Alltid der for å hjelpe deg
Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support

Har du
spørsmål?
Kontakt
Philips

Brukerhåndbok

DVP2880
DVP2882

Sikkerhetsmerknad og
viktig merknad
Du må ha lest og forstått alle instruksjoner
før du bruker DVD-spilleren. Hvis det oppstår
skade som et resultat av at instruksjonene ikke
er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet
Fare for elektrisk støt.
• Fjern aldri dekselet på spilleren.
• Produktet og tilbehøret må ikke utsettes
for regn og vann. Plasser aldri beholdere
med væske, for eksempel vaser, nær
produktet. Hvis du søler væske på eller
i produktet, må du straks koble det fra
strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte
for å få produktet kontrollert før bruk.
• Ikke plasser produktet og tilbehøret nær
åpen flamme eller andre varmekilder,
inkludert direkte sollys.
• Ikke stikk inn gjenstander i
ventilasjonsåpningene eller andre åpninger
på produktet.
• Når stikkontakten eller en apparatkobling
brukes som frakoblingsenhet, må
frakoblingsenheten hele tiden være klar til
bruk.
• Batterier (installert batteripakke eller
batterier) skal ikke utsettes for sterk varme
fra sol, ild eller lignende.
• Koble produktet fra strømuttaket i
tordenvær.
• Når du kobler fra strømledningen, må du
alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.
Fare for kortslutning eller brann!
• Før du kobler produktet til strømuttaket,
må du kontrollere at nettspenningen har
samme verdi som det som er oppgitt på
baksiden eller undersiden av produktet.
• Unngå å legge trykk på strømkontaktene.
Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse
eller brann.

Fare for skade på person eller produktet!
• For å unngå å bli utsatt for laserstråling må
du ikke ta produktet fra hverandre.
• Ikke berør den optiske platelinsen i
plateskuffen.
• Ikke plasser produktet eller andre
gjenstander oppå strømledninger eller
annet elektrisk utstyr.
• Hvis produktet har vært transportert i
temperaturer under 5 °C, må du pakke det
ut og vente til det når romtemperatur før
du kobler det til strømuttaket.
Fare for overoppheting!
• Dette produktet må ikke installeres i et
trangt rom. La det alltid være minst 10 cm
på alle sider av produktet for ventilasjon.
Kontroller at gardiner eller annet ikke
dekker ventilasjonsåpningene på produktet.
Fare for smitte!
• Ta ut batteriene hvis de er utbrukte, eller hvis
fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
• Batterier inneholder kjemikalier. De bør
behandles som spesialavfall.
Fare for svelging av batterier!
• Produktet/fjernkontrollen kan inneholde
et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar
derfor batteriet utilgjengelig for barn til
enhver tid!
Merknad
•• Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet
for identifikasjon og tilførselsstrøm.

•• Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du

kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

Ta vare på produktet
•
•

Ikke sett inn andre ting enn plater i
plateskuffen.
Ikke sett inn bøyde eller sprukne plater i
plateskuffen.
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•
•

Ikke la plater ligge i plateskuffen hvis det
er lenge til neste gang du skal bruke
produktet.
Bruk bare en mikrofiberklut til rengjøring
av produktet.

Ta vare på miljøet

Samsvar

Dette produktet er i samsvar med kravene for
radioforstyrrelser i EU.

Avhending av det gamle produktet og batteriet
Dette er et CLASS II-apparat med dobbel
isolering og uten vedlagt jordledning.
Produktet er utformet og produsert med
materialer og deler av svært høy kvalitet som
kan resirkuleres og gjenbrukes.

Dette symbolet på et produkt betyr at
produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.

Dette symbolet betyr at produktet inneholder
batterier som omfattes av EU-direktiv
2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med hvor du kan levere
inn elektriske og elektroniske produkter
og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri
produktet og batteriene sammen med vanlig
husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle
produkter og batterier på riktig måte, bidrar du
til å forhindre negative konsekvenser for helse
og miljø.
Fjerne engangsbatteriene
Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se
avsnittet for batteriinstallering.
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Opphavsrett

Denne enheten omfatter
kopibeskyttelsesteknologi som er
beskyttet av amerikanske patenter og
andre åndsverkrettigheter tilhørende Rovi
Corporation. Dekompilering eller demontering
er ikke tillatt.

