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Før brug

Afspillelige diske
DVD 
(8 cm / 12 cm disk)

Video CD (videomaskine) 
(8 cm / 12 cm disk)

Audio-CD 
(8 cm / 12 cm disk)

Desuden kan denne enhed også DivX-fil, afspille en
DVD±R, DVD±RW, SVCD, og CD-R eller CD-RW
med audiotitler, MP3/Windows MediaTM Audio
eller/og JPEG filer.

Dette angiver en funktion, der kan afspille 
DVD-RW-diske, der er optaget med Video
Recording-formatet.

Bemærk
– Afhængigt af optageudstyret eller selve CD-R/RW-disken

(eller DVD±R/±RW) kan visse CD-R/RW-diske (eller
DVD±R/±RW) ikke afspilles på enheden.

– Sæt ikke etiketter eller forsegling på nogen af siderne (den
trykte side eller den optagne side) på en disk.

– Anvend ikke CD-er med en form, der ikke er ensartet
rund (f.eks. hjerteformet eller ottekantet). Det kan give
funktionsfejl.

Om DVD-er og video-CD-er
Visse afspilningsfunktioner for DVD-er og video-CD-er
kan være låst med vilje af softwareproducenten. Da denne
enhed afspiller DVD-er og video-CD-er efter diskens
indhold, som det er bestemt af softwareproducenten, er
visse afspilningsfunktioner på maskinen eventuelt ikke
tilgængelige, eller andre funktioner kan være tilføjet.
Se også de gældende instruktioner for DVD-er og video-
CD-er.Visse DVD-er til erhvervsformål kan evt. ikke
afspilles på enheden.

Regionskode på DVD-afspiller og DVD-er
DVD-afspilleren er konstrueret og fremstillet til
afspilning af region “2”-kodet DVD-software.
Regionskoden, der angives på visse DVD-diskes etiketter,
angiver hvilken type afspiller, der kan afspille disse diske.
Denne enhed kan kun afspille DVD-diske, der er mærket
“2” eller “ALL”. Hvis du prøver at afspille andre diske,
vises meddelelsen “Check Regional Code” på
fjernsynsskærmen.Visse DVD-diske har evt. ikke en
regionskodemærkning, selvom afspilningen hindres af
områdegrænser.

Disk-relaterede udtryk
Titel (kun DVD)

Hovedindholdet i form af film, medfølgende funktioner,
ekstra funktioner eller et musikalbum. Hver titel har et
titelreferencenummer, så den nemt kan findes.

Kapitel (kun DVD)
Afsnit i en film eller et musikstykke, der er mindre end
titler.
En titel er sammensat af et eller flere kapitler. Hvert
kapitel har et kapitelnummer, så det ønskede kapitel nemt
kan hentes.Afhængigt af disken er der evt. ikke optaget
kapitler.

Spor
Afsnit af en film eller et musikstykke på en video-CD eller
audio-CD. Hvert kapitel har et spornummer, så det
ønskede spor nemt kan hentes.

Scene
På en a video-CD med PBC-funktioner (Playback Control)
opdeles film og stillbilleder i afsnit kaldet “Scener”. Hver
scene vises i menuskærmbilledet og har et scenenummer,
så den ønskede scene nemt kan findes.En titel er
sammensat af et eller flere spor.

DivX
DivX er en revolutionerende ny video-codec, der baserer
sig på den nye MPEG-4-komprimering.

Video-CD-typer
Der er to typer video-CD-er:

Video-CD-er med PBC (Version 2.0)
Med PBC-funktioner (Playback Control) kan du betjene
systemet interaktivt via menuer, søgefunktioner eller andre
typisk computeragtige handlinger. Desuden kan der
afspilles stillbilleder i høj opløsning, hvis de medfølger på
disken.

Video-CD-er uden PBC (Version 1.1)
Disse diske betjenes på samme måde som audio-CD-er og
muliggør afspilning af videofilm og lyd, men har ikke PBC.

2

Fjernbetjeningsafstand
Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsføleren på DVD-
afspilleren og tryk på knapperne.

● Afstand: Ca. 7 m fra fjernbetjeningsfølerens forside
● Vinkel: Cirka 30° i hver retning fra fjernbetjeningsfølerens

forside
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
Tag batteridækslet af fjernbetjeningens
bagside og isæt to størrelse AA
batterier, så de vender korrekt.

Forsigtig
Bland ikke gamle og nye batterier. Brug ALDRIG
forskellige typer af batterier (standard, alkaliske, etc.)

DivX, DivX Certified og associerede
logoer er varemærker tilhørende DivX
Networks, Inc og anvendes på licens.
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Før brug (fortsat)

Sikkerhedsforanstaltninger
Håndtering af enheden
Ved forsendelse af enheden

Den originale forsendelsesemballage er ideel til formålet.
Enheden beskyttes bedst ved at pakke den som originalt
fra fabrikken.

Placering af enheden
Billede og lyd på et tætstående fjernsyn kan forvrænges
under afspilning. Placer i så tilfælde enheden længere væk
fra fjernsynet eller radioen eller sluk enheden efter at
have taget disken ud.

Renholdelse af overfladen
Anvend ikke flygtige væsker som insektgiftspray i
nærheden af enheden. Efterlad ikke produkter af gummi-
eller plast i længerevarende kontakt med enheden. De vil
efterlade mærker på overfladen.

Rengøring af enheden
Rengøring af kabinettet

Anvend en blød, tør klud. Hvis overfladen er ekstremt
snavset, anvendes en blød klud, der er let fugtet med en
mild sæbeopløsning.Anvend ikke stærke opløsningsmidler
som alkohol, benzin eller fortynder, da de kan beskadige
overfladen.

Sådan fås et klart billede
DVD-afspilleren er et højteknologisk
præcisionsinstrument. Hvis den optiske pick-up-linse og
diskdrevets øvrige dele er snavsede eller slidte, bliver
billedkvaliteten dårlig.
Et regelmæssigt eftersyn og vedligeholdelse anbefales efter
hver 1.000 timers brug. (Afhænger af driftsmiljøet.)
Yderligere oplysninger fås hos den nærmeste forhandler.

Om diske
Håndtering af diske

Berør ikke diskens afspilningsside. Hold disken i kanterne,
så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
Klæb ikke papir eller tape på disken.

Opbevaring af diske
Efter afspilning opbevares disken i sin kassette.
Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder og
efterlad den ikke i en parkeret bil udsat for direkte sollys,
da der kan opstå betragtelige temperaturstigninger i bilen.

Rengøring af diske
Fingeraftryk og støv på disken kan forårsage dårlig
billedkvalitet og forvrængning af lyden. Rengør disken med
en ren klud før afspilning.Tør disken fra midten ud mod
kanten.

Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin,
fortynder, almindelige rengøringsmidler eller antistatisk
spray, der er er beregnet til vinylplader.

Om symboler
Om symboldisplayet

“ ” kan vises på tv-skærmen under drift. Dette ikon
betyder, at den funktion, der forklares i denne
brugervejledning, ikke tillades af DVD+videomaskinen eller
ikke er tilgængelig på den aktuelle DVD videodisk.

Om disksymboler til instruktioner
Et afsnit, hvis titel har et af følgende symboler, gælder kun
for den disk, der angives med symbolet.

