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INLEIDING
DE CONSTRUCTIE

DVD-VIDEO: HÉT AMUSEMENTSMEDIUM VOOR HET
VOLGENDE MILLENNIUM

Het opnamepatroon van DVD is vier keer zo dicht als dat van
een CD bij een brandpuntsafstand die de helft kleiner is. Voor
volledige compatibiliteit is evenwel bij beide typen discs
nauwkeurige uitlezing van het signaal nodig. Daartoe is de
speler uitgerust met een tweevoudige lens en enkelstraalslaseroptiek waardoor in beide gevallen de grootst mogelijke
nauwkeurigheid wordt verkregen. De afzonderlijke lenzen zijn
geoptimaliseerd voor sferische aberratie, wat niet mogelijk is bij
duofocus-hologramsystemen. De lensselectie gebeurt
automatisch op het moment dat een disc in de speler wordt
geplaatst.
De stappenmotortechnologie (die zich in de CD-ROM-drives
van Philips reeds bewezen heeft) zorgt voor zeer snelle
toegang tot het beeld en geluid van uw keuze. Jarenlange
ervaring op het gebied van optische-drive-aansturing ligt ten
grondslag aan de signaalprocessor van Philips, die via de
optimale stappenmotor-regeling voor perfecte uitlezing van de
high-density DVD-disc zorgt.

Video in optima forma: professionele kwaliteit met perfecte
digitale beelden en driedimensionaal digitaal
meerkanaalsgeluid; beeldfragmenten die u vanuit de
camerahoek van uw keuze kunt bekijken; taalbarrières behoren
tot het verleden, want de soundtrack is te beluisteren in maar
liefst 8 talen en voor de onder-tite-ling zijn desgewenst 32
verschillende talen beschikbaar; en het DVD-Videobeeld is altijd
optimaal, of u nu een breedbeeld--TV of een gewone TV hebt.
DE PHILIPS MATCHLINE-SPELER: DVD-VIDEO OP ZIJN BEST
De DVD930/935 MatchLine-speler is het topmodel in de serie
DVD-Videospelers van Philips en biedt gegarandeerd de
hoogste kwaliteit en het grootste gebruiks- en
bedieningsgemak, met bovendien uitstekende weergave van
Video- en Audio-CD’s. Zo krijgt u het beste uit twee werelden:
de mogelijkheid om DVD-Video af te spelen én de mogelijkheid
om onbeperkt te blijven genieten van uw bestaande CDcollectie.
Het beste van het beste van Philips: gegarandeerd de meest
geavanceerde tech-nologie, gebaseerd op de langste ervaring
op het gebied van de optische disc.
DIGITALE VIDEO
Bij DVD-Video wordt gebruik gemaakt van de geavanceerde
MPEG2-datacompressietechniek waarmee een complete
speelfilm op een schijfje van 12 cm kan worden vastgelegd.
Met deze compressietechniek , die gekenmerkt wordt door een
variabele bitrate met een maximum van 9,8 Mbits/seconde,
kunnen zelfs de meest complexe beelden worden vastgelegd
met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit.
De kristalheldere beelden hebben een horizontale resolu-tie
van meer dan 500 beeldlijnen bij 720 beeldpunten per lijn.
Deze resolutie is twee keer zo groot als die van VHS, beter dan
van een laserdisc en geheel te ver-gelijken met de
oorspronkelijke digitale studio-opname.
DVD-Videodiscs voldoen aan de PAL- of de NTSCvideostandaard. Deze ‘duostandaard’-speler is geschikt voor
beide typen discs en geeft deze op een multistandaard-televisie
optimaal weer.
DVD-Video is het universele videosysteem van de toekomst en
biedt een opti-male beeldkwaliteit op elke willekeurige TV.
48
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INSTALLATIE

DVD / VIDEO CD / CD PLAYER

REPEAT
TITLE

OPEN/CLOSE

SCAN

REPEAT

STOP

TITLE

CHAPTER

PLAY
TIME

SHUFFLE

SEARCH

PAUSE

FTS

STOP

MATCH

LINE
PHONES

LEVEL

ON/OFF

2

3

4 5 6

7

INLEIDING
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PLAATSEN

Uw DVD-Videospeler is een van de eerste spelers van digitale
videodiscs die aan de nieuwe universele DVD-Videostandaard
voldoet. Dit apparaat geeft speelfilms geheel weer met beeld
van bioscoopkwaliteit en met stereo- of meerkanaalsgeluid
(afhankelijk van de disc en van de audio-aansluiting van uw
speler). Het is voorzien van alle unieke mogelijkheden van
DVD-Video. Zo kunt u kiezen in welke taal u de sound-track of
de ondertiteling wilt weergeven en hebt u de keuze uit
verschillende camera-hoeken (ook weer afhankelijk van de
disc). Bovendien kunt u met het elektronische kinderslot van
Philips bepalen naar welke discs uw kinderen wel of niet
mogen kijken.

• Plaats de speler op een stevige, vlakke ondergrond.
• Plaats de speler niet in de buurt van een warmtebron of in
de volle zon.
• Bij plaatsing in een kast dient u te zorgen voor voldoende
ruimte (ongeveer 2,5 cm) rondom de speler in verband met
de ventilatie.

Dankzij OSD (On-Screen Display: informatie op het
beeldscherm), het display op de DVD-Videospeler en de
afstandsbediening is dit apparaat uiterst eenvoudig te
bedienen.
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VOORZIJDE VAN DE SPELER

Behalve DVD-Videodiscs kunnen op dit apparaat alle video- en
audio-CD’s worden afgespeeld. De discs die voor dit apparaat
geschikt zijn, zijn herkenbaar aan onderstaande logo’s.

15
16

UITPAKKEN

17
18

Controleer eerst de inhoud van de verpakking aan de hand van
onderstaande lijst:
• DVD-Videospeler
• Afstandsbediening met apart verpakte batterijen
• 2-aderig netsnoer
• Euroconnectorkabel (Europa)
• S-Videokabel (VS)
• 1-wegvideokabel (CVBS)
• 2-wegaudiokabel
• Gebruiksaanwijzing

19

Indien een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, dient u dit
meteen aan uw leverancier te melden.
Bewaar het verpakkingsmateriaal; het kan van pas komen als u
het apparaat moet vervoeren.

49

Toets On/Off: aanzetten.
Disc-lade (achter klep).
Toets Open/Close.
Scan-toets.
Display.
Repeat-toets.
Shuffle-toets.
Search 11-toets: achterwaarts zoeken.
Search 22-toets: voorwaarts zoeken.
FTS-toets:: aan-/uitzetten van FTS.
Infraroodsensor voor afstandsbediening.
Standby-indicatielampje.
Stop-toets.
O -toets: vorige titel (title) / hoofdstuk (chapter) /
nummer (track).
Phone; aansluitpunt voor hoofdtelefoon.
Pause/Still, Step toets: onderbreken van de weergave/
stilstaand beeld, of beeld voor beeld.
Level-toets; volumeregelaar voor hoofdtelefoon.
P -toets: volgende titel (title) / hoofdstuk (chapter) /
nummer (track).
Play-toets.