Quick start guide

1
HDMI VIDEO OUT

COAXIAL

AUDIO
AU
UDIO OUT

3

2

HDMI

HDMI

VIDEO OUT + AUDIO OUT

L

R

VIDEO OUT
VIDE
UT

SCART

4

3

4
5
2
SOURCE

TV

5

6
2

1

DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

3
4

DISC

Setup

USB

DISC

1
USB

2
3
4

6

DISC

USB

USB

Setup

Innholdsfortegnelse
1 Bruke DVD-spilleren

2
Grunnleggende avspillingskontroller
2
Videoalternativer
3
Spille av en lysbildefremvisning med musikk3
Repetisjonsavspilling
3
Hoppe i avspillingen
4
Spill av DivX-videoer
4
Bruke Philips EasyLink
4

2 Endre innstillinger

5
5
6
6
7

3 Programvareoppdatering

7

4 Spesifikasjoner

8
8

5 Feilsøking

9

Generelt (dvale, standby ...)
Bilde
Lyd
Valg (språk, foreldrekontroll …)

Strømstyring for standby

NO

1

1 Bruke DVDspilleren
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til
Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som
Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.

Knapp

DISC MENU
OPTIONS

Grunnleggende
avspillingskontroller
/

OK
BACK
STOP

/
SUBTITLE
GOTO
AUDIO

VOLUME

Under avspillingen trykker du på de følgende
knappene for å betjene spilleren.
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NO

REPEAT /
REPEAT A-B

Handling

Slå på spilleren, eller bytt til
ventemodus.
Åpne eller lukk plateskuffen.
Brukes til å åpne Homemenyen.
Brukes til å åpne eller lukke
platemenyen.
Gir tilgang til flere alternativer
under videoavspilling.
Brukes for å navigere i
menyene.
Sakte fremover eller bakover.
Trykk gjentatte ganger for å
endre søkehastigheten.
Brukes for å navigere i
menyene.
Raskt fremover eller bakover.
Trykk gjentatte ganger for å
endre søkehastigheten.
Bekrefter et valg eller en
inntasting.
Brukes til å gå tilbake til en
tidligere visningsmeny.
Stopp avspilling.
Starter, stopper eller
gjenopptar avspilling.
Hopper til forrige eller neste
spor, kapittel eller fil.
Velger et språk for tekstingen.
Hopper til en tittel, et kapittel
eller et spor.
Velger lydspråk eller -kanal.
Tilpasser bildevisningsformatet
til TV-skjermen.
Zoom bildet inn eller ut.
Aktiver volumkontroll, og
trykk deretter på
/
for
å endre volumnivået.
Velg et gjentakelsesalternativ.

Videoalternativer
Trykk på
OPTIONS under videoavspilling
for å få tilgang til følgende alternativer.
• [Info]: Vis gjeldende avspillingsinformasjon.
• [PBC]: Viser eller hopper over
innholdsmenyen på VCD- og SVCD-plater.
• [Sideforhold]: Velger et bildevisningsformat
som passer til TV-skjermen.
• [VOLUM]: Endre volumnivået.
• [Vinkl]: Velg en kameravinkel etter hvilken
film som vises.

Spille av en
lysbildefremvisning med
musikk
Du kan spille av musikk og vise bilder samtidig
for å lage en bildefremvisning med musikk.

1

Spill av musikk fra en plate eller en tilkoblet
USB-lagringsenhet.

2
3

Trykk på

for å navigere til bildefiler.

Velg et bilde fra den samme platen eller
USB-en, og trykk på OK for å starte
lysbildefremvisningen.

4
5

Trykk på

Kontroller bildefremvisningen
Under en bildefremvisning, bruker du
fjernkontrollen til å styre fremvisningen.

/

Handling

Roterer et bilde horisontalt/
vertikalt.
Roterer et bilde med eller mot
klokken.

Handling

OPTIONS

OK

Gir tilgang til å velge [Farge] for
å vise et bilde i farger eller svart/
hvitt.
Gir tilgang til å velge [Forh.v.
bilde] for å vise bilder i
miniatyrutgave.
Zoom inn eller ut av et bilde.
Avspillingen pauses i zoommodus.
Start eller gjenoppta avspillingen.
Stopp avspillingen.

Repetisjonsavspilling
Trykk på REPEAT/REPEAT A-B under avspilling,
og deretter
/
gjentatte ganger for å velge
et alternativ for gjentakelsesavspilling.
• Gjenta gjeldende tittel, kapittel eller spor.
• Gjenta alle sporene på en plate eller
gjeldene mappe på en USB-lagringsenhet.
Gjentatt avspilling av en bestemt del

1
2

for å stoppe bildefremvisningen.

