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1 KOBLE TIL DVD - SPILLEREN                  Koble til antennekabelen fra 
veggantennekontakten til RF IN utgangen på 
baksiden av DVD spilleren. 

 Bruk den andre antennekabelen for å koble til 
DVD spilleren til RF OUT utgangen til antennen 
i utgangen på baksiden av TV – en.   Bruk en SCART – kabel å koble til DVD 
spilleren til SCART OUT utgangen til SCART IN 
utgangen på baksiden til TV – en.  

 Koble til strømkabelen fra DVD spilleren til AC 
IN utgangen til strømuttaket.  

2 FORBERED FJERNKONTROLLEN               
3 START INSTALLASJONEN  Trykk [STAND BY – 

PÅ ] for å sette på DVD 
spilleren.   

  Sett på TV – en og 
velg det riktige 
videoinntaket.   
 Trykk på [SYSTEM 

MENY] knappen for å 
justere dine ønskede 
innstilinger til denne DVD 
spilleren. 
  Trykk [ ] [ ] for å 
velge et element i menyen. 
Trykk [ ] for å få tilgang til 
elementet. Trykk [OK] for 
å bekrefte ditt valg. 
  Språkmenyen viser 
seg. OSD språk: velg 
hvilket skjermspråk du 
foretrekker.    Systemmenyen 
kommer til syne. 
Video output: setter opp 
video output 
TV type: setter opp TV – 
type. 

 Date: sett dato ved å bruke de nummererte 
knappene. 

 Time: sett tid ved å bruke de nummererte 
knappene.  TV kanal valg: Gå til ”Utilities” og deretter 
auto – søk. Trykk [OK] for å starte automatisk 
TV – kanal skanning for å søke og lagre 
tilgjengelige kanaler.  Når det er avsluttet, trykk [SYSTEM MENU] for 
å avslutte. 

DVD spilleren er klar for bruk. 
INTET BILDE! Sjekk om video input på TV – en er satt til AV” og 

trykk [CHANNEL ] for å velge riktig kanal. 

INGEN LYD! Sjekk om audio L/R pluggene på spilleren er koblet 

til TV – en, stereoen eller mottakeren. 



4 START AVSPILLING MED GUIDE 

MENYEN                             
 Sett inn en disk hvis du spiller av fra en disk. 
 Trykk på [ GUIDE] knappen for å få GUIDE 

menyen, trykk [ ] [ ] for å gå til ”Playback” og 
trykk [OK]. 

 Trykk [ ] [ ] for å velge DVD eller HDD og 
trykk [OK]. 

 Trykk [ ] [ ] for å velge filtype for avspilling og 
trykk [OK].  

 Trykk [ ][ ][ ][ ] for å velge fil du vil starte 
avspillingen fra og trykk [OK]. 

 Trykk [ F.F. ] for rask fremover søking 
 Trykk [ REW] for rask bakover søking. 
 Trykk [ NEXT] eller [ PREVIOUS] for å 

fremflytting eller tilbake til den neste eller forrige 
kapittel/spor.  

 Trykk [ PAUSE/STEP] for å sette 
avspilling på pause. 
Når avspiling står på pause, trykk [ 
PAUSE/STEP] igjen for å starte “frame by 
frame modus.”  

 Trykk [ STOP] for å stoppe avspillingen. 
 

5 START OPPTAK MED GUIDE MENYEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sett inn innspillingsklar DVD+R/+RW disk med 
etiketten opp eller forsikre deg om at HDD har 
nok tilgjengelig opptaksplass. 

 Trykk [ GUIDE] knappen for GUIDE menyen, 
trykk[ ] [ ] for å gå til ”Record” og trykk [OK]. 

 Trykk [ ] [ ] for å velge innputt signal og trykk 
[OK]. 
Hvis TV er valgt, trykk [ ] [ ] for kanalvalg. 

 Trykk [ ][ ] for å velge DVD eller HDD og 
trykk [OK]. 

 Trykk [ ][ ] for å sette opptaksmodus ok trykk 
[OK].  

 Trykk [OK] for å starte opptak. 
 Trykk [ STOP] for å stoppe opptak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
For å spille DVD+R disken på en annen DVD 
spiller etter opptak, må du først avslutte disken: 

 Trykk på [Disk Tools] knappen.  
 Trykk [ ][ ] for å velge “Finalize” (Gjør 

kompatibel) og trykk [OK].  
 Trykk [OK] for å starte avslutningen til disken. 

 
Så snart DVD+R disken er avsluttet, kan man ikke 
ta opp eller redigere mer på disken. Du kan ikke 
overspille en avsluttet disk.   
Detaljert avspilings- og opptakselementer og 
ytterligere funksjoner er beskrevet i den følgende 
brukermanualen. 
 

Trenger du hjelp? 
Vennligst besøk: www.p4c.philips.com

...cont. 