NEDERLANDS
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INSTALLATIE
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NEDERLANDS

AFSTANDSBEDIENING

Aansluitpunt voor netsnoer.
Digital audio -uitgangsconnector.
Audio R; audio-uitgang rechts.
Audio L; audio-uitgang links.
Video (CVBS); video-uitgang.
DC Power-uitgangsconnector.
Euroconnector (alleen Europa).
S-Video (alleen VS).
NTSC/PAL-schakelaar (voor menu’s van de speler).
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ATTENTIE
DE PINNEN IN DE AANSLUITPUNTEN OP HET
ACHTERPANEEL MOGEN NIET WORDEN AANGERAAKT.
DOOR ELEKTROSTATISCHE ONTLADING KAN BLIJVENDE
SCHADE AAN HET APPARAAT ONTSTAAN.
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12
13
F TS SHUFFLE PAUSE SCAN A -B REPEAT CHAPTER TITLE TRACK

TITLE

CHAPTER

TRACK

TOTAL REM TRACK TIME
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V CD
1. 2

12

. 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 +

11
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TV/DVD

TV

DVD

MENU

TITLE

RETURN

22
23
24
25

ENTER

26
27

JOG/PAUSE

7
8
9
10

3

REPEAT: herhalen van
hoofdstuk, nummer, titel,
disc.
21
A-B REPEAT: herhalen
20
van fragment.
SCAN: aan-/uitzetten.
SUBTITLE: kiezen van taal 19
18
3
voor ondertitels, of
17
1
2
ondertiteling aan/uit.
16
4
SETUP: kiezen van
15
instellingenmenu (alleen 14
2
13
in Stopstand).
J
K
12
9
ANGLE: kiezen van
+
+
camerahoek (DVD).
11
T(itle)-C(hapter):
--keuzeschakelaar
10
titel/hoofdstuk.
Cijfertoetsen.
9
Jog/shuttle toets.
JOG/PAUSE (aan/
uitzetten)
TV VOLume
(harder/zachter).
1
2
3
STOP 9 /EJECT.
8
PREVIOUS O: vorige
4
5
6
titel, hoofdstuk, nummer.
7
8
9
PLAY 2.
7
0
RETURN.
6
Cursor omlaag 4.
5
Cursor llinks 1.
4
3
Cursor omhoog 3.
2
TITLE: aan-/
1
uitzetten van titelmenu.
TV POWER
TV/DVD: kiezen van
TV/DVD.
DVD standby: aanzetten
of in standby plaatsen van
speler.
MUTE: onderdrukken van TV-geluid.
MENU: aan-/uitzetten van hoofdmenu.
Cursor rechts 2.
ENTER: bevestigen van menukeuze.
NEXT P: volgende titel, hoofdstuk, nummer..
TV Preset (hoger/lager).
OSD: aan-/uitzetten van informatie op beeldscherm.
AUDIO: kiezen van taal.
RESUME: hervatten van weergave vanaf laatste positie
FTS.
SHUFFLE: aan-/uitzetten.
EJECT

DISPLAY
1

1

8 9

7

ACHTERZIJDE VAN DE SPELER
1
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4
5
6
7
8
9

5

7

20
21

1
2
3
4
5
6

Afstandsbediening in gebruik (knippert).
FTS: FTS-functie actief.
SHUFFLE: shuffle-functie actief.
PAUSE: pauze-functie actief.
SCAN: scan-functie actief.
REPEAT A-B/CHAPTER/TITLE/TRACK: herhaalfunctie
actief.
7 Hoofdstuk- of nummeraanduiding.
8 TOTAL/REMaining/TRACK TIME: tijdsaanduiding in uren,
minuten en seconden.
9 (V)CD weergave.
10 DVD weergave.
11 DVD CHAPTER: hoofdstuknummer of VCD/CD TRACK nummer.
12 DVD TITLE nummer.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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TV VO
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T-C

SETUP

ANGLE SUBTITLE AUDIO RESUME
....
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STANDAARD AANSLUITINGEN
OPMERKING
– Afhankelijk van uw TV en andere apparatuur, kunt u de DVDVideospeler op verschillende manieren aansluiten.

– Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV, videorecorder,
stereo-installatie en eventuele andere apparatuur voor
informatie over het juiste gebruik van de genoemde
ingangen.

AANSLUITEN OP EEN TV MET EEN A/V EUROCONNECTOR (EUROPA)
Deze aansluitmethode levert de hoogst mogelijke beeld- en
geluidskwaliteit op.
• Verbind de Euroconnector (7) aan de achterzijde van de
speler door middel van de meegeleverde kabel met de
corresponderende connector van de TV.
• U kunt ook de Audio-uitgangen L en R (3-4) aan de
achterzijde van de speler verbinden met de
corresponderende ingangen van uw stereo-installatie.
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NEDERLANDS

19

A/V EUROCONNECTOR CABLE

Gebruik toets TV/DVD (21) op de afstandsbediening om
tijdelijk van de DVD-speler naar de TV over te schakelen en
omgekeerd.
Sluit de DVD-speler niet via uw videorecorder aan, omdat het
kopieerbeveiligingssysteem de beeldkwaliteit dan nadelig kan
beïnvloeden.

AANSLUITEN OP EEN TV MET EEN S-VIDEO-INGANG (VS)
Deze aansluitmethode levert de hoogst mogelijke beeld- en
geluidskwaliteit op.
• Verbind de S-Video-uitgang (8) aan de achterzijde van de
speler door middel van de meegeleverde kabel met de
corresponderende ingang van de TV.
• Verbind de Audio-uitgangen L en R (3-4) aan de achterzijde
van de speler door middel van de meegeleverde kabel met
de corresponderende ingangen van uw TV of stereoinstallatie.
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S-VIDEO
IN

AUDIO
IN

S-VIDEO CABLE

AUDIO CABLE

AANSLUITEN OP EEN TV MET EEN VIDEO-INGANG (CVBS)
Deze aansluitmethode levert uitstekende beeld- en
geluidskwaliteit op.
• Verbind de Video-uitgang (5) aan de achterzijde van de
speler door middel van de meegeleverde kabel met de
corresponderende ingang van de TV.
• Verbind de Audio-uitgangen L en R (3-4) aan de achterzijde
van de speler door middel van de meegeleverde kabel met
de corresponderende ingangen van uw TV of stereoinstallatie.
ATTENTIE
DE AUDIO-UITGANGEN (3-4) VAN DE SPELER NIET MET DE
PHONO-INGANG VAN DE STEREO-INSTALLATIE
VERBINDEN.
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VIDEO CABLE

AUDIO CABLE
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STANDAARD AANSLUITINGEN
MEERKANAALSGELUID VOOR BIOSCOOPEFFECT
ANALOOG MEERKANAALSGELUID (DOLBY PRO LOGIC™)

Voor meerkanaalsgeluid beschikt uw DVD-Videospeler over
zowel digitale als analoge audio-uitgangen.

Als uw TV een Dolby Pro Logic™-decoder heeft, kunt u de speler
gewoon met de TV verbinden via de Euroconnector- , S-Videoen audio-, of Video (CVBS)- en audio-aansluitingen (zie p 51).
Heeft uw TV geen Dolby Prologic™-decoder, dan dient u de
Euroconnector-, S-Video- of Video (CVBS)-aansluiting te maken
(zie p 51) en vervolgens de Audio-uitgangen L en R van de
speler met de meegeleverde kabel op de corresponderende
ingangen van een Dolby Pro Logic™ audio/video-receiver aan
te sluiten.

DIGITAAL MEERKANAALSGELUID (MPEG 2 OF DOLBY
DIGITAL™)
Voor deze aansluiting, die de hoogst mogelijke geluidskwaliteit
oplevert, hebt u een digitale meerkanaals-A/V-receiver nodig.
Verbind de digitale audio-uitgang van de speler door middel
van de los verkrijgbare digitale audiokabel met de
corresponderende ingang van de receiver. Voor deze
aansluiting worden de Audio-uitgangen L en R niet gebruikt.

Raadpleeg voor het aansluiten van de luidsprekers de
gebruiksaanwijzing van het TV-toestel of van de A/V-receiver.

U dient de digitale uitgang van de speler te activeren
(Zie ‘Instellingen’ op pagina 60).
NEDERLANDS

OPMERKING
– Voor bioscoopgeluid kunt u geen gebruik maken van de HFantenneaansluiting.

Welk audioformaat op de digitale uitgang verschijnt, hangt af
van het formaat van het geluidsignaal van de gekozen bron.
Zorg ervoor dat het gekozen geluidsignaal met de
mogelijkheden van de op de digitale uitgang aangesloten
receiver overeenkomt.
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– Als het audioformaat op de digitale uitgang niet met de
mogelijkheden van uw receiver overeenkomt, wordt het
geluid onderdrukt.
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DIGITAL AUDIO
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1

DIGITAL AUDIO
CABLE

DIGITAAL STEREOGELUID
Voor deze aansluiting, die de hoogst mogelijke stereogeluidskwaliteit oplevert, hebt u een geluidsversterker met
digitale audio-ingang nodig. Verbind de digitale audio-uitgang

van de speler met de corresponderende ingang van de
versterker. Voor deze aansluiting worden de Audio-uitgangen L
en R van de speler niet gebruikt.

