, tryk da igen på 2.
➤ Funktionen RESUME gælder ikke kun for disken i afspilleren, men også
for de sidste fire diske, du har afspillet. Indsæt disken igen i afspilleren, tryk
på 2 og når ikonet Resume . vises på skærmen, tryk da igen på 2.
Bemærk : Da DVD-film som regel lanceres på forskellige tidspunkter i
forskellige områder af verden, har alle afspillere områdekoder og DVD-diske
kan have en ekstra områdekode. Når der indsættes en disk med en anden
områdekode end afspillerens, vises der en meddelelse herom på skærmen.
Disken afspilles ikke og bør fjernes fra diskskuffen.
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Afspilning af Video-CD’er
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Afspilning af diske
- Efter at disken er indsat og skuffen er lukket, starter afspilningen
automatisk. Herefter vises der i statusvinduet og afspillerens display,
hvilken type disk der er indsat og oplysninger om diskens indhold og
den samlede afspilningstid.
- Det er muligt, at disken opfordrer dig til at vælge et emne i et menu.
Hvis valgene er nummereret, skal du trykke på den rigtige numeriske
tast.
- Nummeret på det spor, der er ved at blive afspillet, vises i menulinjen
og afspillerens display.
Den forløbne afspilningstid vises i statusvinduet og afspillerens display.
● Om nødvendigt kan du bruge tasten SOUND for at vælge stereo,
Dolby Surround™ eller 3D-Sound.
➤ Afspilningen stopper i slutningen af disken.
● Tryk på 9 for når som helst at stoppe afspilningen.
➤ Herefter vises standardskærmen.
● Du kan fortsætte afspilningen fra det sted, hvor du stoppede.Tryk to
gange på 2.
➤ Funktionen Resume gælder ikke kun for disken i afspilleren, men også
for de sidste fire diske, du har afspillet. Indsæt disken igen i afspilleren, tryk
på 2 og når ikonet Resume . vises på skærmen, tryk da igen på 2.

Generelle funktioner
Bemærk : Medmindre andet er angivet, er alle betjeningskommandoer, der er
beskrevet i denne brugsanvisning, baseret på en betjening med
fjernbetjeningen. Et vist antal betjeninger kan også udføres ved hjælp af
menulinjen på skærmen. For yderligere oplysninger herom henvises der til
afsnittet ‘Betjening via menulinjen’.

Flytning til en anden titel/et andet SPORT
Når en disk har mere end en titel eller et spor (hvilket kan aflæses på
menulinjen og på displayet), kan man flytte til en anden titel ved at gøre
følgende:
● Tryk på T-C (titel) og tryk så kort på P under afspilningen for at vælge
den/det næste titel/spor.
● Tryk på T-C (titel) og tryk så kort på O under afspilningen for at vende
tilbage til den aktuelle titels/det aktuelle spors begyndelse.Tryk kort på
O for at vende tilbage til den/det forrige titel/spor.
● For at gå direkte til en/et vilkårlig(t) titel/spor, skal du vælge T-C (titel) og
så indtaste nummeret på den pågældende titel ved hjælp af de numeriske
taster.
Bemærk : Hvis nummeret består af flere cifre, skal du trykke på tasterne
hurtigt efter hinanden.
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Når en titel på en disk består af flere kapitler eller et spor har mere end
et indeks (hvilket kan aflæses på displayet eller menulinjen), kan du flytte
til et andet kapitel/indeks ved at gøre følgende:
● Tryk kort på P under afspilningen for at vælge det næste kapitel/indeks.
● Tryk kort på O under afspilningen for at vende tilbage til det aktuelle
kapitels/indeks’ begyndelse.Tryk kort på O for at vende tilbage til det
forrige kapitel/indeks.
● For at gå direkte til et vilkårligt kapitel eller indeks, vælges T-C (kapitel)
og dernæst indtastes kapitlets eller indeksets nummer ved hjælp af de
numeriske taster (0-9).

Dansk

Flytning til et andet kapitel/INDEKS

Bemærk : Hvis nummeret består af flere cifre, skal du trykke på tasterne
hurtigt efter hinanden.