DVD 

Video-CD-er med PBC-funktion (Playback Control).

Video-CD-er uden PBC-funktion (Playback Control).

Audio-CD-er.

MP3-diske.

JPEG-diske.

DivX-diske.DivX

JPEG

MP3

CD

VCD1.1

VCD2.0

DVD

Valg af afspilningskilde
Du skal vælge en af dine output-kilder (DVD eller VCR),
der skal vises på fjernsynsskærmen.

● Hvis du vil bruge DVD-drevet som output-kilde:
Tryk på DVD på fjernbetjeningen eller SOURCE på
frontpanelet, og DVD-drevet som output-kilde vises på
fjernsynsskærmen.

● Hvis du vil bruge videomaskinen som output-kilde:
Tryk på VCR på fjernbetjeningen eller SOURCE på frontpanelet,
og VCR som output-kilde vises på fjernsynsskærmen.

Bemærk
● Hvis du indsætter en disk, mens DVD+videomaskinen er i

VCR-tilstand, skifter DVD+videomaskinen automatisk til
DVD-tilstand.

● Hvis du indsætter et videobånd, mens
DVD+videomaskinen er i DVD-tilstand, skifter
DVD+videomaskinen automatisk til VCR-tilstand.
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Frontpanel og displayvindue

DVD VCR
REC

TV

P

VCR-optageren er valgt

DVD-skuffen er valgt

Angiver gentagelsestilstand

Tv er valgt.
(Se noterne på side 249.)

Angiver den samlede afspilningstid, den forløbne tid eller status på
det aktuelle drev

Der er en disk i DVD’en.
(Lyser, når der er en disk i DVD-skuffen, og blinker,

når der ikke er nogen disk.)

DVD+videomaskinen kører en timer-styret optagelse,
eller der er programmeret en timerstyret optagelse.

Angiver at progressiv scanning
er aktiveret

Der er et bånd i videomaskinen.

VCR’en optager.
Der optages fra DVD til
videomaskine 

Børnesikringen er aktiveret

Spring fremad /scan, hurtigt fremad
Gå til NÆSTE kapitel/spor.Tryk og hold nede to
sekunder for at søge hurtigt fremad. Spoler
båndet frem.

Spring tilbage/scan, spol tilbage
Gå til starten af det aktuelle kapitel/spor eller til FORRIGE
kapitel/spor.Tryk og hold nede i to sekunder for at søge hurtigt
tilbage spoler båndet tilbage.

Bånddrev

PLAY ( NN ) Starter afspilningen.

STOP ( xx ) Standser afspilningen.

DVD ÅBN/LUK( )
Åbner eller lukker diskskuffen.

SKUB UD ( )
Skub bånd ud.

Videooptagning

CHANNEL 3 4
Kanalvælger 

Displayvindue
Viser afspillerens aktuelle status.

PAUSE( \\  \\ )
Midlertidig pause i
afspilning/afspilning
billede for billede 

Video IN jackstik

Audio IN 
V/H Jackstik

Diskskuffe
Isæt en disk her

STRØM
Tænder (ON) eller slukker (OFF) for afspilleren

Fjernbetjeningsføler
Ret fjernbetjeningen mod dette punkt.

KILDE 
DVD/videomaskine-vælger

Kopiering fra DVD til videobånd
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Fjernbetjening

Bemærkning
Denne fjernbetjening bruger de samme knapper til videomaskine-
og DVD-funktioner (undtagen PLAY).
Når du vil bruge en videomaskine, skal du først trykke på knappen
VCR.
Når du vil bruge en DVD, skal du først trykke på knappen DVD.

RETURN

TV/VIDEO DVD VCR OPEN/CLOSE

STOP

MARKER SEARCH INPUT RECORD

SUBTITLE AUDIO ANGLE ZOOM

REPEAT REPEAT PROGRAM CLEAR

TITLE SHUFFLE SHOWVIEW

PAUSE/STEPPLAY

MENU

DISC SYSTEM

MENU

DISPLAY

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

OK

A-B

CHILD

LOCK VIDEOPLUS

DVD/videomaskine vælgerknap
Vælg output-kilde (DVD eller videomaskine),

der skal vises på fjernsynsskærmen.

TV/VIDEO 
Viser de kanaler, der vælges af

videomaskinens eller fjernsynets modtager.

Numeriske knapper 0-9
Vælger de nummererede valg i en menu

DISC MENU
Åbner menuen på en DVD-disk

SYSTEM MENU
Åbner eller fjerner DVD opsætningsmenuen

og menuen til videomaskinen.

SPRING . /TILBAGE
Spring til begyndelsen af det aktuelle kapitel
eller spor, tryk to gange hurtigt for at gå til

forrige kapitel eller spor.Tryk og hold
knappen nede i ca. 2 sekunder for at søge

bagud. (Kun for DVD) Spoler båndet under
STOP-tilstand eller til hurtig billedsøgning

bagud.

SPRING > /FREMAD
Springer til næste kapitel eller spor.Tryk på
knappen og hold den nede i ca. 2 sekunder

for at søge fremad.(Kun for DVD) Spoler
båndet fremad under STOP-tilstand eller til

hurtig billedsøgning fremad.

MARKER
Markerer et punkt under afspilning.

SEARCH 
Viser menuen MARKER SEARCH

(MARKØRSØGNING).

INPUT
Til valg af videomaskinens kilde 

(Tuner,AV 1,AV 2 eller AV 3).

RECORD
Afspiller normalt eller aktiverer ITR-funktionen
(Instant Timer Recording) med gentagne tryk.

REPEAT
Gentager kapitel, spor, titel, alle.

REPEAT A-B 
- Gentager sekvens.

- Denne knap kontrollerer også hastigheden
af VCR-optagelsen. Der henvises til side 249

for yderligere oplysninger.

PROGRAM
Vis elelr fjern programmerings-menuen.

CLEAR
- Nulstiller båndets tælleværk til M 0:00:00

- Fjerner et spornummer på
programmeringsmenuen eller et mærke i

menuen MARKER SEARCH.

POWER 
Tænder og slukker DVD+videomaskinen.

EJECT, OPEN/CLOSE
- Åbner eller lukker diskskuffen.
- Skubber båndet ud i videomaskinen.

RETURN
Viser menuen på en video-CD med PBC.

DISPLAY
Åbner On screen-display (display på
fjernsynsskærmen). Skifter mellem værdier
for ur, tælleværk til bånd og bånd tilbage.

b/B/v/V (venstre/højre/op/ned)
- Markerer et valg i menuen
- v/V:Vælger kanal på videomaskinen.
Justerer båndets billede på skærmen
manuelt.

OK
- Bekræfter menuvalget.
- Viser funktioner på fjernsynsskærmen.

STOP
Standser afspilningen.

PLAY
Starter afspilningen.

PAUSE/STEP
Standser afspilning eller optagelse.Tryk
gentagne gange for at afspille billede for
billede under pause.

SUBTITLE
Vælger sprog til undertekster.

AUDIO
Vælger sprog på lyden (DVD).

ANGLE
Vælger en kameravinkel på DVD-en, hvis
dette er tilgængeligt.