NTSC/PAL-INSTELLING
Met deze schakelaar kunt u de uitgang van het spelermenu
volgens het gebruikte televisietoestel instellen.

OPMERKING
– De video-uitgangsstandaard voor video-CD’s en DVD-Video’s
moet overeenkomen met de disc die wordt afgespeeld.

HOOFDTELEFOON
Als u het geluid rechtstreeks van de speler wilt horen, kunt u
een hoofdtelefoon op aansluitpunt Phone van de speler
aansluiten. Stel het volume van de hoofdtelefoon in met toets
Level.

52
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STANDAARD AANSLUITINGEN
AANSLUITEN OP HET LICHTNET
ATTENTIE
ALLEEN EEN BEVOEGD SERVICETECHNICUS MAG DE
BEHUIZING VAN DIT APPARAAT OPENEN OF REPARATIES
UITVOEREN.

• Stop de contrastekker van het meegeleverde netsnoer in het
betreffende aansluitpunt (1) aan de achterzijde van de speler.
• Stop de andere stekker in het stopcontact.
OPMERKING
– De speler past zich automatisch aan de plaatselijke
netspanning aan.

ALS HET APPARAAT NIET OVEREENKOMSTIG DE
GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKT OF BEDIEND WORDT,
KAN DIT BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING OF
ANDERE RISICO’S TOT GEVOLG HEBBEN.

– Ook als de speler uitstaat (OFF), verbruikt deze nog stroom.
Als u de speler helemaal wilt uitschakelen, dient u de stekker
uit het stopcontact te nemen.

INFRAROOD-AFSTANDSBEDIENING

NL

NEDERLANDS

PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN
• Open het deksel van het batterijvak.
• Plaats 3 ‘AA’-batterijen (R6 of SUM3) op de aangegeven
manier in het vak.
• Breng het deksel weer aan.
BIJ DIT PRODUKT ZIJN BATTERIJEN
GELEVERD. WANNEER DEZE LEEG
ZIJN, MOET U ZE NIET WEGGOOIEN
MAAR INLEVEREN ALS KCA (KLEIN
CHEMISCH AFVAL).

ATTENTIE
GEBRUIK GEEN OUDE EN NIEUWE BATTERIJEN DOOR
ELKAAR. GEBRUIK OOK NOOIT VERSCHILLENDE TYPEN
BATTERIJEN DOOR ELKAAR (STANDAARD, ALKALINE
ENZOVOORT).

HET PROGRAMMEREN VAN DE UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING
De afstandsbediening van de DVD-Videospeler kan voor uw
televisie, versterker of receiver worden geprogrammeerd. Voor
het bedienen van deze apparatuur kunt u de volgende toetsen
van de afstandsbediening gebruiken:
• Versterker - Volume Up/Down en Audio Mute
• Receiver - Volume Up/Down en Audio Mute
• Televisie - Volume Up/Down, Channel Up/Down en TV Mute.

VERSTERKERS CODE
Aiwa
431
Grundig
420, 432
Kenwood 428, 447
Marantz
420
Philips
420, 445
Pioneer
401
Sony
415
Technics
423, 434
Yamaha
427

U kunt de afstandsbediening als volgt programmeren.

RECEIVERS
Aiwa

1 Kies het betreffende merk televisie, versterker of receiver uit
de volgende tabel. Markeer de eerste driecijferige code
achter de merknaam.
2 Druk toets ENTER en RETURN gelijktijdig in tot knop
Jog/Pause gaat branden.
OPMERKING
– Alle functies van uw afstandsbediening zijn nu gedeactiveerd!

Denon
Grundig
Harman/
Kardon
JVC
Kenwood
Luxman
Marantz
Onkyo
Philips
Pioneer
Sansui
Sony
Technics
Yamaha

3 Toets het nummer van de driecijferige code in. Bij het
intoetsen van een cijfer knippert knop Jog/Pause kort. Als u
het laatste (derde) cijfer hebt ingetoetst, knippert knop
Jog/Pause tweemaal. Vervolgens gaat deze knop uit om aan
te geven dat u de programmeerprocedure goed hebt
uitgevoerd.
OPMERKING
– Als u een verkeerde toets hebt ingedrukt of een verkeerd
cijfer hebt ingetoetst, zal knop Jog/Pause uitgaan en eenmaal
knipperen. In dit geval is de afstandsbediening niet opnieuw
geprogrammeerd. Herhaal stap 1 t/m 3.
4 U kunt nu uw televisie, versterker of receiver met de
afstandsbediening regelen. Als het apparaat niet goed op
bovengenoemde toetsen reageert, kies dan de volgende
driecijferige code achter de merknaam van uw televisie,
versterker of receiver en herhaal stap 2 en 3.
53

CODE
536, 546, 573, 581,
586, 606, 617, 636,
647, 649
502, 704
557, 561, 580
531
521, 630, 645, 658
510, 523, 589, 590
660, 705
538, 557, 568
528, 535, 539
557, 663, 677
582, 645
665, 689
545, 549
564, 588
526, 551, 691

TV’s
Bang &
Olufsen
Grundig

CÓDIGO

057,058
048, 115, 119, 124, 256,
267, 271
Hitachi
026, 029, 033, 034, 064,
071, 074, 079, 095, 120,
121,134, 137, 139, 160,
173, 196, 230, 269, 273,
276
JVC
029, 039, 047, 092, 098,
114, 116, 207
Panasonic 095, 130, 131, 138, 149,
192, 204, 273
Philips
000, 010, 011, 030, 033,
058, 117, 181, 209, 271
Radiola
010, 030, 181
Saba
052, 058, 074, 095, 120,
121, 124, 130, 165, 170,
187, 194, 273
Samsung 000, 007, 030, 032, 059,
134, 155, 166, 184, 206,
253, 257
SBR
010, 011, 030, 033, 117
Schneider 011, 030, 135, 148, 172,
181, 188, 197, 207, 221,
268
Sony
001, 008, 009, 029, 075,
263
Telefunken 006, 051, 056, 068, 074,
130, 151, 154, 173, 187,
194, 251, 260
Thomson 074, 120, 121, 124, 165,
170, 186, 194, 196, 223
Toshiba
028, 029, 048, 147, 262,
270
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GEBRUIKSKLAAR MAKEN
BEDIENING/GEBRUIKSKLAAR MAKEN
OPMERKING
– Tenzij anders vermeld, kunnen alle functies via de
afstandsbediening bediend worden. Richt de
afstandsbediening altijd rechtstreeks op de speler en zorg
ervoor dat er zich geen obstakels tussen de
afstandsbediening en de speler bevinden.
– Eventuele corresponderende toetsen op de voorzijde van de
speler kunnen ook gebruikt worden.

INSCHAKELEN
Zet de TV aan en kies de video-ingang voor uw DVD-Videospeler.
NEDERLANDS

Als u via uw stereo-installatie van het geluid wilt genieten, dient
u deze aan te zetten en de DVD-Videospeler als ingangsbron te
kiezen.
Als u van DVD-Video met meerkanaalsgeluid (surround sound)
wilt genieten, dient u in het instellingenmenu Surround aan te
zetten en uw DVD-Videospeler als ingangsbron te kiezen.
• Druk op Power On/Off aan de voorzijde van het apparaat.
Het display op het apparaat wordt verlicht en het OSDvenster vraagt u een disc in het apparaat te plaatsen.
• Zit er al een disc in het apparaat en staat de functie Autoplay
standaard aan, dan begint het apparaat meteen met
afspelen.