Slowmotion
● Vælg f (slowmotion) i menulinjen.
● Brug tast w til at gå til menuen Slow Motion.
➤ Hvis en disk er ved at være afspillet, skifter afspilleren nu til PAUSE.
● Brug tasterne t u til at vælge den ønskede hastighed: -1, -1/2, -1/4 eller
1/8 (baglæns); +1/8, +1/4, +1/2 eller +1 (fremad).
● Vælg 1 for at afspille igen ved normal hastighed.
● Hvis ; er aktiveret, indstilles hastigheden til 0.
● Tryk på 2 eller v for at afslutte Slow Motion-modus.

Stillbillede og “Step Frame”
● Vælg e (Picture by picture - billede efter billede) i menulinjen.
● Brug tasten w til at gå til menuen Picture by picture.
➤ Afspilleren skifter nu til PAUSE modus.
● Brug tasten t u til at vælge det forrige eller det næste billede.
● Tryk på 2 eller v for at afslutte Picture by picture modus.
Du kan også gå frem ved at trykke flere gange på ; på fjernbetjeningen.

Søgning
● Vælg g (Fast motion - hurtig afspilning) i menulinjen.
● Brug tasten w til at gå til menuen Fast Motion.
● Brug tasterne t u til at vælge den ønskede hastighed: -32, -8 eller -4
(tilbage); +4, +8, +32 (frem).
● Vælg 1 for igen at afspille ved normal hastighed.
● Tryk på 2 eller v for at afslutte Fast Motion modus.
For at søge fremad eller baglæns ved forskellige hastigheder kan du også
holde Q eller R nede.

Gentag
●

●

●
CHAPTER
REPEAT

●

TITLE
REPEAT

DVD-Videodiske - Gentag kapitel/titel/disk
Tryk på REPEAT for at gentage det aktuelle kapitel, der er ved at blive
afspillet:
➤ REPEAT CHAPTER (Gentag kapitel) vises i afspillerens display.
Tryk en gang til på REPEAT for at gentage den aktuelle titel, der er ved
at blive afspillet.
➤ REPEAT TITLE vises i displayet.
Tryk endnu en gang på REPEAT for at gentage hele disken.
➤ REPEAT vises i displayet.
Tryk på REPEAT en fjerde gang for at afslutte Repeat-modus.

REPEAT
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TRACK
REPEAT

REPEAT

● Tryk på REPEAT for at gentage det aktuelle spor, der er ved at blive
afspillet.
➤ REPEAT TRACK (Gentag spor) vises i afspillerens display.
● Tryk en gang til på REPEAT for at gentage hele disken.
➤ REPEAT vises i displayet.
● Tryk på REPEAT en tredje gang for at afslutte Repeat-modus.

Repeat A-B (Gentag A-B)

A -B REPEAT

Gør følgende for at gentage en bestemt sekvens indeholdt i en titel:
● Tryk på REPEAT A-B ved det valgte begyndelsessted;
➤ A- kommer frem på skærmen.
● Tryk igen på REPEAT A-B ved det valgte slutsted;
➤ A-B vises i displayet og den sekvens, der skal gentages, begynder.
● Tryk igen på REPEAT A-B for at afslutte sekvensen.

Shuffle

SHUFFLE

DVD-Videodiske
Med denne funktion kan du blande rækkefølgen af titlernes indeholdt i
en titel, hvis titlen har flere kapitler.
● Tryk på SHUFFLE under afspilningen.
Symbolet SHUFFLE vises på skærmen i ca. 2 sekunder.
● Tryk igen på SHUFFLE for at vende tilbage til normal afspilning.
Video-CD’er
Med denne funktion kan du blande rækkefølgen af spor, hvis disken har
flere spor.
● Tryk på SHUFFLE under afspilningen.
Symbolet SHUFFLE vises på skærmen i ca. 2 sekunder.
● Tryk igen på SHUFFLE for at vende tilbage til normal afspilning.