ZOOM
Forstørrer et DVD/VCD videobillede.

TITLE
Viser diskens titelmenu, hvis den er
tilgængelig.

SHUFFLE
- Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge

CHILD LOCK
Slår børnelåsen til og fra.

SHOWVIEW
Viser programmenuen til ShowView-
programmering.
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Bagpanel

Forsigtig
Berør ikke de inderste ben på bagpanelets stik.
Elektrostatisk udladning kan medføre varig
beskadigelse af DVD-afspilleren 

AUDIO OUT (venstre/højre) (DVD EXCLUSIVE OUT)
Tilslutning til en forstærker, en modtager eller et stereoanlæg 

VIDEO/AUDIO OUT (venstre/højre) (DVD/VCR OUT)
Tilslut til et tv med video- og audio-indgange 

AERIAL
(ANTENNE)
Tilslut antennen med
dette stik.

KOAKSIAL (Digital audio-udgangsstik) (DVD EXCLUSIVE OUT) 
Tilslutning til digitalt (koaksialt) audioudstyr 

RF OUT
Tilslut fjernsynet med dette stik.

EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/DVD OUT) 

Netledning
Slut til lysnettet.

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)
(DVD EXCLUSIVE OUT)
Tilslut til et tv med Y Pb Pr-indgange.

EURO AV2 DEKODER (EURO AV2 DEKODER)
Tilslutning til TV-dekoder til betalings-TV eller en anden videooptager.
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Tilslutninger

Tip
● Afhængigt af dit fjernsyn og andet udstyr, som du ønsker

at tilslutte, er der mange forskellige måder, enheden kan
tilsluttes på.

● For at lave de bedste opkoblinger skal du se i
vejledningerne til fjernsynet, stereosystemet eller andre
apparater efter behov.

● Du få den bedste lydgengivelse, hvis du tilslutter denne
enheds AUDIO OUT-stik til audioindgangsstikkene på din
forstærker, modtager, stereo eller audio/videoanlæg. Se
“Tilslutning til ekstraudstyr” på side 237.

Forsigtig
– Kontroller, at denne enhed er forbundet direkte med

fjernsynet. Indstil den rigtige indgangskanal for video på
fjernsynet.

– Tilslut ikke denne enheds AUDIO OUT-stik til phono
indgangsstikket (optagedrev) på audio-anlægget.

Tilslutning til fjernsyn og dekoder
● Foretag en af følgende opkoblinger, afhængigt af

faciliteterne i det eksisterende udstyr.

Grundopkobling (AV)

1 Slut EURO AV1 AUDIO/VIDEO på denne enheds
bagpanel til SCART-indgangsstikket på fjernsynet med et
SCART-kabel.

2 Visse tv-stationer sender kodede fjernsynssignaler, som
du kun kan se med en købt eller lejet dekoder. Du kan
slutte en sådan dekoder (descrambler) til
DVD+videomaskínen.

Grundopkobling (RF)

1 Slut RF-antennekablet fra din indendørs/udendørs
antenne til AERIAL-stikket på denne enheds bagpanel.

2 Slut det medfølgende RF-antennekabel fra RF OUT
stikket på denne enheds bagpanel til fjernsynets
antenneindgang.

Udelukkende DVD-udgang 

● Tilslutning til Component Video (Color Stream ®)

1 Tilslut COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO OUT på DVD-afspilleren til de tilsvarende stik
på tv’et med Y Pb Pr-kabelet.

2 Tilslut DVD-afspillerens højre og venstre AUDIO
OUT-stik til de tilsvarende stik på tv’et med
audiokablerne.

Tilslutning til progressiv scanning (ColorStream ® Pro)
● Hvis dit fjernsyn er high-definition eller “digital ready”, så

kan du udnytte DVD-afspillerens progressive
scanningsudgang og få den højest mulige videoopløsning.

● Hvis dit fjernsyn ikke kan benytte progressiv scanning,
vises billedet med støj, hvis du prøver progressiv scanning
på DVD-afspilleren.

1 Tilslut COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
VIDEO OUT på DVD-afspilleren til de tilsvarende stik
på tv’et med Y Pb Pr-kabelet.

2 Tilslut DVD-afspillerens højre og venstre AUDIO
OUT-stik til de tilsvarende stik på tv’et med
audiokablerne.

Bemærk 
– Sæt Progressive på ‘On’ på menuen for det progressive

signal, se side 245.
– Progressiv scanning fungerer ikke med analoge 

video-tilslutninger (gult VIDEO OUT-stik).

AUDIO INPUT

L R

AERIAL

Rear of TV

Rear of this unit (Basic connection)

Rear of this unit (DVD exclusive out connection)

COMPONENT VIDEO INPUT/
PROGRESSIVE SCAN

Pr Pb Y

VIDEO 
INPUT

Decoder

SCART INPUT

Denne enheds bagside (COMPONENT VIDEO tilslutning)

Satellit

Bagsiden på 
TV-apparatet 

Bagsiden på dette apparat (grundlæggende tilslutning) 
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Tilslutninger (fortsat)

Tilslutning til ekstraudstyr
Tilslutning til en forstærker, der er udstyret med 2-
kanals analog stereo eller Dolby Pro Logic II/Pro
Logic.

Slut venstre og højre DVD/VCR AUDIO OUT eller
AUDIO OUT (DVD EXCLUSIVE OUT) stik på
denne enhed til venstre og højre audioindgangsstik på
forstærkeren, modtageren eller stereoanlægget med audio-
kablerne.

Tilslutning til en forstærker udstyret med to-kanals
digitalt stereo (PCM) eller til en
audio/videomodtager udstyret med en
flerkanalsdekoder (Dolby Digital™ eller MPEG 2)

1 Slut en af denne enheds DIGITALE AUDIO OUT-stik
(COAXIAL) til det tilsvarende indgangsstik på
forstærkeren.Anvend et ekstra digitalt (koaksial)
audiokabel.

2 Du er nødt til at aktivere denne enheds digitale udgang.
(Se “Digitalt audiooutput” på side 246).

Digital flerkanalslyd
Tilslutning til digital flerkanalslyd giver den bedste
lydkvalitet. Hertil kræves der en flerkanals A/V-receiver,
der understøtter et eller flere af de audioformater, der
understøttes af enheden (MPEG 2 og Dolby Digital
(AC3)). Se brugervejledningen til modtageren og
kontroller logoerne foran på modtageren.

Bemærkninger
– Hvis audioformatet på det digitale output ikke stemmer

overens med modtagerens funktionalitet, frembringer
modtageren en kraftig, forvrænget lyd eller ingen lyd
overhovedet.

– Du kan se audioformatet på den aktuelle DVD i On
screen-displayet ved at trykke på AUDIO.

L R

AUDIO INPUTDIGITAL INPUT

COAXIAL

DIGITAL INPUT

OPTICAL 

Bagsiden på denne enhed

2-kanals analog stereo eller Dolby Pro Logic II/Pro Logic tilslutning.

Digital multi-kanal-tilslutning (Kun DVD ud-tilslutning)

Forstærker (Receiver)

Eksklusiv 
DVD-udgang

(DVD/VCR OUT)
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Inden betjening - videomaskine

Indstilling af en videokanal på
fjernsynet

Videokanalen (RF udgangskanalen) er den kanal, hvor
fjernsynet modtager billed- og lydsignal fra
DVD+videomaskine gennem RF-kablet.