Trykk på én gang til for å stoppe
musikkavspillingen.

Knapp

Knapp
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Trykk på REPEAT/REPEAT A-B gjentatte
ganger for å velge
som startpunktet.
Trykk på REPEAT/REPEAT A-B en gang til
for å velge
som sluttpunktet.
»» Gjentatt avspilling av bestemt del
starter.
Hvis du vil avbryte gjentakelsesavspilling,
trykker du på REPEAT/REPEAT A-B til
[av] vises.
Merknad

•• Gjentatt avspilling av avmerket del er bare mulig innen
samme tittel eller spor.

NO
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Hoppe i avspillingen

Tegnsett

Språk

[Mellom-Europa]

Albansk, kroatisk, tsjekkisk,
nederlandsk, engelsk,
tysk, ungarsk, irsk, polsk,
rumensk, slovakisk, slovensk
og serbisk
Bulgarsk, hviterussisk,
engelsk, makedonsk,
moldovsk, russisk, serbisk
og ukrainsk
Gresk

Du kan hoppe til en bestemt tittel, et kapittel
eller et spor.

1
2
3
4
5

Under avspillingen trykker du på GOTO.
»» Et inntastingsfelt vises, og ”0” blinker.

Etter at du har valgt et tall, trykker du på
/
for å endre posisjonen til tallet.

[Gresk]

Om nødvendig gjentar du trinn 2–3 for å
angi et tittel-, kapittel- eller spornummer.
Trykk på OK.
»» Avspillingen hopper til angitte tittel,
kapittel eller spor.

Spill av DivX-videoer
Du kan spille av DivX-videoer fra en plate eller
USB-lagringsenhet.
VOD-kode for DivX
• Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem
av på denne spilleren, må du registrere
denne spilleren på www.divx.com med
DivX VOD-koden.
• Slik viser du DivX VOD-koden: trykk på
, og velg [Oppsett] > [Generelt] >
[DivX(R) VOD-kode].
DivX-undertekster
• Trykk på SUBTITLE for å velge et språk.
• Hvis underteksten ikke vises riktig,
må du endre tegnsettet som støtter
DivX-underteksten. Slik velger du et
tegnsett: trykk på , og velg [Oppsett] >
[Preference] > [DivX-teksting].
Tegnsett

Språk

[Standard]

Engelsk, albansk, dansk,
nederlandsk, finsk, fransk,
gælisk, tysk, italiensk, kurdisk
(latinsk), norsk, portugisisk,
spansk, svensk og tyrkisk
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[Kyrillisk]

Trykk på
for å velge et tall for et
tittel-, kapittel- eller spornummer.

NO

Merknad
•• Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer fra en

USB-lagringsenhet, kobler du denne spilleren til en TV
via HDMI.
•• Hvis du skal bruke undertekstene, må du kontrollere
at undertekstfilen har det samme navnet som DivXvideofilnavnet. Hvis for eksempel DivX-videofilen heter
movie.avi, må du lagre undertekstfilen som movie.srt
eller movie.sub.
•• Denne spilleren spiller av undertekstfiler i følgende
formater: .srt, .sub, .txt, .ssa og .smi.

Bruke Philips EasyLink
Denne spilleren støtter Philips EasyLink, som
bruker protokollen HDMI-CEC (Consumer
Electronics Control). Du kan bruke én enkelt
fjernkontroll for å betjene EasyLink-kompatible
enheter som er tilkoblet via HDMI. Philips
garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle
HDMI CEC-enheter.

1

2
3

Koble til de HDMI-CEC-kompatible
enhetene via HDMI, og slå på HDMI-CECoperasjonene på TVen og andre tilkoblede
enheter (se brukerhåndboken for TVen
og de andre enhetene hvis du vil ha mer
informasjon).
Trykk på

.

Velg [Oppsett]> [Video] > [HDMIinstall.] > [EasyLink-opps.].
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Velg [På] under alternativene: [EasyLink],
[One Touch-avspilling] og [One Touchstandby].
»» EasyLink-funksjonen slås på.

Avspilling ved hjelp av én knapp
Når du spiller av en plate på denne spilleren,
bytter TVen automatisk til den riktige
videoinngangskilden.
Standby ved hjelp av én knapp
Når en tilkoblet enhet (for eksempel TVen)
settes i standby fra sin egen fjernkontroll,
settes denne spilleren også automatisk i
standby.