PLAATSEN VAN EEN DISC
• Druk op toets Open/Close aan de voorzijde van de speler of
druk op toets Stop/Eject (12) op de afstandsbediening om de
disc uit te werpen. De disc-lade gaat open.
• Plaats de disc in de lade met het label naar boven. Zorg
ervoor dat de disc in de juiste uitsparing ligt.
• Duw zachtjes tegen de lade, of druk op Open/Close, om de
lade te sluiten.
– Als de functie Autoplay standaard aanstaat, begint het
afspelen meteen.
– Als de functie Autoplay uitstaat, verschijnt het
(afspeel)scherm voor het type disc dat geladen is in het OSDvenster en verschijnt informatie over de inhoud en de totale
speelduur van de disc op het display.
– Zie ‘Instellingen’ p. 60 om de functie Autoplay aan of uit te
zetten.

POW
ER ON
/OFF

POWE
R ON
/OFF

TITL

E

CHA

PTE

R

OPEN
/CLO
SE

REPE

AT
TITLE

SCAN
REPE
AT
SHUF
FLE

SEAR

OPMERKING
– Aangezien films in verschillende geografische regio’s op
andere tijdstippen worden uitgebracht, zijn alle spelers
voorzien van een regiocode en kunnen discs een optionele
regiocode hebben. Als u een disc met een afwijkende
regiocode in uw speler plaatst, verschijnt een melding over
de regiocode op het scherm. De disc kan niet worden
afgespeeld en dient uit het apparaat genomen te worden.
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AFSPELEN VAN EEN DVD-VIDEO DISC
AFSPELEN VAN EEN DVD-VIDEO DISC
U herkent DVD--Video-discs aan het logo. Afhankelijk van wat
er op de disc staat (een film, een videoclip, een dramaserie
e.d.), kan deze meerdere titels bevatten en kan een titel
meerdere hoofdstukken bevatten. Het afspelen stopt aan het
einde van elk hoofdstuk. U kunt met de speler gemakkelijk van
de ene naar de andere titel, en van het ene naar het andere
hoofdstuk overschakelen.

• Druk op toets Resume om het afspelen te hervatten vanaf het
punt waar u gestopt bent.
• De functie Resume is niet alleen van toepassing op de disc in
de speler maar ook op de laatste vier discs die zijn
afgespeeld. Laad de betreffende disc en druk op toets
Resume.

DVD-VIDEO DISC
TITLE 1
CHAPTER 1

,,
,,

CHAPTER 2

CHAPTER 1

TITLE 2

CHAPTER 2

CHAPTER 3

OPMERKING
– Tijdens weergave verschijnen er bij het selecteren van
functies verschillende symbolen op het beeldscherm; deze
blijven zo’n 2 seconden in beeld. Door op toets OSD te
drukken verdwijnen de symbolen weer.
– U kunt op elk moment tijdens weergave op toets OSD
drukken om het weergave-symbool op te roepen zodat u
gedurende circa 2 seconden kunt zien welke functies actief
zijn. Door toets OSD een paar seconden ingedrukt te
houden, blijft het weergavesymbool permanent in beeld.
Door nogmaals op toets OSD te drukken, verdwijnt het
symbool weer.

OPMERKING
– Bestaat het nummer uit meerdere cijfers, druk de toetsen dan
snel achter elkaar in.
– Zie ‘Controleren van de inhoud van een DVD--Video-disc:
Menu’s’ p. 56 voor meer informatie over hoofdstukken.
OVERSCHAKELEN NAAR EEN ANDERE TITEL
Heeft een disc meerdere titels (wat u kunt zien in het OSDvenster én op het display als u op 9 drukt), dan kunt u als
volgt naar een andere titel overschakelen:
• Druk eerst op T-C en daarna, tijdens het afspelen, kort op P
om naar de volgende titel over te schakelen.
• Druk eerst op T-C en daarna, tijdens het afspelen, kort op O
om naar het begin van de huidige titel terug te gaan. Druk
nogmaals kort op O om naar de vorige titel terug te gaan.
• U kunt ook rechtstreeks naar een titel gaan door eerst op T-C
te drukken en daarna het nummer van de titel in te toetsen.
OPMERKING
– Bestaat het nummer uit meerdere cijfers, druk de toetsen dan
snel achter elkaar in.
– Zie ‘Controleren van de inhoud van een DVD--Video-disc:
Menu’s’ p. 56 voor meer informatie over titels.
ELEKTRONISCH
KINDERSLOT
(Parental Control)
• Als u het elektronische kinderslot
activeert, kunt u
alleen geautoriseerde discs
(d.w.z. ‘geschikt
voor alle leeftijden’) afspelen
op de hiervoor
beschreven wijze.
• Om andere DVD-Video-discs te kunnen afspelen, dient u de
pincode van het kinderslot in het OSD-venster in te toetsen,
waarna het afspelen automatisch begint.
• Zie ‘Activeren van het elektronische kinderslot’ (blz. 61) voor
het activeren van het kinderslot en het autoriseren van discs.

AFSPELEN VAN EEN TITEL
• Als de functie Autoplay aanstaat (zie ‘Instellingen’ op blz. 60),
begint het afspelen als u de disc-lade sluit.
• Druk op 2 als Autoplay uitstaat.
OPMERKING
– Sommige DVD-Video-discs hebben een eigen Autoplayfunctie zodat bij deze discs het afspelen altijd automatisch
begint.
• Het is mogelijk dat u bij een disc gevraagd wordt een item uit
een menu te kiezen. Zijn de items genummerd, druk dan op
de betreffende cijfertoets. Zijn de items niet genummerd,
gebruik dan de pijltjestoetsen om uw keuze te markeren en
druk op OK.
• Bij het afspelen, worden titel, hoofdstuk en verstreken
speelduur op het display getoond.
• Aan het einde van een titel stopt het afspelen. Druk op 2 om
verder te gaan met de volgende titel.
• Druk op 9 om op een willekeurig punt te stoppen.

OPMERKING
– Bent u uw pincode vergeten, dan kunt u deze wissen door
viermaal op toets Stop te drukken als u in het OSD-venster
om de code gevraagd wordt, waarna het elektronische
kinderslot wordt uitgeschakeld. Zie ‘Activeren van het
elektronische kinderslot’ (blz. 61) als u het kinderslot opnieuw
wilt inschakelen.
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NEDERLANDS

OVERSCHAKELEN NAAR EEN ANDER HOOFDSTUK
Heeft een titel meerdere hoofdstukken (zoals te zien is op het
display), dan kunt u als volgt naar een ander hoofdstuk
overschakelen:
• Druk tijdens het afspelen kort op P om naar het volgende
hoofdstuk over te schakelen.
• Druk tijdens het afspelen kort op O om naar het begin van
het huidige hoofdstuk terug te gaan. Druk nogmaals kort op
O om naar het vorige hoofdstuk terug te gaan.
• U kunt ook rechtstreeks naar een hoofdstuk gaan door het
nummer van dit hoofdstuk in te toetsen.
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AFSPELEN VAN EEN DVD-VIDEO DISC
JOG/SHUTTLE
Hiermee kunt u op een gemakkelijke manier stilstaande
beelden bekijken (Jog) en in langzaam, normaal of snel tempo
een fragment opzoeken (Shuttle). Jog en Shuttle werken zowel
bij vooruit- als achteruitspelen.
• Druk op toets Jog/Pause om Jog/Shuttle te kiezen. De toets
licht nu op en de speler wordt in de pauzestand geschakeld.

• Druk een derde maal op toets Repeat om de disc in zijn
geheel te herhalen.
• Druk een vierde maal op toets Repeat om de functie uit te
schakelen.
REPEAT A-B
Met deze functie kunt u een (door u opgegeven) fragment
hehalen.
• Druk op toets Repeat A-B bij het door u gekozen startpunt,
waarna A op het display verschijnt.
• Druk op toets Repeat A-B bij het door u gekozen eindpunt,
waarna A-B op het display verschijnt. De ‘herhaalcyclus’
begint.
• Druk nogmaals op Repeat A-B om de functie uit te schakelen.