Hvis du har benyttet et SCART-kabel, skal du ikke indstille
fjernsynet.Vælg blot AV -kanalen.AV –kanalen er allerede
forudindstillet til optimal videoafspilning på fjernsynet.

Udfør kun følgende trin, hvis der vises forstyrrelser på
fjernsynsbilledet ved flytning til et andet område, en ny
station er begyndt at sende i dit område, eller hvis
forbindelsen ændres fra RF forbindelse til AV-forbindelse
eller omvendt.

1 Tænd for DVD+VCR og fjernsyn.

2 Indstil til den ledige position 36 på fjernsynet.

3 Tryk på 11  på fjernbetjeningen for at gå i standby
(uret nedtones).

4 Tryk på CHANNEL 3 eller 4 på DVD+
videomaskinen i mere end 4 sek.

RF 36 vises i DVD+videomaskinedisplayet.
Følgende billede vises på fjernsynsskærmen.

Hvis der er sne i billedet, skal du gå til trin 5. Hvis billedet
er klart, trykkes på 11  på DVD+videomaskinen for at
afslutte.

5 Tryk på CHANNEL 3 eller 4 på
DVD+videomaskinen for at indstille videokanalen til
en ledig position mellem 22 og 68, der ikke er
optaget af en lokal station i området.

Bemærk
RF-kanalen ændres ikke, før trin 6 er udført.

6 Tryk på 11  for at lagre den nye RF videokanal i
DVD+videomaskinens hukommelse.

Indstil nu fjernsynet til den nye RF-kanal på
DVD+videomaskinen.

Bemærk
Hvis billedet var klart i trin 4, skal fjernsynet ikke
omindstilles.

Brug af DVD+videomaskine allerførste
gang

Til de efterfølgende trin forudsættes, at du lige har
tilsluttet DVD+videomaskinen for allerførste gang. For at
lette indstillingen af tv-stationer har DVD+videomaskinen
ACMS (Automatic Channel Memory System).

1 Kontroller, at DVD+videomaskinen er korrekt
opsat.

Tryk på 1 for at tænde DVD+videomaskinen.
Hvis det indledende menuskærmbillede ikke vises på
skærmen, skal du kontrollere, om fjernsynet er indstillet
på en videokanal. Hvis dette er korrekt, kan det betyde, at
DVD+videomaskinen allerede er indstillet.

2 Tryk på OK for at begynde den automatiske
indstillingsprocedure.

4 Tryk på SYSTEM MENU for at fjerne menuerne
fra fjernsynsskærmen.

01 C02 00
02 C03 00
03 C04 00

ES

i
Pr-12

ACMS

OK i
Pr-12

ACMS

ACMS

RF   CHANNEL           36
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Inden betjening - videomaskine

Indstilling af ur (manuel)
DVD+videomaskinens ur styrer tid og klokkeslæt for
DVD+videomaskine.

1 Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk på b eller B for at markere SET.

2 Brug 3 eller 4 på fjernbetjeningen for at ændre
HOURS, MINUTES, DAY, MONTH og YEAR
(TIMER, MINUTTER, DAG, MÅNED og ÅR).
Bemærk, at DVD+VCR anvender 24-timers system, så
kl. 1om eftermiddagen vises som 13:00.
Ugedagen vises automatisk, når året indtastes.

3 Hvis du laver en fejl, skal du trykke på b eller B og
indtaste de korrekte oplysninger.

4 Tryk på SYSTEM MENU.

Indstilling af farvesystem

1 Tryk på SYSTEM MENU.

2 Hovedmenuen vises på fjernsynsskærmen.

3 Tryk på 1 eller 2 for at markere SYS og tryk på OK.

4 Tryk på 3 eller 4 for at markere det anvendte
COLOUR system.

5 Tryk på 2 for at vælge RF AUDIO.
Tryk på 3 eller 4 for at vælge den benyttede RF
AUDIO.

6 Tryk på SYSTEM MENU for at fjerne menuerne fra
fjernsynsskærmen.

OSD
ON
OFF

OSDf

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET
SYS

SYS

NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

RF -  I/I
RF - B/G
RF - D/K

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET
SYS

SYS

OSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

AUTO
PAL
SECAM
MESECAM

HH MM DD MM YY
: . .00 1 01 06 SUN

1 2

SET

   8

ACSS : OFF

iOK

HH MM DD MM YY
: . .-  -- - - - - - - - - - -

1 2

SET i
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Inden betjening - videomaskine

Anvendelse af hovedmenu
Det er nemt at programmere videomaskinen med
menuerne, der vises på skærmen.
Menuerne styres fra fjernbetjeningen.

1 Tænd fjernsynet og videomaskinen ved at trykke på
knappen 1 .

2 Tryk på knappen SYSTEM MENU .
Hovedmenuen vises på fjernsynsskærmen.

● REC - Indstilling af optagelse med timer.
● PR SET - Indstilling af manuel kanalindstilling .
● ACMS - ACMS (Automatic Channel Memory System).
● SET - Indstilling af dato og klokkeslæt.
● SYSTEM - Indstilling af farvesystem.

RF AUDIO - For at vælge den benyttede type audio-
udgang på tv’et (“I/I” for PAL I/I TV,“B/G” for PAL

B/G TV,“D/K” for PAL D/K TV).
● Dr. - Til undersøgelse af problemer med videomaskinen.
● AUDIO. - Til valg af kanal til audio-output.
● F.OSD ON/OFF - Visning af videomaskinens

betjeningstilstand.
● 16:9/4:3 -  Valg af højde-breddeforhold i billedet.
● DECODER - Til anvendelse af dekoder til betalings- 

eller satellit-TV med videomaskinen.
● OPR - Til forbedring af afspilningsbilledet.
● NIC - Til aktivering eller deaktivering af NICAM digital 

lyd.

Tip!
Du kan ændre sproget i menuerne i menuen til opsætning
af DVD-afspilleren. (se Menusprog på side 245.)

3 Tryk på 1 og 2 for at markere den ønskede menu.Tryk
på OK og marker med 3 eller 4.

4 Tryk på SYSTEM MENU for at vende tilbage til
fjernsynsbilledet.

Automatisk indstilling af tv-stationer
Hvis tv-stationens signal er svagt, registrerer
videomaskinen eventuelt ikke de nødvendige oplysninger
og kan ikke gemme dem korrekt. For at overvinde dette
problem bedes du gå til afsnittet MANUEL
KANALINDSTILLING på side 241.

1 Tryk 1 for at tænde videomaskinen.

2 Tryk på knappen SYSTEM MENU. Hovedmenuen vises
på fjernsynsskærmen.Tryk på 1 eller 2 for at vælge
ACMS.Tryk på OK.

3 Tryk igen på OK for at begynde den automatiske
indstillingsprocedure.

4 TV STATION TABLE-oversigt over tv-stationer vises,
når indstillingen er gennemført.
Tryk på SYSTEM MENU for at gemme indstillingerne.