2 Endre
innstillinger
Dette avsnittet hjelper deg med å endre
innstillingene for denne spilleren.

1
2

MP3
Disc

USB

Setup

Setup

General
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Video
Audio

Disc Lock
OSD Language
Sleep Timer
Auto Standby
DivX(R) VOD Code

Unlock
English
Off
On
Registration

Preference

Merknad
•• Et nedtonet menyalternativ kan ikke endres.
•• For å få tilgang til [Preference] må du stoppe
plateavspillingen.

•• Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke
på

. Hvis du vil lukke menyen, trykker du på

.

Generelt (dvale, standby ...)
1
2
•

•
•

Trykk på

.

Velg [Oppsett] > [Generelt] for å åpne de
generelle oppsettalternativene.
[CD-lås]: Lås eller låse opp en plate. Hvis
du vil spille av en låst plate, må du angi
passordet: trykk på
for å angi et tall,
og trykk på
/
for å endre posisjonen
til tallet. Standardpassordet er 136900.
[Skjermspråk]: Velg språk for
skjermmenyen.
[Sleep Timer]: Angi en viss periode som
denne spilleren automatisk skal gå fra
avspilling til standbymodus.

NO
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•

•

[Aut. Standby]: Aktiverer eller deaktiverer
automatisk standby. Hvis denne
innstillingen er aktivert, settes denne
spilleren automatisk i standby-modus etter
15 minutter uten aktivitet (for eksempel i
pause- eller stoppmodus).
[DivX(R) VOD-kode]: Viser DivX®registreringskoden og avregistreringskoden.

•

•
•
•
•
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Trykk på

•

.

Velg [Oppsett] > [Video] for å åpne
alternativene for videooppsett.
[TV-system]: Velg et TV-system som passer
til TV-en din. Som standard passer denne
innstillingen til de vanligste TV-ene i landet
du befinner deg i.
[Sideforhold]: Velger et bildevisningsformat
som passer til TV-skjermen.
[fargeinnst.]: Velg en forhåndsinnstilt
fargeinnstilling, eller velg en egendefinert
innstilling.
[HD JPEG]: Aktiver denne funksjonen for
å vise bilder i HD gjennom en HDMItilkobling.
[HDMI-install.]: Oppsett for HDMItilkobling.
• [Oppløsning]: Velg en oppløsning for
videoer i HD.
• [HDMI dyp farge]: Skap livlige
bilder med flere fargedetaljer når
videoinnholdet er tatt opp i Deep
Color, og TV-en støtter denne
funksjonen.
• [Widescreen]: Velg et visningsformat
for widescreen-videoer.
• [EasyLink-opps.]: Se Bruke DVDspilleren > Bruke Philips EasyLink hvis
du trenger mer informasjon.

NO

1
2

•

Bilde
1
2

Lyd

•
•
•
•
•

Trykk på

.

Velg [Oppsett] > [Audio] for å åpne
alternativene for lydoppsett.
[Analog utgang]: Velger et lydformat for
lydutgangen når denne spilleren er tilkoblet
via AUDIO OUT L/R-kontakter.
[Digi. audio]: Velger et lydformat for
lydutgangen når denne spilleren er tilkoblet
via COAXIAL-kontakten.
• [Dig. utsignal]: Velg type digital utgang:
[av] – deaktivere digitallyd, [Alt] –
støtter flerkanals lydformater, [Kun
PCM] – downmix til tokanals lydsignal.
• [LPCM-utgang]: Velg en LPCMutgangssamplingshastighet. Jo høyere
samplingsfrekvens, desto bedre
lydkvalitet. [LPCM-utgang] er bare
aktivert når [Kun PCM] er valgt under
[Dig. utsignal].
[HDMI audio]: Aktiver eller deaktiver
lydutgangen via HDMI-tilkoblingen.
[Audiosynk.]: Angi lydforsinkelse
slik at lyden er synkronisert med
videoavspillingen.
[VOLUM]: Endre volumnivået.
[Lydmodus]: Velg en forhåndsinnstilt
lydeffekt.
[Nattmodus]: Velger stille eller full
dynamisk lyd. Nattmodus senker volumet
for høy lyd og hever volumet for myk lyd
(for eksempel tale).
Merknad

•• Nattmodus er bare tilgjengelig for DVD-plater som er
kodet med Dolby Digital.

Valg (språk,
foreldrekontroll …)
1
2
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Trykk på

3 Programvareoppdatering

.