Time search (tidssøgning)

●
●

●

●

Med funktionen Time Search (Tidssøgning) kan du starte afspilningen fra
et hvilket som helst tidspunkt, som du har valgt.
Vælg h (Tidssøgning) i menulinjen.
Tryk på w.
➤ Afspilleren skifter nu til Pause-modus.
➤ Boksen Time Edit (Tidsredigering) kommer frem på skærmen og
viser den forløbne afspilningstid af den aktuelle disk.
Brug de numeriske taster til at indtaste den ønskede starttid. Indtast
timer, minutter og sekunder fra højre til venstre i boksen.
➤ Hver gang, at der indtastes et emne, fremhæves det næste emne.
Tryk på OK for at bekræfte starttiden.
➤ Boksen Time Edit (Tidsredigering) forsvinder og afspilningen starter
fra den udvalgte tidsposition.

Zoom
Med funktionen Zoom kan du forstørre videobilledet og panorere det
forstørrede billede.
● Vælg a (Zoom) i menulinjen.
● Tryk på w v for at aktivere funktionen ZOOM og vælg den ønskede
zoomfaktor: 1,33 eller 2 eller 4.
➤ Afspilleren skifter nu til Pause-modus.
➤ Den valgte zoomfaktor vises under ikonet Zoom i menulinjen og
‘Tryk på OK for at panorere’ vises under menulinjen.
➤ Billedet ændres i overensstemmelse med den valgte indstilling.
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● Tryk på OK for at bekræfte valget.
➤ Panoreringssymboler kommer frem på skærmen: v w t u og OK.
● Brug tasterne v w t u til at panorere over hele skærmen.
● Når man trykker på OK, vises kun det zoomede billede på skærmen.
● Hvis du ønsker at zoome når som helst, skal du trykke på a (Zoom) og
vælge den ønskede zoomfaktor som beskrevet ovenfor.
● Gør således for at afslutte Zoom-modus:
- Tryk på 2
➤ Afspilningen starter igen
- Tryk på STOP, MENU OSD.

Videoprogram
- Funktionen Videoprogram giver mulighed for at lagre dine
yndlingstitler, -kapitler (DVD) og dine yndlingsspor (VCD) for en
bestemt disk i afspillerens hukommelse.
- Hvert videoprogram kan indeholde 20 emner (titler, kapitler eller spor).
Gemme et FTS-Videoprogram
● I STOP-modus vælges Videoprogram i menulinjen.
● Tryk på w for at åbne menuen.
➤ Menuen Videoprogram vises.
● Tryk på t eller u eller FTS for at vælge ON eller OFF.
Lagring af titler/spor
● Tryk på w for at vælge TITLES (titler).
● Brug t og u for at vælge den ønskede titel.
● Tryk på OK, hvis du vil gemme hele titlen.
➤ Nummeret på titlen tilføjes til listen over udvalgte titler.

●

Lagring af kapitler/indekser
Tryk på w på det udvalgte titelnummer.
➤ Titelnummeret markeres og fremhævningen flyttes til det første
tilgængelige kapitelnummer for denne titel.
Brug u og t for at vælge det ønskede kapitelnummer.
Tryk på OK for at bekræfte valget.
➤ Den/det udvalgte titel/kapitel tilføjes til listen over udvalgte
titler/kapitler.
Tryk på OK eller MENU OSD for at afslutte menuen Videoprogram.

●
●
●
●
●

Sletning af et FTS-Videoprogram
I STOP-modus vælges Videoprogram i menulinjen.
Brug w for at vælge PROGRAM.
Brug u og t for at vælge det ønskede nummer på det udvalgte emne.
Tryk på OK for at slette det udvalgte emne.
Tryk på MENU OSD for at afslutte.

●

●
●

●
●
●
●

Gør følgende, hvis du vil slette alle udvalgte emner:
I STOP-modus vælges Videoprogram i menulinjen.
Brug w for at vælge CLEAR ALL (FJERN ALLE).
Tryk på OK.
➤ Alle udvalgte emner vil nu blive slettet.
Tryk på MENU OSD for at afslutte.
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Tjekke indholdet af DVD-Videodiske: Menuer
På disken kan man medtage udvalgsmenuer for titler og kapitler på
disken. DVD-afspillerens menufunktion giver mulighed for at foretage valg
fra disse menuer.Tryk på den rigtige numeriske tast; eller brug tasterne
w, v, u, t for at fremhæve dit valg og tryk på OK.