02 C03 00
03 C04 00
04 C05 00
05 C06 00
06 C07 00
07 C08 00
08 C09 00

01 C02 00

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

01 C02 00
02 C03 00
03 C04 00

ES

i
Pr-12

ACMS

OK i
Pr-12

ACMS

ACMS

REC SYS

OSD
ON
OFF

OSDf

PSETR

1 2

SETACMS
Pr-12

ACMS
Pr-12

OK i

NIC
DECO-
DER

+ -

AUD

REC
REC

OK i

SYSPSETR
Pr-12

ACMS

OSD
ON
OFF

OSDf

1 2

SET

NIC

DECO-
DER

+ -

AUD
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Inden betjening - videomaskine

Manuel indstilling af tv-stationer
I visse områder i en landsdækkende udsendelse kan signalerne
være for svage til, at videomaskinens automatiske
indstillingsprocedurer for søge og tildele tv-stationer korrekt.
Du skal indstille disse svage tv-stationer manuelt, så
videomaskinen kan lagre dem.

1 Tryk på SYSTEM MENU.
Hovedmenuen vises på fjernsynsskærmen.Tryk på 1
eller 2 for at markerePR SET.
Tryk på OK.

2 Tryk på SYSTEM MENU.
Stationsoversigten vises.
Tryk på 3 eller 4 for at vælge det programnummer, du
vil indstille (for eksempel PR 09).

3 Tryk på OK.
Tryk på OK.Tryk på INPUT for at vælge C (Standardstationer)
eller S (kabelstationer): C02 - C69, S01 - S41.
Indtast kanalnummeret på den station, du vil indstille,
med 3 eller 4 til at søge den ønskede station.

4 Søgningen standser, når den finder en station.
Tryk på 2 for at vælge MFT.
KKontroller finindstillingen med 3 eller 4.

5 Tryk på 2 for at vælge STATION så du kan navngive
tv-stationen.
Tryk på OK.

6 Brug 3 og 4 til at vælge bogstaver og tal til det nye
stationsnavn.
Brug 1 eller 2 til at flytte mellem tegnene.
Tryk på OK.

7 Tryk på SYSTEM MENU, bekræft stationens placering.
Tryk igen på knappen SYSTEM MENU.
Den nye tv-station er nu indstillet på videomaskinen.
Hvis du vil indstille andre stationer manuelt, skal du
gentage trin 1 - 7.

11
12
13
14
15

  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -
  - - - - - - - - -

09          C10           00         WDR 3

16

10

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

PR CH MFT STATION
C09 00C10 WDR 3

iOKPSETR

PR CH MFT STATION
C09 00C10

iOKPSETR

PR CH STATION
09  00    C10

MFT

CHANNEL/CABLE : AV

iPSETR i

PR CH STATION
09        - -            - - - -     

MFT

PSETR

C - -

i

02 C03 00 PR-02
03 C04 00 PR-03
04 C05 00 PR-04
05 C06 00 PR-05
06 C07 00 PR-06
07 C08 00 PR-07
08 C09 00 PR-08

01 C02 00 PR-01

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

PR CH MFT STATION
01  00    C 02

PSETR i

PR-01

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR PSETROSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD
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Inden betjening - videomaskine

Skift rækkefølge på tv-stationer
Efter at have indstillet tv-stationerne på videomaskinen,
kan du ændre den rækkefølge, de er lagret i, uden at skulle
indstille dem forfra.Vejledningen på denne side viser,
hvordan de ganske enkelt kan flyttes til en ønsket
rækkefølge.

1 Tryk på SYSTEM MENU.
Hovedmenuen vises på fjernsynsskærmen.
Tryk på 1 eller 2 for at markere PR SET.
Tryk på OK.

2 Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk på 3 eller 4 for at markere det programnummer,
du vil flytte (for eksempel PR 03).
Tryk på 2.

3 Tryk på 3 eller 4 for at markere det programnummer,
du vil flytte (for eksempel PR 05).

4 Tryk på OK.
Det markerede program flyttes til det nye
programnummer.
Hvis du vil indstille andre tv-stationer manuelt, skal du gentage
trin 1 -4.
Tryk på SYSTEM MENU for at fjerne menuerne fra
fjernsynsskærmen.

Sletning af tv-stationer
Efter at have indstillet tv-stationerne på videomaskinen kan
du slette en station.
Vejledningen på denne side viser, hvordan du nemt kan
slette eventuelle uønskede tv-stationer.

1 Tryk på SYSTEM MENU.
Hovedmenuen vises på fjernsynsskærmen.
Tryk på 1 eller 2 for at markere PR SET.
Tryk på OK.

2 Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk på 3 eller 4 for at markere det programnummer
du vil slette. (for eksempel PR 03)

3 Tryk på 1.
Efter et øjeblik slettes den markerede station.

4 Tryk på SYSTEM MENU for at fjerne menuerne fra
fjernsynsskærmen.
Hvis du vil slette andre tv-stationer, skal du gentage trin
1 - 3.

Sådan vælges lagrede tv-stationer:
Gemte tv-stationer kan vælges på en af to måder.
Brug 3 eller 4 til at vælge de forskellige stationer, der er
indstillet på DVD+videomaskinen.
Du også vælge stationer direkte ved hjælp af taltasterne på
fjernbetjeningen.

C04  00 PR-05

02
C02  00 PR-01
C03  00 PR-02

04
C05  00 PR-03

05
C06  00 PR-04

06 C07  00 PR-06
07 C08  00 PR-07

PR-0808 C09  00

01

03

OK i,DELETE :
    MOVE : 

PSETR

02 C03 00 PR-02
03 C04 00 PR-03
04 C05 00 PR-04
05 C06 00 PR-05
06 C07 00 PR-06
07 C08 00 PR-07
08 C09 00 PR-08

01 C02 00 PR-01

OK i,DELETE :
MOVE :

PSETR

PR CH MFT STATION
01  00    C 02

PSETR i

PR-01

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR PSETROSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD
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PSETR OK i
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PSETR

02 C03 00 PR-02
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05 C06 00 PR-05
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07 C08 00 PR-07
08 C09 00 PR-08

01 C02 00 PR-01

OK i,DELETE :
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PSETR

PR CH MFT STATION
01  00    C 02
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Inden betjening – DVD-afspiller

Generel forklaring
Denne brugsanvisning indeholder de grundlæggende
anvisninger på betjeningen af DVD-videomaskinen.Visse
DVD-er kræver særlig betjening eller tillader kun
begrænset betjening under afspilning. I sådanne tilfælde
viser symbolet på fjernsynsskærmen, at betjeningen
ikke er tilladt af DVD+videomaskinen, eller den er ikke
tilgængelig på disken.

On screen-display (display på fjernsynsskærmen)
Den generelle afspilningsstatus kan vises på tv-skærmen.
Visse indstillinger kan ændres i menuen.

Betjening af On screen-display

1 Tryk på DISPLAY under afspilningen.

2 Vælg et punkt med v/V.
Det valgte punkt fremhæves.

3 Brug b/B til at ændre indstillingen for et punkt.
Taltasterne kan også bruges til indstilling af numre (f.eks.
titelnumre).Til visse funktioner skal du trykke på OK
for at udføre indstillingen.