Jog
• Met de Shuttle-ring in de middenpositie: draai de Jog-knop
naar rechts of naar links voor beeld voor beeld afspelen in
voorwaartse respectievelijk achterwaarste richting. Hoe
sneller u aan knop draait, hoe sneller de beeldweergave
verloopt.

+
JOG

TV V

--

OL

JOG/PAUSE

CAMERAHOEK
• Als de disc fragmenten bevat die vanuit verschillende hoeken
zijn opgenomen, verschijnt het bijbehorende symbool op het
display en tevens het aantal beschikbare hoeken en de hoek
die op dat moment geldt.
• Druk op Angle als u een andere hoek wenst, waarna het
angle-symbool de volgende hoek toont.
• Door het nummer van een bepaalde hoek in te toetsen, kunt
u die hoek ook direct kiezen.

+
TV CH

--

SHUTTLE

NEDERLANDS

OPMERKING
– Het angle-symbool blijft in beeld tenzij u deze functie
uitschakelt, wat nodig is als u met de cijfertoetsen een titel of
hoofdstuk wilt veranderen.
• Druk op OSD om de functie uit te schakelen, waarna het
angle-symbool verdwijnt.
• Druk op Angle om de functie weer in te schakelen, waarna
het angle-symbool in beeld verschijnt.

Shuttle
• Draai de Shuttle-ring vanuit de middenpositie naar rechts
voor weergave in voorwaartse richting, of naar links voor
weergave in achterwaarste richting. U kunt kiezen uit zes
snelheden: x1/8, x1/2, normaal, x2, x4 en x8.
• Druk op Jog/Pause om Jog/Shuttle uit te schakelen. Het
lampje van toets Jog/Pause gaat uit.

WIJZIGEN VAN GESPROKEN TAAL EN AUDIOKANAAL
Met deze functie kunt u de gesproken taal en de
geluidsinstelling wijzigen als de disc daartoe de
keuzemogelijkheid biedt.
• Druk op toets Audio tijdens het afspelen. De bijbehorende
symbolen verschijnen circa 2 seconden lang in beeld.
• Druk herhaaldelijk op toets Audio om van de ene optie naar
de andere te gaan. Als de geluidsinstelling ook verandert
(bijv. van meerkanaals- naar stereogeluid), wordt dit
eveneens aangegeven.

STILSTAAND BEELD EN BEELD VOOR BEELD (VOORZIJDE VAN
SPELER)
• Druk tijdens het afspelen op toets Pause ; voor stilstaand
beeld.
• Druk nogmaals op toets Pause ; om naar het volgende
beeld te gaan.
• Druk op toets Play 2 voor normale weergave.
VOORUIT-/ACHTERUITZOEKEN (VOORZIJDE VAN SPELER)
• Druk tijdens het afspelen op toets R of Q om op 2x de
normale snelheid vooruit respectievelijk achteruit te zoeken.
• Het zoeken begint en het geluid wordt onderdrukt.
Druk nogmaals op toets R of Q voor snelzoeken (8x de
normale snelheid).
• Wilt u het snelzoeken direct inschakelen, houd toets R of
Q dan ingedrukt tot het symbool 8x op het display
verschijnt.
• Druk nogmaals op toets R of Q om weer over te
schakelen op 2x de normale snelheid.
• Als u op toets R of Q drukt, verschijnen snelheid en
zoekrichting 2 seconden lang in beeld.
• Druk op toets Play 2, Pause ; of Stop 9 om het zoeken te
beëindigen.
SHUFFLE
Als een disc meerdere hoofdstukken bevat, kunt u die met deze
functie in willekeurige volgorde afspelen.
• Druk tijdens het afspelen op toets Shuffle. Het bijbehorende
symbool verschijnt circa 2 seconden lang in beeld.
• Bij het afspelen van een hoofdstuk gaat de bijbehorende
nummerindicator uit.
• Druk nogmaals op toets Shuffle om de functie uit te
schakelen.

ONDERTITELING
• Als een disc ondertiteling bevat, kunt u deze tijdens het
afspelen oproepen door toets Subtitle ingedrukt te houden.
• Druk herhaaldelijk op toets Subtitle om van de ene taaloptie
naar de andere te gaan.
• Houd toets Subtitle nogmaals ingedrukt om deze functie uit
te schakelen.
SCAN
Met deze functie kunt u de eerste tien seconden van elke titel
op een disc afspelen.
• Druk op toets Scan.
• Druk nogmaals op toets Scan of op toets Play 2 om het
afspelen bij de titel van uw keuze voort te zetten.
CONTROLEREN VAN DE INHOUD VAN DVD-VIDEODISCS:
MENU’S
De disc kan keuzemenu’s bevatten voor titels en hoofdstukken.
Met de menufunctie kunt u uit deze menu’s een keuze maken.
Zijn de items genummerd, druk dan op de betreffende
cijfertoets. Zijn de items niet genummerd, gebruik dan de
pijltjestoetsen om uw keuze te markeren en druk op OK.
• Druk op Title. Als de disc een titelmenu heeft, verschijnt dit
nu in het OSD-venster.
• Druk nogmaals op Title om het titelmenu te verlaten.
• Druk op Menu. Als de huidige titel een hoofdmenu heeft,
verschijnt dit nu in het OSD-venster.
• Het hoofdmenu kan een opsomming geven van mogelijke
camerahoeken, talen voor de soundtrack (gesproken taal),
opties voor de ondertiteling en hoofdstukken voor de titel.
• Druk nogmaals op Menu om het hoofdmenu te verlaten.

REPEAT
Met deze functie kunt u een hoofdstuk, een titel en een disc
herhalen.
• Druk op toets Repeat om het hoofdstuk dat wordt afgespeeld
te herhalen. REPEAT CHAPTER verschijnt op het display.
• Druk een tweede maal op toets Repeat om de titel die wordt
afgespeeld te herhalen. REPEAT TITLE verschijnt op het display.
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AFSPELEN VAN EEN VIDEO CD
AFSPELEN VAN EEN VIDEO CD
OVERSCHAKELEN NAAR EEN ANDERE INDEX

U herkent Video-CD’s aan het logo. Afhankelijk van wat er op
de disc staat (een film, een videoclip, een dramaserie e.d.), kan
deze meerdere nummers bevatten en kan een nummer
meerdere indexen bevatten. U vindt deze informatie op het
CD-doosje. U kunt met de speler gemakkelijk van het ene naar
het andere nummer, en van de ene naar de andere index
overschakelen.

Heeft een nummer meerdere indexen (zoals vermeld op het
CD-doosje), dan kunt u als volgt naar een andere index
overschakelen:
• Druk tijdens het afspelen kort op P om naar de volgende
index te gaan.
• Druk tijdens het afspelen kort op O om naar het begin van
de huidige index terug te gaan. Druk nogmaals kort op O
om naar de vorige index terug te gaan.
• U kunt ook rechtstreeks naar een index gaan door het
indexnummer in te toetsen.

Sommige Video-CD’s bevatten Playback Control (PBC) zodat
het filmmateriaal in een vooraf vastgelegde volgorde kan
worden afgespeeld.
OPMERKING
– Tijdens het afspelen verschijnen er bij het selecteren van
functies verschillende symbolen op het beeldscherm; deze
blijven zo’n 2 seconden in beeld. Door op toets OSD te
drukken verdwijnen de symbolen weer.
– U kunt op elk moment tijdens weergave op toets OSD
drukken om het weergave-symbool op te roepen zodat u
gedurende circa 2 seconden kunt zien welke functies actief
zijn. Door toets OSD een paar seconden ingedrukt te
houden, blijft het weergave-symbool permanent in beeld.
Door nogmaals op toets OSD te drukken, verdwijnt het
symbool weer.