Titelmenuer
● Tryk på DVD MENU.
➤ Hvis den aktuelle titel har en menu, vises denne nu på skærmen.
Hvis titlen ingen menu har, kommer diskmenuen frem på skærmen.
● Menuen kan anføre kameravinkler, valgmuligheder for tale og
undertekster samt kapitler for titlen.
● Tryk på DVD MENU igen for at fjerne titelmenuen.

Diskmenu
● Tryk på T-C efterfulgt af DVD MENU.
➤ Diskmenuen vises.
● Tryk på T-C igen efterfulgt af DVD MENU for at fjerne diskmenuen.

Kameravinkel
Hvis disken indeholder sekvenser, der er optaget i forskellige
kameravinkler, vises symbolet ANGLE (vinkel) og antallet af tilgængelige
vinkler samt den aktuelle vinkel. Du kan så ændre kameravinklen, om du
vil.
●
●

Brug tasterne w/v for at vælge den ønskede vinkel i symbolet ANGLE.
For at gå direkte til en vinkel kan du indtaste nummeret på den ønskede
vinkel ved hjælp af de numeriske taster (0-9).
➤ Efter et kort øjeblik ændres afspilningen i overensstemmelse med
den valgte vinkel. Symbolet ANGLE vises indtil der ikke er flere vinkler
tilgængelige.

Ændring af audiosproget
● Vælg Y (Audio) i menulinjen.
● Tryk på Y eller w/v flere gange for at gå igennem de forskellige sprog.
● Nummeret på det ønskede sprog kan indtastes direkte ved hjælp af de
numeriske taster (0-9).

Undertekster
● Vælg Z (Subtitle) i menulinjen.
● Tryk på Z eller w/v flere gange for at gå igennem de forskellige
undertekster.
● Nummeret på de ønskede undertekster kan indtastes direkte ved hjælp
af de numeriske taster (0-9).
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Særlige VCD-funktioner
Playback Control (PBC)
● Indsæt en Video-CD med PBC og tryk på 2.
➤ Menuen PBC kommer frem på fjernsynets skærm.
● Gå igennem menuen med de taster, der er angivet på fjernsynets skærm,
indtil afspilningen af den valgte passage starter. Hvis en PBC-menu består
af en liste over titler, kan du direkte vælge en titel.
● Indtast dit valg ved hjælp af de numeriske taster (0-9).
● Tryk på RETURN for at gå tilbage til den forrige menu.

Afspilning af audio-CD’er
– Efter at disken er indsat i afspilleren, starter afspilningen automatisk.
– Når fjernsynet er tændt, vises skærmen Audio CD.
– Antallet af spor og den samlede afspilningstid vises på skærmen og i
afspillerens display.
– Under afspilningen vises det aktuelle spornummer og dets forløbne
afspilningstid på skærmen og afspillerens display.
– Afspilningen stopper ved diskens slutning.
● Tryk på 9 for at afbryde afspilningen på et vilkårligt andet tidspunkt.

Pause
● Tryk på ; under afspilningen.
● Tryk på 2 for at vende tilbage til afspilning.

Søgning
● Hold 5 eller 6 nede i ca. 1 sekund under afspilning for at søge fremad
eller tilbage gennem disken ved 4 gange normal hastighed.
➤ Søgningen begynder og lyden dæmpes.
● Tryk igen på 5 eller 6 for at skifte til 8 gange normal hastighed.
➤ Søgningen udføres ved 8 gange hastighed og lyden dæmpes.
● Tryk igen på 5 eller 6 igen for at gå tilbage til 4 gange normal hastighed.
● Søgehastigheden og -retningen vises på skærmen i 2 sekunder, hver gang
at der trykkes på 5 eller 6.
● Tryk på 2 eller 9 for at afslutte søgningen.

Flytning til et andet spor
● Tryk kort på P under afspilningen for at gå til det næste spor.
● Tryk kort på O under afspilningen for at vende tilbage til begyndelsen
af det aktuelle spor.Tryk igen kort på O for at vende tilbage til det
forrige spor.
● Indtast spornummeret ved hjælp af de numeriske taster (0-9) for at gå
direkte til et vilkårligt spor.
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● Tryk på SHUFFLE under afspilning.
➤ Sporenes rækkefølge ændres.
● Tryk på SHUFFLE igen for at vende tilbage til normal afspilning.