Ikoner i feltet Temporary Feedback

Gentag tite

Gentag kapitel

Gentag spor (kun ikke-PBC video CD-er og 
audio-CD)

Gentag disk (kun ikke-PBC video-CD-er og 
audio-CD)

Gentag A-B

Gentag Off

Genoptag afspilningen fra dette punkt

Handlingen er forbudt eller ikke tilgængelig

Bemærkninger
● Visse diske har eventuelt ikke alle on screen-display-

funktioner i nedenstående eksempel
● Hvis der ikke trykkes på en knap i 10 sekunder, forsvinder

on screen-displayet

Off

A - B

All

Track

Chapter

Title
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Inden betjening (fortsat) - DVD-afspiller

Indstillinger

Titelnummer

Kapitelnummer

Tidssøgning

Audiosprog og 
tilstand for digital 
audioudgang

Sprog på undertekst

Vinkel

Lyd

Funktion (Anvend v/V til at vælge den ønskede indstilling)

Viser det aktuelle titelnummer og det samlede antal
titler og springer til det ønskede titelnummer.

Viser det aktuelle kapitelnummer og det samlede
antal kapitler og springer til det ønskede titelnummer.
Viser den forløbne spilletid, og søger punktet direkte på
den forløbne tid.
Viser sproget for det aktuelle audio-lydspor,
kodningsmetode og kanalnummer, og ændrer indstillingen.

Viser sproget for de aktuelle undertekster og ændrer
indstillingen.
Viser nummeret på den aktuelle vinkel samt det totale
antal vinkler og ændrer vinkelnummeret.
Viser sproget for den aktuelle lydindstilling og ændrer
indstillingen.

Valgmetode

b/B, eller
taltaster, OK

b/B, eller
taltaster, OK

Taltaster, OK

b/B, eller AUDIO

b/B, SUBTITLE

b/B,ANGLE

b/B

1 /3

1 /12

0:20:09

1 ENG
D

3/2.1 CH

OFF

1 /1

Normal

ABC

DVD

Punkter

Spornummer

Tid

Audiokanal

Lyd

Funktion (Anvend v/V til at vælge det ønskede punkt)

Viser det aktuelle spornummer, det samlede antal spor
og PBC On-tilstand og springer til det ønskede spornummer.

Viser den forløbne spilletid (Kun display)

Viser audiokanalen og skifter audiokanal.

Viser sproget for den aktuelle lydindstilling og ændrer
indstillingen.

Valgmetode

b / B, eller
taltaster, OK

–

b / B, eller AUDIO

b / B

1 /4

0:20:09

STEREO

Normal

VCD2.0 VCD1.1

Indstillinger

Spornummer 

Tidssøgning

Audiosprog og 
tilstand for digital 
audioudgang

Sprog på undertekst

Lyd

Funktion (Anvend v/V til at vælge den ønskede indstilling)

Viser det aktuelle spornummer, det samlede antal spor
og PBC On-tilstand og springer til det ønskede spornummer.
Viser den forløbne spilletid, og søger punktet direkte på
den forløbne tid.

Viser sproget for det aktuelle audio-lydspor,
kodningsmetode og kanalnummer, og ændrer indstillingen.

Viser sproget for de aktuelle undertekster og ændrer
indstillingen.
Viser sproget for den aktuelle lydindstilling og ændrer
indstillingen.

Valgmetode

b/B, eller
taltaster, OK

Taltaster, OK

b/B, eller AUDIO

b/B, SUBTITLE

b/B

1 /3

0:20:09

MP3
2/0 CH

OFF

Normal

ABC

DivX
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Inden betjening (fortsat) - DVD-afspiller

Indstillinger fra fabrikken
Du kan indstille dine egne personlige foretrukne
indstillinger på afspilleren.
Sådan vises og forlades menuen:
Tryk på SYSTEM MENU for at vise menuen.
Tryk på SYSTEM MENU igen for at vende tilbage til det
første skærmbillede.
Skift til næste niveau:
Tryk på 2 på fjernbetjeningen.
Tilbage til foregående niveau:
Tryk på 1 på fjernbetjeningen.

Almindelig betjening

1 Tryk på SYSTEM MENU.
Opsætningsmenuen vises.

2 Brug 3/4 for at vælge det ønskede, tryk derefter på 2
for at skifte til andet niveau.
Skærmen viser den aktuelle indstilling af det valgte punkt
samt alternative indstilling(er).

3 Brug 3/4 for at vælge det næste, og tryk derefter på 2
for at gå til tredje niveau.

4 Brug 3/4 for at vælge det ønskede, og tryk derefter på
OK for at bekræfte dit valg.
Visse punkter kræver yderligere trin.

5 Tryk på SYSTEM MENU eller PLAY N for at
afslutte opsætningsmenuen.

SPROG

Menu language (Menusprog)
Vælg et sprog til menuerne og teksten på skærmen.

Disc-audio / undertekster / menuer 
Vælg sprog til lyd, undertekster og menuer.
Original : Den oprindelige sprogindstilling for disken vælges
Other (Andre): Hvis du vil vælge et andet sprog, skal du
trykke på taltasterne for at indtaste det tilsvarende 4-
cifrede tal, der svarer til sprogkodelisten på side 265.
Tryk på CLEAR, hvis du indtaster den forkerte
sprogkode.

BILLEDE

TV Aspect (Bredde-højdeforhold) 
4:3 :Vælges, når et 4:3-fjernsyn er tilsluttet.
16:9 :Vælges, når et 16:09-bredformatfjernsyn er tilsluttet.

Display Mode (billedtilstand 
Indstillingerne for Display Mode (billedtilstand) er kun
tilgængelige, når TV Aspect (bredde-højdeforhold) er
angivet som “04:03”.
Letterbox: Viser et aflangt billede med bånd henover
øverste og nederste del af billedet.
Panscan: Viser automatisk det aflange billede på hele
skærmen, med de overskydende dele skåret fra.

Progressiv scanning 
Progressiv scanning giver den bedste kvalitet billeder med
mindst flimmer. Hvis du slutter Component Video-stikkene
til et fjernsyn eller en monitor, der er kompatibelt med
progressiv scanning, skal du vælge ‘On’ ved ‘Progressive
Scan’.
Tilslutning af progressiv scanning:
Tilslut apparatets component-udgang til indgangen på
monitoren/tv’et, og angiv component Input på
monitoren/tv’et.

1 Vælg “Progressive Scan” på menuen “DISPLAY”, og tryk
på 2.

2 Vælg “On” vha. knapperne 3 / 4.

3 Tryk på OK for at aktivere progressiv scanning.

Advarsel 
Når først progressiv scanning er aktiveret, kan billeder kun
vises på kompatible tv-apparater eller monitorer. Hvis du
fejlagtigt aktiverer progressiv scanning, er du nødt til at
nulstille enheden.

1 Fjern disken fra enheden, og luk skuffen.
“dISC” vises på displayet.

2 Tryk og hold på STOP i 5 sekunder.
Videoudgangen nulstilles til standard, og der vises et billede
på skærmen igen.

TV Output Select 
Angiv indstillinger for apparatets ‘TV Output Select’ i
overensstemmelse med den benyttede forbindelse til tv’et.
YPbPr: Når tv’et er tilsluttet enhedens
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT-stik.
RGB: Når tv’et er tilsluttet via SCART-stikket (RGB-
signal).