PLAYBACK CONTROL (PBC)
• Laad een Video-CD met PBC en druk op 2. Het PBC-menu
verschijnt nu op het TV-scherm.
• Doorloop het menu met de toetsen die op het scherm staan
aangegeven totdat de passage van uw keuze wordt
afgespeeld.
Als het PBC-menu een titellijst bevat, kunt u de titels
rechtstreeks kiezen.
• Maak uw keuze met de toetsen P/O of de cijfertoetsen.
• Druk op 2 om het afspelen te starten.
• Druk op toets Return om naar het vorige menu terug te gaan.
ELEKTRONISCH
KINDERSLOT
• Als u het elektronische kinderslot
activeert, kunt u
alleen geautoriseerde discs
(‘geschikt voor alle
leeftijden’)
afspelen op de
hiervoor beschreven wijze.
• Om andere Video-CD’s te kunnen afspelen, dient u de
pincode van het kinderslot in het OSD-venster in te toetsen,
waarna het afspelen automatisch begint.
• Zie ‘Activeren van het elektronische kinderslot’ (blz. 61) voor
het activeren van het kinderslot en het autoriseren van CD’s.

AFSPELEN VAN EEN CD
• Als de functie Autoplay aanstaat (zie ‘Instellingen’ op blz. 60),
begint het afspelen als u de disc-lade sluit.
• Druk op play 2 als Autoplay uitstaat.
• Tijdens het afspelen worden het huidige track-nummer en de
verstreken speelduur op het display getoond.
• Aan het einde van de CD stopt het afspelen.
• Druk op toets Stop 9 om het afspelen op een willekeurig
punt te beëindigen.
• Druk op toets Resume om het afspelen te hervatten vanaf het
punt waar u gestopt bent.
• De functie Resume is niet alleen van toepassing op de CD in
de speler maar ook op de laatste vier CD’s die zijn afgespeeld.
Laad de betreffende CD en druk op toets Resume.

OPMERKING
– Bent u uw pincode vergeten, dan kunt u deze wissen door
viermaal op toets Stop te drukken als u in het OSD-venster
om de code gevraagd wordt, waarna het elektronische
kinderslot wordt uitgeschakeld. Zie ‘Activeren van het
elektronische kinderslot’ (blz. 61) als u het kinderslot opnieuw
wilt inschakelen.

OVERSCHAKELEN NAAR EEN ANDER NUMMER
Heeft een CD meerdere nummers (wat u kunt zien in het OSDvenster én op het display als u op 9 drukt), dan kunt u als
volgt naar een ander nummer overschakelen:
• Druk eerst op T-C en daarna, tijdens het afspelen, kort op P
om naar het volgende nummer te gaan.
• Druk eerst op T-C en daarna, tijdens het afspelen, kort op O
om naar het begin van het huidige nummer terug te gaan.
Druk nogmaals kort op O om naar het vorige nummer terug
te gaan.
• U kunt ook rechtstreeks naar een nummer gaan door eerst op
T-C te drukken en daarna het track-nummer in te toetsen.

JOG/SHUTTLE

+
TV VO

L
JOG
Hiermee kunt u op
-een gemakkelijke
manier stilstaande
beelden bekijken
(Jog) en in langzaam,
normaal of snel
tempo een fragment
opzoeken (Shuttle).
Jog en Shuttle werken
zowel bij vooruit- als achteruitspelen.

OPMERKING
– Bestaat het nummer uit meerdere cijfers, druk de toetsen dan
snel achter elkaar in.
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JOG/PAUSE

+
TV CH

--

SHUTTLE

NEDERLANDS

OPMERKING
– Bestaat het nummer uit meerdere cijfers, druk de toetsen dan
snel achter elkaar in.
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AFSPELEN VAN EEN AUDIO-CD
AFSPELEN VAN EEN VIDEO CD
• Druk op toets Jog/Pause om Jog/Shuttle te kiezen. De toets
licht nu op en de speler wordt in de pauzestand geschakeld.

• Druk op toets Play 2, Pause ; of Stop 9 om het zoeken te
beëindigen.

Jog
• Met de Shuttle-ring in de middenpositie: draai de Jog-knop
naar rechts of naar links voor beeld voor beeld afspelen in
voorwaartse respectievelijk achterwaarste richting. Hoe
sneller u aan knop draait, hoe sneller de beeldweergave
verloopt.

SHUFFLE
Als een CD meerdere nummers bevat, kunt u die met deze
functie in willekeurige volgorde afspelen.
• Druk tijdens het afspelen op toets Shuffle. Het bijbehorende
symbool verschijnt circa 2 seconden lang in beeld.
• Bij het afspelen van een nummer gaat de bijbehorende
nummerindicator uit.

NEDERLANDS

Shuttle
• Draai de Shuttle-ring vanuit de middenpositie naar rechts
voor weergave in voorwaartse richting, of naar links voor
weergave in achterwaarste richting. U kunt kiezen uit zes
snelheden: x1/8, x1/2, normaal, x2, x4 en x8.
• Druk op Jog/Pause om Jog/Shuttle uit te schakelen. Het
lampje van toets Jog/Pause gaat uit.

• Druk nogmaals op toets Shuffle om de functie uit te
schakelen.
REPEAT
Met deze functie kunt u een nummer of een CD herhalen.
• Druk op toets Repeat om het nummer dat wordt afgespeeld
te herhalen. REPEAT TRACK verschijnt op het display.
• Druk een tweede maal op toets Repeat om de CD in zijn
geheel te herhalen. REPEAT verschijnt op het display.
• Druk een derde maal op toets Repeat om de functie uit te
schakelen.

STILSTAAND BEELD EN BEELD VOOR BEELD (VOORZIJDE VAN
SPELER)
• Druk tijdens het afspelen op toets Pause ; voor stilstaand
beeld.
• Druk nogmaals op toets Pause ; om naar het volgende beeld
te gaan.
• Druk op toets Play 2 voor normale weergave.

REPEAT A-B
Met deze functie kunt u een (door u opgegeven) fragment
hehalen.
• Druk op toets Repeat A-B bij het door u gekozen startpunt,
waarna A op het display verschijnt.
• Druk op toets Repeat A-B bij het door u gekozen eindpunt,
waarna A-B op het display verschijnt. De ‘herhaalcyclus’
begint.
• Druk nogmaals op Repeat A-B om de functie uit te schakelen.

VOORUIT-/ACHTERUITZOEKEN (VOORZIJDE VAN SPELER)
• Druk tijdens het afspelen op toets R of AA om op 2x de
normale snelheid vooruit respectievelijk achteruit te zoeken.
• Het zoeken begint en het geluid wordt onderdrukt.
Druk nogmaals op toets R of AA voor snelzoeken (8x
de normale snelheid).
• Wilt u het snelzoeken direct inschakelen, houd toets R of
AA dan ingedrukt tot het symbool 8x op het display
verschijnt.
• Druk nogmaals op toets R of AA om weer over te
schakelen op 2x de normale snelheid.
• Als u op toets R or AA drukt, verschijnen snelheid en
zoekrichting 2 seconden lang in beeld.

SCAN
Met deze functie kunt u de eerste tien seconden van elk
nummer op een CD afspelen.
• Druk op toets Scan.
• Druk nogmaals op toets Scan of op toets Play 2 om het
afspelen bij het nummer van uw keuze voort te zetten.

AFSPELEN VAN EEN AUDIO-CD
Audio-CD’s bevatten alleen muziek en zijn herkenbaar aan het
logo. U kunt de CD’s op de gebruikelijke manier via uw
geluidsinstallatie afspelen maar ook via de TV met behulp van
OSD. Zo kunt u via het TV-scherm zogeheten FTS-programma’s
samenstellen met uw favoriete CD-nummers.

PAUZE (‘Pause’)

Voor het afspelen van Audio-CD’s kunt u gebruik maken van de
toetsen op de afstandsbediening en/of de toetsen op de speler.

• Druk tijdens het afspelen op toets R of AA om op 2x de
normale snelheid vooruit respectievelijk achteruit te zoeken.
• Het zoeken begint en het geluid wordt gedeeltelijk
onderdrukt.
• Druk nogmaals op toets R of AA voor snelzoeken
(8x de normale snelheid).
• Het zoeken begint op 8x de normale snelheid en het geluid
wordt geheel onderdrukt.
• Wilt u het snelzoeken direct inschakelen, houd toets R of
AA dan ingedrukt tot het symbool 8x op het display
verschijnt.
• Druk nogmaals op toets R of AA om weer over te
schakelen op 2x de normale snelheid.
• Als de TV aanstaat en u drukt op toets R of AA drukt,
verschijnen snelheid en zoekrichting in beeld.
• Druk op toets Play 2, Pause ; of Stop 9 om het zoeken te
beëindigen.