Repeat track/disc (Gentag spor/disk)
● Tryk på REPEAT (Gentag) for at gentage det spor, der er ved at blive
afspillet:
➤ REPEAT TRACK vises i displayet.
● Tryk en gang til på REPEAT for at gentage hele disken.
➤ REPEAT vises i displayet.
● Tryk endnu en gang på REPEAT for at afslutte Repeat modus.

Repeat A-B (Gentag A-B)
Gør følgende for at gentage en bestemt sekvens:
● Tryk på REPEAT A-B ved det valgte begyndelsessted;
➤ A- vises i afspillerens display.
● Tryk igen på REPEAT A-B ved det valgte slutsted;
➤ A-B vises i displayet og den sekvens, der skal gentages, begynder.
● Tryk igen på REPEAT A-B for at afslutte sekvensen.
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– Med Audio-Program kan du gemme dine yndlingsnumre på en bestemt
disk i afspillerens hukommelse.
– Hvert Audio-Program kan indeholde 20 spor.

Gemme et Audio-Program

1 Indsæt en disk og gå til STOP-modus.

2 Brug t eller u for at vælge ON.
3 Brug w til at gå til listen over tilgængelige spor.
4 Brug t eller u for at vælge spor fra listen.
5

Indtast spornummeret ved hjælp af de numeriske taster (0-9) for at gå
direkte til et vilkårligt spor.
Gem hvert spor ved at trykke på OK.
➤ Spornumrene tilføjes til listen over udvalgte spor.
➤ Antallet af spor og programmets afspilningstid vises på
audioskærmen og i afspillerens display.
Når dit Audio-Program er færdigt, kan du trykke på 2 for at starte
afspilningen eller på v for at gå tilbage til Stop-modus. I begge tilfælde
overføres Audio-Programmet automatisk til den interne hukommelse.
Sletning af et spor fra et FTS-program

1 Brug w til at gå til listen over udvalgte spor.
2 Brug t eller u til at vælge det spornummer, der skal slettes.
3

Indtast spornummeret ved hjælp af de numeriske taster (0-9) for at gå
direkte til et vilkårligt spor.
Tryk på OK.
➤ Spornummeret slettes fra listen over udvalgte spor.

Sletning af hele programmet
● Brug w for at vælge clear all (fjern alle) og tryk på OK.
➤ Hele FTS-programmet for disken vil blive slettet.
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Læs først nedenstående checkliste, hvis DVD-videoafspilleren ikke virker
som den skal. Det kan skyldes, at noget er blevet set over. Prøv aldrig at
reparere afspilleren selv, ellers bortfalder garantien.
Undersøg, hvilke(n) specifik(ke) fejl der er tale om. Udfør så kun de
handlinger, der er anført i nedenstående oversigt for at afhjælpe fejlene.

Fejl

Afhjælpning

Ingen strøm

Kontrollér, om begge stik af hovedkablet er tilsluttet rigtigt.
Kontrollér, om stikkontakten er strømførende ved at sætte et andet
apparat til i stikkontakten.

Intet billede

Kontrollér, om fjernsynet er tændt.
Kontrollér videotilslutningen.

Forvrænget billede

Kontrollér disken for fingeraftryk og rengør den med en blød klud
ved at tørre disken fra midten til kanten.
Sommetider er billedet lidt forvrænget.Vær opmærksom på, at dette
ikke er nogen funktionsfejl.

Helt forvrænget billede i afspillerens menu

Når NTSC/PAL kontakten er i forkert position, skal du trykke STOP og
NEXT-knapperne ind samtidigt og hold dem trykket ind mens
du kobler afspilleren til.

Der er ingen farver i billedet i afspillerens menu

Når NTSC/PAL kontakten er i forkert position, skal du trykke STOP og
NEXT-knapperne ind samtidigt og hold dem trykket ind mens
du kobler afspilleren til.

Disken kan ikke afspilles

Sørg for, at diskens etiket vender opad.
Rengør disken.
Kontrollér, om disken er defekt ved at prøve med en anden disk.