Velg [Oppsett] > [Preference] for å åpne
alternativene for valgoppsett.
[Audio]: Velger et lydspråk for video.
[Teksting]: Velger et undertekstspråk for
video.
[CD-meny]: Velger et menyspråk på en
videoplate.
[Foreldrekontroll]: Begrenser tilgangen
til plater som er kodet med aldersgrense.
Skriv inn 136900 for å få tilgang til
restriksjonsalternativene: Når passordfeltet
er uthevet, trykker du på OK for å åpne
inndatafeltet , trykk på
for å velge
et tall og trykk på
/
for å endre
posisjonen til tallet.
[PBC]: Viser eller hopper over
innholdsmenyen på VCD- og SVCD-plater.
[Passord]: Angir eller endrer et passord for
å kunne spille av en plate som er innspilt
med begrensninger. Tast inn 136900 hvis du
ikke har et passord, eller hvis du har glemt
det
[DivX-teksting]: Velg et tegnsett som
støtter underteksten på DivX-videoen.
[Versjonsinfo]: Viser programvareversjonen
på denne spilleren.
[Std.]: Tilbakestiller alle innstillinger til
fabrikkinnstillinger, unntatt innstillinger for
[CD-lås], [Foreldrekontroll] og [Passord].

Merknad
•• Strømtilførselen må ikke brytes når
programoppdateringen pågår.

Hvis du vil se etter oppdateringer,
kan du sammenligne den gjeldende
programvareversjonen til denne spilleren med
den nyeste programvareversjonen (som er
tilgjengelig) på webområdet til Philips.

1
2
3
4
5

Trykk på

.

Velg [Oppsett] > [Preference] >
[Versjonsinfo], og trykk deretter på OK.
Skriv ned modellnavnet og
programvareversjonsnummeret.
Gå til www.philips.com/support for å lete
etter den nyeste programvareversjonen
ved hjelp av modellnavnet og
programvareversjonsnummeret.
Se instruksjonene for oppgradering på
webområdet for å fullføre oppdateringen
av programvaren.

Merknad
•• Hvis ditt foretrukne språk ikke er tilgjengelig som

platespråk, lyd eller undertekst, kan du velge [Andre] fra
menyalternativene, og angi den firesifrede språkkoden
som du finner på baksiden av denne brukerhåndboken.
•• Aldersgrenser varierer avhengig av land. For å tillate at
alle plater spilles av, velger du [8 Voksn].

NO
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4 Spesifikasjoner
Merknad
•• Spesifikasjonene kan endres uten varsel

Regionkode
Denne spilleren kan spille av plater med de
følgende regionkodene.
DVD-regionkode

Land

Europa

Medier som kan spilles av
• DVD, DVD-video, VCD, SVCD, lyd-CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R
DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maks.
299 mapper og 648 filer)
• USB-lagringsenhet
Filformat
• Video: avi, .divx, .xvid
• Lyd: .mp3, .wma
• Bilde: .jpg, .jpeg
USB
• Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet
(2.0)
• Klassestøtte: USB Mass Storage Class
• Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
• Maksimalt antall album/mapper: 299
• Maksimalt antall spor/titler: 648
• USB-port: 5 V , 500 mA
• Støtter USB HDD (harddiskstasjon):
kan være nødvendig med en ekstern
strømkilde
Video
• Signalsystem: PAL, NTSC, Multi
• Videoutgang: 1 Vp-p (75 ohm)
• HDMI-utgang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p, auto
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Lyd
• Analog utgang: 2 Vrms (47 k ohm)
• Digital utgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
• Koaksial
• HDMI-utgang
• Samplingsfrekvens:
• MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz ,48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
• Konstant bithastighet:
• MP3: 8–320 kbps
• WMA: 64 til 192 kbps
Hovedenhet
• Mål (b x h x d): 270 x 37,5 x 209 (mm)
• Nettovekt: 1,0 kg
Drift
• Strømforsyning: 220–240 V~, 50-60Hz
• Effektforbruk: 11 W
• Effektforbruk i standbymodus: < 0,5 W
Tilbehør som følger med
• Fjernkontroll og ett batteri
• Hurtigveiledning
Laserspesifikasjon
• Type: halvlederlaser InGaAIP (DVD),
AIGaAs (CD)
• Bølgelengde: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
• Utgangseffekt: 7,0 mW (DVD),
10,0 mW (VCD/CD)
• Stråledivergens: 60 grader

Strømstyring for standby
•
•

Når produktet forblir inaktivt i 15 minutter,
bytter det automatisk til standby eller
nettverkstilknyttet standby.
Strømforbruket i standby eller
nettverkstilknyttet standby er mindre enn
0,5 W.