• Druk tijdens het afspelen op toets Jog/Pause.
• Druk op toets Play 2 voor normale weergave.
VOORUIT-/ACHTERUITZOEKEN (VOORZIJDE VAN SPELER)

AFSPELEN VAN
EEN AUDIO-CD
• Als de functie
Autoplay aanstaat,
begint het
afspelen als u de
disc-lade sluit.
Druk op Play 2
als Autoplay
uitstaat.
• Als de TV tijdens
het afspelen
aanstaat, wordt het hiernaast afgebeelde OSD-venster
getoond.
• Aan het einde van de CD stopt het afspelen. Druk op toets
Stop om het afspelen op een willekeurig punt te beëindigen.
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AFSPELEN VAN EEN AUDIO-CD
AFSPELEN VAN EEN AUDIO-CD
Samenstellen van en FTS-programma
U kunt met deze speler FTS-programma’s samenstellen door
nummers te kiezen of juist weg te laten.

Hiermee kunt u op een gemakkelijke manier snel vooruit- of
achteruitzoeken.
• Druk op toets Jog/Pause om Shuttle te kiezen. De toets licht
nu op en de speler wordt in de pauzestand geschakeld.
• Draai de Shuttle-ring vanuit de middenpositie naar rechts
voor snelspoelen in voorwaartse richting, of naar links voor
snelspoelen in achterwaartse richting. U kunt kiezen uit twee
snelheden: x2 en x8.
• Druk op Play, Stop of Jog/Pause om Shuttle uit te schakelen.
Het lampje van toets Jog/Pause gaat uit.

Weglaten van
nummers:
• Laad een CD en
druk op toets
Stop.
• Druk op toets <.
• Ga met toets < of
> naar het eerste
nummer dat u
wilt weglaten.
• Druk op toets 4.
• Doe ditzelfde bij
de overige
nummers die u wilt weglaten.
• Verandert u van gedachte, dan kunt u een nummer weer
opnemen door naar dit nummer terug te gaan en op toets 3
te drukken.
• Druk op toets 9 als u alle gekozen nummers uit het
programma wilt wissen en opnieuw wilt beginnen.

OVERSCHAKELEN NAAR EEN ANDER NUMMER
• Druk tijdens het afspelen kort op P om naar het volgende
nummer te gaan.
• Druk tijdens het afspelen kort op O om naar het begin van
het huidige nummer terug te gaan. Druk nogmaals kort op
O om naar het vorige nummer terug te gaan.
• U kunt ook rechtstreeks naar een bepaalde track gaan door
het nummer daarvan in te toetsen.
SHUFFLE (afspelen in willekeurige volgorde)
• Druk tijdens het afspelen op toets Shuffle om de
afspeelvolgorde te wijzigen.
• Bij het afspelen van een nummer gaat de bijbehorende
nummerindicator uit.
• Druk nogmaals op toets Shuffle voor afspelen in de normale
volgorde.

Kiezen van nummers
• Laad een CD en
druk op toets
Stop.
• Druk op toets >.
• Ga met toets < of
> naar het eerste
nummer dat u wilt
kiezen.
• Druk op toets 3.
• Doe ditzelfde bij
de overige
nummers die u
wilt kiezen. Verandert u van gedachte, dan kunt u een
nummer weer weglaten door naar dit nummer terug te gaan
en op toets 4 te drukken.
• Druk op toets 9 als u alle gekozen nummers uit het
programma wilt wissen en opnieuw wilt beginnen.

REPEAT
Met deze functie kunt u een nummer of een CD herhalen.
• Druk op toets Repeat om het nummer dat wordt afgespeeld
te herhalen. REPEAT TRACK verschijnt op het display.
• Druk een tweede maal op toets Repeat om de CD in zijn
geheel te herhalen. REPEAT verschijnt op het display.
• Druk een derde maal op toets Repeat om de functie uit te
schakelen.
REPEAT A-B
Met deze functie kunt u een (door u opgegeven) passage
hehalen.
• Druk op toets Repeat A-B bij het door u gekozen startpunt,
waarna A op het display verschijnt.
• Druk op toets Repeat A-B bij het door u gekozen eindpunt,
waarna A-B op het display verschijnt. De ‘herhaalcyclus’
begint.
• Druk nogmaals op Repeat A-B om de functie uit te schakelen.

Als het FTS-programma klaar is, druk dan op toets Play om met
afspelen te beginnen of op toets Return om de Stopstand in te
schakelen. In beide gevallen wordt het FTS-programma
automatisch in het geheugen vastgelegd.
OPMERKING
– U kunt in totaal 100 FTS-programma’s samenstellen.
Overschrijdt u dit aantal, dan worden de minst gebruikte
programma’s automatisch uit het geheugen gewist.

SCAN
Met deze functie kunt u de eerste tien seconden van elk
nummer op een CD afspelen.
• Druk op toets Scan.
• Druk nogmaals op toets Scan of op toets Play 2 om het
afspelen bij het nummer van uw keuze voort te zetten.
FTS (FAVOURITE TRACK SELECTION)
OPMERKING
– U kunt alleen FTS-programma’s samenstellen als OSD aanstaat.
Als de functie Auto FTS aanstaat (zie ‘Instellingen’ p. 60) wordt
het FTS-programma automatisch afgespeeld. Volg
onderstaande handelingen als Auto FTS niet aanstaat.
• Druk op toets FTS, waarna de FTS-indicator op het display
aangaat.
• Druk op toets Play.
• Druk nogmaals op toets FTS voor normale weergave.
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INSTELLINGEN
INSTELLINGEN
In het instellingenmenu kunt u de instellingen van de speler
aan uw eigen wensen en behoeften aanpassen.

VIDEO-SHIFT
De fabrieksinstelling is zodanig dat het beeld gecentreerd
wordt op het scherm. Met deze instelling kunt u de positie van
het beeld op uw TV naar wens instellen door het naar links of
rechts te verplaatsen.

In de Stopstand:
• Druk op toets Setup om het instellingen-menu op te roepen.

DIGITALE UITGANG:
De fabrieksinstelling OFF houdt in dat de digitale uitgang geen
audiosignaal heeft. Zet deze instelling op ON als u apparatuur
met een digitale ingang aansluit.
Hebt u geen digitale decoder (bijv. digitale luidsprekers), zet de
functie Digital Output dan op PCM.
TV FORMAAT:
NEDERLANDS

Deze functie staat standaard op breedbeeld (16:9-formaat). Bij
een conventionele TV (4:3-formaat) kunt u kiezen voor
Letterbox, met een breedbeeld-effect en zwarte balken aan
boven- en onderkant van het scherm, of voor Pan Scan, met
een volledig beeld in de hoogte en met ‘afgesneden’ zijkanten.
Als een disc Pan Scan heeft, zullen de beelden horizontaal over
het scherm bewegen zodat de belangrijkste acties in beeld
blijven.

• Met de toetsen 3/4 kiest u de functie die u wilt wijzigen, en
met de toetsen </> kiest u uw voorkeurinstelling.

• Druk op toets Return of op toets Setup om het
instellingenmenu te verlaten.
AUDIO:
De soundtrack is in de taal van uw keuze, mits de disc deze
taalversies bevat.
Is dit niet het geval, dan is de soundtrack in de eerste taalversie
van de disc.
ONDERTITELING:
De ondertiteling is in de taal van uw keuze, mits de disc deze
taalversies bevat.
Is dit niet het geval, dan is de ondertiteling in de eerste
taalversie van de disc.
KINDERSLOT:
Zie ‘Elektronisch Kinderslot’ voor nadere uitleg.
AUTOPLAY:
Deze functie staat standaard op Aan, zodat het afspelen van
een disc automatisch begint zodra deze geladen is. Zet deze
functie op Uit als u het afspelen zelf wilt starten.