Ingen lyd

Kontrollér audiotilslutningerne.
Når du anvender en hifi-forstærker, prøv da en anden lydkilde.

Forvrænget lyd fra hifi-forstærker

Forvis Dem om, at ingen audioforbindelser er tilsluttet til forstærkerens
grammofonindgang.

Opstartsskærmen vises ikke,
efter at disken er fjernet

Afspilleren reagerer ikke på fjernbetjeningen

Forvrænget sort/hvidt billede ved afspilning
af DVD-disk eller video CD-disk

Nulstil apparatet ved at slukke og tænde for afspilleren.
Kontrollér, om det er nødvendigt for programmet, at en anden disk
indsættes i afspilleren.
Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på afspillerens forside.
Fjern alle genstande, der kan blokere signalvejen.
Kontrollér batterierne og udskift dem, om nødvendigt.
Diskens format er ikke i overensstemmelse med det anvendte fjernsyn
(PAL/NTSC).

Ingen lyd ved de digitale udgange

Kontrollér de digitale tilslutninger.
Kontrollér menuen Settings (Indstillinger) for at sikre, at de digitale
udgange er aktiveret.
Kontrollér, om det valgte audiosprogs audioformat svarer til
modtagerens anvendelsesmuligheder.

Knapperne virker ikke

Indstil afspilleren til Standby-tilstand ved hjælp af knappen Standby på
afspillerens forside.Tryk igen på STANDBY for igen at indstille
afspilleren til ON.

Afspilleren reagerer ikke på nogen
betjeningskommandoer under afspilning
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Disken tillader ikke, at betjeningskommandoerne udføres.
Der henvises til anvisningerne i bilaget til disken.

Visse problemer kan opstå, fordi disken i afspilleren er snavset. For at
undgå disse problemer, anbefales at rense diskene regelmæssigt på
følgende måde:
● Når en disk er snavset, skal den renses med en rengøringsklude.
Tør disken fra midten til kanten.
ADVARSEL : Brug ikke opløsningsmidler som benzin, fortynder,
almindelige rengøringsmidler eller antistatisk spray, der er er
beregnet til analoge diske.

Diagnoseprogram
Når afspilleren stadig er defekt, kan du starte diagnoseprogrammet i
afspilleren.
Hvordan virker diagnoseprogrammet? Du kan betjene
diagnoseprogrammet trinvist ved at følge nedenstående anvisninger.

Anvisninger:

TITLE CHAPTER

TRACK

A -B REPEAT SHUFFLE

CHAPTER

1 Frakobl afspillerens netledning.
2 Tryk samtidig på OPEN/CLOSE og på knappen ; og hold dem nede,

PLAY

TOTAL TRACK TIME
TITLE TRACK

OPEN/ CLOSE

PAUSE

mens du tænder for afspilleren med tænd-/slukknappen.
➤ På displayet vises meddelelsen: BUSY sammen med en tæller. denne
tæller angiver testens afslutning, når tælleren har nedtællet til nul.

STOP

3
4

5
6
7

➤ Efter et par minutter ændres meddelelsen på det lokale display fra
busy til ERROR eller PASS.
➤ Når meddelelsen ERROR vises på displayet, er afspilleren sandsynlig
vis defekt og skal repareres.
Kontakt din forhandler eller Philips’ kundeservice CCC (Customer Care
Centre) for at få adressen på det nærmeste service-/reparationsværksted
i dit land. Du kan finde kundeservicens telefonnummer i din garantibog.
Når meddelelsen PASS vises på displayet, virker afspilleren sandsynligvis
upåklageligt. I dette tilfælde kan funktionsfejlen skyldes en forkert
interpretation af betjeningsanvisningerne eller der er indsat en forkert
disk eller afspilleren er ikke tilsluttet rigtigt. I dette tilfælde bør du
kontakte din forhandler eller Philips’ kundeservice CCC (Customer
Care Centre) for at få hjælp til at løse problemet.
Hvis problemet vedvarer, gå til denne anvisnings pkt. 3 for at finde det
nærmeste reparationsværksted.
Frakobl afspillerens netledning.
Tilslut netledningen igen til vekselstrømsindgangen (AC).
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