DVD

DVD

DISPLAY  

TV Aspect

Widescreen

16 : 9 

Display Mode

OffProgressive Scan

Move Select         

TV Output Select RGB

DVD

Menu Language

Original

English

Off

Original

Disc Audio

Disc Subtitle   

Disc Menu

Move Select         

LANGUAGE

Der henvises til følgende bemærkning, når DivX
underteksten ikke vises korrekt.

Find et passende sprog til DivX underteksten i
illustrationen herunder.

Undertekstsprog til disk Tilgængelig DivX undertekst

Hungarian Czech, Hungarian, Polish,

Czech Romanian, Croatian, Slovak,

Polish Slovene, Serbian

Other 8482 Vesteuropæisk & tyrkisk
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LYD
Hver DVD-disk har en række valg for audio-output. Indstil
DVD+videomaskinens AUDIO efter den anvendte type
audiosystem.

Dolby Digital / MPEG
Bitstream: Vælg ‘Bitstream’ hvis du har sluttet
DVD+VCR’s DIGITAL AUDIO OUT-stikket til en
forstærker eller andet udstyr med en Dolby digital
dekoder eller en MPEG dekoder.
PCM: Vælges ved tilslutning til en 2-kanals digital
stereoforstærker. DVD-diske, der er optaget med Dolby
Digital eller MPEG, bliver automatisk konverteret til 2-
kanals PCM-audio.

Samplefrekvens
Hvis du vil ændre indstillingen for samplefrekvens, skal du
først vælge det ønskede digitale audio-output som angivet
ovenfor.
Hvis modtageren eller forstærkeren IKKE kan håndtere
96KHz signaler, vælges 48KHz. Når dette valg er truffet,
omformer enheden automatisk alle 96KHz signaler til
48KHz, så systemet kan afkode dem.
Hvis modtageren eller forstærkeren kan håndtere 96KHz
signaler, vælges 96KHz. Når dette valg er truffet,
videregiver enheden hver enkelt type signal uden videre
behandling.

DRC (Kontrol at dynamikområdet)
Med DVD formatet kan du høre et programs lydspor på
så præcist og realistisk gengivet som overhovedet
muligttakket være den digitale audioteknologi. Du kan dog
ønske at komprimere det dynamiske område for
audiooutputtet (forskellen mellem de kraftigste og de
svageste lyde). Du kan så lytte til en film ved en lavere
lydstyrke uden at miste klarheden i lyden. Stil DRC på On
for at få denne effekt.

Vocal (karaokefunktion)
Vocal skal kun sættes til On ved afspilning af en multikanal
karaoke DVD. Karaoke-kanalerne på disken vil så blive
mixet til almindelig stereolyd.

OTHERS (ANDRE)

PBC-,Auto Play- og DivX® VOD.-indstillingerne kan
ændres.

PBC 
PBC (Playback Control) kan sættes til On eller Off.
On (til): Video-CD-er med PBC afspilles efter PBC.
Off (fra): Video-CD-er med PBC afspilles på samme 

måde som Audio-CD-er.

Auto Play 
DVD-afspilleren kan opsættes, så en DVD-disk automatisk
begynder at spille, når DVD-en isættes. Hvis Auto Play
sættes til On, søger denne DVD-afspiller efter en titel
med den længste spilletid og derefter afspille titlen
automatisk.
On (til): Auto Play-funktionen er aktiveret.
Off (fra): Auto Play-funktionen er ikke aktiveret.

Bemærkning
Auto Play-funktionen virker muligvis ikke på visse DVD-er

DivX® VOD-registreringskode)
Philips giver dig den DivX® VOD-registreringskode (Video
On Demand), der gør det muligt at leje eller købe videoer
ved brug af DivX® VOD-tjenesten., kan du besøge
www.divx.com/vod.

1 Vælg “DivX® VOD” på menuen “OTHERS”, og tryk 
på 2.

2 Tryk på OK, registreringskoden vises.

3 Brug registreringskoden til at købe eller leje videoer fra
DivX® VOD-tjenesten www.divx.com/vod. Følg
vejledningen, og download videoen på en CD-R/RW til
afspilning på dette DVD-system

Bemærk
Alle videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan kun
afspilles på dette DVD-system.

DVD

VCD 2.0

PBC

Off

Move

Auto Play

OTHERS

On

Select         

SelectDivX(R) VOD

DVD

DivXDVD

DVD

DivXDVD

Dolby Digital
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48kHz
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Bitstream

MPEG 

Sample Freq.

DRC
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LOCK (børnesikring)

Rating (Vurdering) 
Film på DVD-diske kan indeholde scener, der er uegnet 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 afhænger af det pågældende land. Med
funktionen 'Parental Control' kan du forhindre, at børn
afspiller visse diske eller du kan sørge for, at de kun kan
afspille bestemte diske med andre scener.

1 Marker “Rating” (Vurdering) på menuen LOCK
med v/V-knapperne.

2 Du skal indtaste den 4-cifrede sikkerhedskode for at få
adgang til Rating (vurdering), Password (adgangskode) og
Country Code (landekode). Hvis du endnu ikke har
indtastet en sikkerhedskode, bliver du bedt om det nu.
Indtast en 4-cifret kode, og tryk på OK. Indtast den igen,
og tryk på OK for at bekræfte den. Hvis du laver en fejl,
før du trykker på OK, så tryk på CLEAR, og indtast
den 4-cifrede sikkerhedskode igen.

3 Vælg en bedømmelse fra 1 til 8 med v/V-knapperne.
Vurdering 1 til 8: 1 er det mest restriktive og 8 er det
mindst restriktive.
Unlock (Lås op): Hvis du vælger Unlock, er
børnesikringen ikke længere aktiveret. Hele disken
afspilles.

Bemærkning
Hvis du angiver en bedømmelse for DVD+videomaskinen,
afspilles alle scener med det samme tal eller et lavere tal.
Scener med et højere tal afspilles ikke, medmindre der
findes et alternativ på disken.Alternativet skal have samme
eller lavere tal. Hvis der ikke findes et egnet alternativ,
standser afspilningen. Du skal indtaste den 4-cifrede
adgangskode eller ændre bedømmelsesniveauet for at
kunne afspille disken.

4 Tryk på OK for at bekræfte valget af
bedømmelsesniveau, og tryk derefter på
SYSTEM MENU for at afslutte menuen.

Adgangskode (sikkerhedskode)
Du kan indtaste eller ændre adgangskoden.

1 Vælg “Password” (adgangskode) på menuen “LOCK”
(lås) og tryk på 2.

2 Følg trin 2 i “Rating” (vurdering) til venstre.
“Change” (skift) eller “New” (ny) fremhæves.

3 Indtast den nye 4-cifrede kode, og tryk på OK. Indtast
den én gang til for at bekræfte den.

4 Tryk på SYSTEM MENU for at forlade menuen.

Hvis du glemmer din sikkerhedskode 
Hvis du glemmer din sikkerhedskode, kan du slette den
således:

1 Tryk på SYSTEM MENU for at vise menuen.

2 Indtast det 6-cifrede tal “210499” for at slette
sikkerhedskoden.

3 Indtast en ny kode som angivet ovenfor.

Area Code (landekode) 
Indtast koden på et land/område, hvis standarder er
anvendt til at bedømme DVD videodisken, ifølge listen (Se
“Liste over lande-/områdekoder”, side 266).