OSD TAALVERSIE:
Het On-Screen Display is in de taal van uw keuze.

AUTO FTS:
Deze functie staat standaard op Aan, zodat het afspelen van
het FTS-programma automatisch begint zodra een disc met
een FTS-programma geladen is (zie ‘Samenstellen van een FTSprogramma’). Zet deze functie op Uit als u het afspelen van
een FTS-programma zelf wilt starten.
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ELEKTRONISCH KINDERSLOT
ACTIVEREN VAN HET ELEKTRONISCHE KINDERSLOT
Autoriseren van discs
1 Plaats de disc die u wilt autoriseren en sluit de lade.
2 U wordt gevraagd uw pincode in te toetsen.
Toets uw pincode in.
3 Ga naar Stop, druk op Stop.
4 Kies Parental Control in het OSD-venster door op toets > te
drukken: u wordt gevraagd uw pincode in te toetsen.
5 De disc is nu geautoriseerd en kan normaal, zonder pincode,
worden afgespeeld.
Herhaal stap 4 en 5 om de autorisatie ongedaan te maken.

Dit kan alleen in de Stopstand.
• Druk op toets Settings om het instellingenmenu op te roepen.
• Ga naar Parental Control met de pijltjestoetsen.
• Zet de instelling op Active met toets < of >.
• Toets een viercijferige pincode naar keuze in en bevestig uw
keuze.
• Deze code is nodig om een DVD-Video of een Video-CD af te
kunnen spelen, tenzij u de betreffende disc van te voren hebt
geautoriseerd als ‘geschikt voor alle leeftijden’.
• Herhaal bovenstaande handelingen om het elektronische
kinderslot uit te schakelen.

NEDERLANDS

OPMERKING
– U kunt in totaal 50 discs autoriseren. Overschrijdt u dit aantal,
dan wordt de autorisatie voor de minst gespeelde disc(s)
automatisch ongedaan gemaakt.

Als
Als het
het elektronische
elektronische kinderslot
kinderslot is
is ingeschakeld
ingeschakeld

Plaats
Plaats CD
CD
Open
Open CD-lade
CD-lade
NIET
NIET GOED
GOED
PROBEER
PROBEER
3x
3x

Code
Code intoetsen
intoetsen

NEE
Geautoriseerde
NEE Geautoriseerde
CD?
CD?

GOED
GOED
JA
JA

Normaal
Normaal
afspelen
afspelen

Druk
Druk op
op
STOP
STOP

Kies
Kies
Parental
Parental Control
Control

Wijzig
Wijzig
autorisatie
autorisatie

Code
Code intoetsen
intoetsen

GOED
GOED

61

NIET
NIET GOED
GOED

4/DVD-930/935-NL 10-08-1999 10:50 Pagina 62

PROBLEMEN EN STORINGEN
Wanneer u de indruk hebt dat het DVD-Video systeem defect
is, is het raadzaam eerst deze lijst te raadplegen.
Misschien hebt u iets eenvoudigs over het hoofd gezien.
Probeer in geen geval het systeem zelf te repareren; hierdoor
vervalt de garantie.

SYMPTOOM

Geen geluid via digitale
uitgang .........................• Controleer de digitale verbindingen
• Controleer het instellingenmenu om
er zeker van te zijn dat de digitale
uitgang aanstaat.
• Controleer of het audioformaat van
de geselecteerde gesproken taal met
de mogelijkheden van uw receiver
overeenkomt.

Kijk om welk(e) sympto(o)m(en) het gaat en verricht
vervolgens alleen de handelingen die daarvoor als remedie
worden genoemd.
SYMPTOOM

REMEDIE

REMEDIE

Geen spanning .............• Controleer of de ON/OFF-knop (1)
op ON staat.
• Controleer of beide stekers van de
netkabel goed zijn aangesloten.
• Controleer of er spanning op het
stopcontact staat door er een ander
apparaat op aan te sluiten.

Knoppen werken niet...• Zet de speler met toets POWER
ON/OFF (1) aan de voorzijde van
het apparaat uit en direct weer aan.
Reinigen van CD’s

NEDERLANDS

Geen beeld ...................• Controleer of het TV-toestel is
ingeschakeld.
• Kies hetzelfde kanaal of dezelfde
ingang op het TV- toestel als dat van
de speler of controleer de
video-aansluiting.

Als een vuile CD in de
speler wordt geplaatst, kunnen
problemen ontstaan.
Om problemen te voorkomen,
dient u de CD’s regelmatig
schoon te maken. Dit doet u als
volgt:
• Maak vuil geworden CD’s
schoon met een reinigingsdoekje. Veeg vanaf het midden
naar de rand toe.

Vervormd beeld............• Controleer de disc op
vingerafdrukken en reinig de disc
met een zachte doek door vanuit
het midden naar buiten te wrijven.
• Soms kan geringe beeldvervorming
optreden; dit is echter niet het
gevolg van een defect.

ATTENTIE
GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN ZOALS
BENZINE, VERDUNNER, IN DE HANDEL VERKRIJGBARE
CLEANERS OF ANTI-STATISCHE SPRAY VOOR ANALOGE
PLATEN.

Volledig vervormd beeld bij
spelermenu...................• NTSC/PAL-schakelaar staat in de
verkeerde stand.
Geen kleurenbeeld bij
spelermenu...................• NTSC/PAL-schakelaar staat in de
verkeerde stand.

OVERIGE INFORMATIE
Houdt de storing aan, voer dan het zogeheten Diagnostic
Program uit.

De disc kan niet worden
afgespeeld ....................• Controleer of het label boven ligt.
• Maak de disc schoon.
• Controleer of de disc defect is door
een andere disc te proberen.

Uitvoering van het Diagnostic Program gaat als volgt:

Geen geluid ..................• Controleer de audio-aansluitingen.
• Indien u een HiFi-versterker
gebruikt, een andere geluidsbron
proberen.
Vervormd geluid uit
de Hifi-versterker..........• Controleer of de audiokabels niet op
de PHONO- ingang van de
versterker zijn aangesloten.
Het opstartscherm
verschijnt niet
wanneer de disc ...........• Schakel de speler uit en
verwijderd wordt
vervolgens weer in.
• Controleer of het programma
om een andere disc vraagt.
De speler reageert niet op de
afstandsbediening........• Richt de afstandsbediening direct op
de sensor op de speler.
• Vermijd alle obstakels die zich in het
signaalpad kunnen bevinden.
• Controleer of vervang de batterijen.
Vervormd of zwart-witbeeld
bij een DVD of Video-CD
Video-CD ......................• Het formaat van de disc komt niet
overeen met dat van het gebruikte
TV-toestel (PAL/NTSC)
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1 Schakel de speler uit met toets ON/OFF.
2 Houd toets OPEN/CLOSE en PLAY gelijktijdig ingedrukt en
zet het apparaat weer aan met toets ON/OFF.
3 Op het display verschijnen “BUSY” en een telleraanduiding.
Wanneer de teller de nulstand bereikt, is de test voltooid.
4 Na enige minuten verandert de melding in “ERROR” of
“PASS”.
5 Als de melding “ERROR” verschijnt dan is uw apparaat defect
en dient het gerepareerd te worden.
6 Raadpleeg uw leverancier of bel de Philips Consumentenlijn
voor het dichtstbijzijnde servicecentrum. U vindt het
telefoonnummer van de Consumentenlijn in het
garantieboekje.
7 Als de melding “PASS” verschijnt dan is er geen duidelijk
defect en kan de storing het gevolg zijn van verkeerde
interpretatie van de gebruiksaanwijzing, een verkeerde disc
of een verkeerde aansluiting.
Om dit probleem op te lossen, kunt u contact opnemen met
uw leverancier of de Philips Consumentenlijn.
8 Kunt u het probleem niet oplossen, ga dan naar het
dichtstbijzijnde servicecentrum (zie punt 6 hierboven).
9 Schakel de speler uit met toets ON/OFF om het
Diagnostic Program te verlaten.