5 Feilsøking
Prøv aldri å reparere spilleren selv, da det kan
gjøre garantien ugyldig.
Hvis du får problemer med bruken av denne
spilleren, bes du kontrollere punktene som
følger, før du ber om service. Hvis problemet
vedvarer, registrerer du spilleren for å få støtte
på www.philips.com/support.
Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om
modell- og serienummeret til denne spilleren.
Du finner modell- og serienummeret på
baksiden av spilleren. Skriv numrene her:
Modellnummer _________________________
Serienummer __________________________
Ikke bilde.
• Videoinngangskanal for TV-en er ikke er
riktig valgt (se brukerhåndboken til TV-en).
• Hvis du har endret en TV-systeminnstilling,
endrer du tilbake til standardinnstillingen:
1) Trykk på for å åpne plateskuffen.
2) Trykk på SUBTITLE.
Ikke bilde på HDMI-tilkoblingen.
• Hvis denne spilleren er koblet til en
uautorisert visningsenhet, blir ikke lyd-/
videosignalene sendt ut.
• Hvis det er noe galt med HDMI-kabelen,
bytter du til en ny HDMI-kabel.
• Hvis du har endret innstillingen for
HDMI-videooppløsningen, bytter du til
standardinnstillingen.
Ingen lyd fra TV-en.
• Sørg for at lydkablene er riktig koblet til
mellom spilleren og TV-en.
Ingen lyd ved avspilling av DivX-filmer.
• Lydkodene støttes ikke.
Ingen lyd på HDMI-tilkoblingen.
• Hvis den tilkoblede enheten ikke er HDCPkompatibel eller bare DVI-kompatibel,
kommer ingen lyd fra HDMI-utgangen.
• Sørg for at [HDMI audio] er satt til [På].

Ingen lydutgang fra høyttalerne på den
tilkoblede eksterne lydenheten (for eksempel
stereoanlegg, mottaker eller forsterker).
• Sørg for at lydkablene eller koaksialkabelen
er riktig tilkoblet.
• Bytt den eksterne lydenheten til den riktige
lydinngangskilden.
Platen kan ikke leses.
• Sørg for at denne spilleren støtter platen
(se Spesifikasjoner > Medier som kan
spilles av).
• For en innspilt plate må du kontrollere at
platen er ferdigstilt.
En USB-lagringsenhet kan ikke leses.
•• Kontroller at formatet til USBlagringsenheten er kompatibelt med denne
spilleren (se Spesifikasjoner > USB).
•• Kontroller at denne spilleren støtter
filsystemet på USB-lagringsenheten (se
Spesifikasjoner > USB).
Filer kan ikke vises eller leses.
• Kontroller at antallet filer eller mapper
ikke overstiger grensene til denne spilleren
(maks. 648 filer eller 299 mapper).
• Sørg for at denne spilleren støtter disse
filene (se Spesifikasjoner > Filformat).
DivX-videofiler kan ikke spilles av.
•• Kontroller at DivX-videofilen er komplett.
•• Kontroller at filtypen er riktig.
•• Hvis du skal spille av DRM-beskyttede
DivX-filer fra en USB-lagringsenhet, kobler
du denne spilleren til en TV via HDMI.
DivX-undertekster vises ikke riktig.
•• Kontroller at undertekstfilen har det
samme navnet som DivX-videofilen.
•• Kontroller at undertekstfilen er en filtype
som denne spilleren støtter (.srt, .sub, .txt,
.ssa eller .smi).
•• Velge tegnsettet som støtter underteksten
(se Bruke DVD-spilleren > DivX-videoer).
EasyLink-funksjonen virker ikke.
• Kontroller at denne spilleren er koblet til
Philips EasyLink-TV-en, og at alternativet
NO
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This DivX Certified® device has passed
rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register
your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and
associated logos are trademarks of DivX, LLC
and are used under license.
DivX Ultra® Certified to play DivX® video with
advanced features and premium content.

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition
Multimedia Interface are trademarks or
registered trademarks of HDMI licensing LLC in
the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby
Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

'DVD Video' is a trademark of DVD Format/
Logo Licensing Corporation.

CLASS 1
LASER PRODUCT
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