1 Vælg Area Code (Landekode) v/V-knapperne på
menuen LOCK.

2 Følg trin 2 for “Rating” (Vurdering) til venstre.

3 Vælg det første tegn med v/V-knapperne.

4 Flyt markøren med OK -knappen og vælg de
andet tegn med v/V-knapperne.

5 Tryk på OK, for at bekræfte valget af landekode.

DVD

DVD

LOCK

Rating

New

HU

Unlock

Password   

Area Code

Move Select         
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Afspilning af bånd
Du kan kun isætte og udskubbe videokassetter, når
videomaskinen er koblet til lysnettet.
Videomaskinen kan også afspille optagelser fra NTSC-bånd
(på PAL TV).

Få en bedre billedkvalitet
Når den kassette er isat, og afpilningen er startet, arbejder
den automatiske tracking-funktion automatisk på at få det
bedst mulige billede. Hvis optagelseskvaliteten er dårlig,
skal du trykke gentagne gange på v eller V på
fjernbetjeningen for manuelt at justere tracking, til
eventuelle forvrængninger er fjernet.
Tryk på knappen 0 på fjernbetjeningen for at skifte tilbage
til automatisk tracking.

1 Kontroller, at du har forbundet videomaskinen korrekt
som beskrevet tidligere i denne bog.
Tænd for fjernsynet.
Tryk på 1 for at tænde DVD+videomaskinen.
Isæt videobåndet i DVD+videomaskinen.
Videobåndet skal anbringes med vinduessiden opad og
pilen væk fra dig.

2 Tryk på PLAY N for at begynde afspilningen af båndet.
Hvis du isætter en videokassette med en
optagelsesbeskyttelse fjerne, begynder afspilningen af
båndet automatisk.

AUTO TRACKING
DVD+videomaskinen justerer automatisk sporingen af
båndet, så det giver den bedste billedkvalitet

3 Tryk på PAUSE/STEP X for at fastfryse et billede.
Tryk gentagne gange på PAUSE/STEP X for at føre
båndet frem billede for billede.
Hvis du holder > nede, føres båndet frem med en
hastighed, der er cirka 1/19 af den normale afspilning.
Båndet kan stå i pause i op til 5 minutter. Efter 5
minutter standser DVD+videomaskinen båndet for at
undgå beskadigelse af båndet eller DVD+videomaskinen.
Stillbilledets kvalitet kan forbedres lidt ved hjælp af v
eller V.

4 Tryk på PLAY N for at fortsætte afspilningen af
båndet.

Afspilning med dobbelt hastighed
Tryk på knappen "N" under normal afspilning. Båndet vil
afspilles med dobbelt hastighed og uden lyd.Tryk på
knappen "N" for at gå tilbage til afspilning med normal
hastighed.

Billedsøgning:
Under afspilning kan du scanne båndet 7 gange hurtigere
end ved normal afspilningshastighed ved at trykke på .
eller på >.

Logisk søgning:
Tryk under hurtig frem- og tilbagespoling på . eller
> og hold knappen nede. Billedet afspilles ved 7 gange
normal afspilningshastighed.

5 Afspilning i slow motion, håndspoling:
Under afspilning og ved stillbillede trykkes på b eller B.
Følgende afspilningshastigheder er tilgængelige.
(REV, PB 5-, PB 1-, Still, SLW, PLAY, 2PLY, CUE)
Du kan skifte til slow motion og spole med håndhjulet
ved at trykke på den ønskede funktion.
Under slow motion og håndspoling kan der opstå
støjstriber på billedet afhængigt af båndets status..
Hvis der ses forvrængninger i billedet, kan de reduceres
med v eller V.

6 Tryk på STOP for at afbryde afspilningen.
Tryk på .
Hvis båndets slutning nås, stopper DVD+videomaskinen
automatisk afspilningen, spoler tilbage, stopper og
skubber båndet ud.

OPR (Optimum Picture Response)
Denne funktion forbedrer automatisk afspilningsbilledets
kvalitet ved at justere DVD+videoen til båndets tilstand.

1 Tryk på SYSTEM MENU.

2 Tryk på b eller B for at vælge .

3 Tryk på OK.

4 Tryk på 3 eller 4 for at vælge: OFF, SOFT eller
SHARP.
Bemærk, at OPR kun kan indstilles under
afspilning af et bånd.

5 Vend tilbage til skærmbilledet ved at trykke på
SYSTEM MENU.

REC

i

Pr-12

ACMS
PSETR

1 2

SET SYS

OSD
ON
OFF

OSDf NIC

DECO-
DER

+ -

AUD

OFF
SOFT
SHARP
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Instant Timer Recording (ITR)
Med videomaskinen kan du lave optagelser med en række
enkle metoder:
Instant Timer Recording (ITR) starter optagelsen
straks i et indstillet tidsrum eller til båndet løber ud.

Your DVD+videomaskinen har en Long Play (LP)-
funktionen, hvormed du kan optage op til det dobbelte
tidsrum på et bånd. Et E-180-bånd vil optage op til 180
minutter med Standard Play (SP). Med LP kan du optage
op til 360 minutter. Bemærk, at der vil være et lille tab i
billed- og lydkvalitet ved anvendelse af LP

1 Kontroller, at du har forbundet videomaskinen korrekt
som beskrevet tidligere i denne bog.Tryk på 1 for at
tænde videomaskinen.

2 Isæt et videobånd med en beskyttelsestap i
videomaskinen.
videomaskinen.Videobåndet skal anbringes med
vinduessiden opad og pilen væk fra dig.

3 Tryk på v eller V for at markere det programnummer du
vil optage.
Du kan også vælge programnummer direkte ved hjælp af
taltasterne på fjernbetjeningen.

4 Hvis du vil optage direkte fra SCART- eller RCA-
stikkene, skal du trykke gentagne gange på INPUT, til
det stik, du vil optage fra, vises.

AV 1 til optagelse fra EURO AV1 SCART-stik bag på
enheden.
AV 2 til optagelse fra EURO AV2 SCART-stik bag på
enheden.
AV 3 til optagelse fra VIDEO IN og AUDIO IN-stikkene
(venstre og højre) på enhedens forside..

5 Tryk på REPEAT A-B, hvis du vil optage med Long
Play, eller Standard Play.
SP giver bedre billed- og lydkvalitet, men LP giver
dobbelt så lang optagetid som SP.

Bemærk
Før du trykker på knappen REPEAT A-B, skal du følge
disse trin:
1. Indstil fjernbetjeningen til DVD-mode ved at trykke på

"DVD" på fjernbetjeningen.
2. Indstil DVD+VCR combi i VCR-mode ved at trykke på

knappen “SOURCE” på frontpanelet, indtil der vises
"VCR" i displayet.

6 Tryk på RECORD på fjernbetjeningen for at starte
optagelsen. RECORD vises på fjernsynsskærmen.
Tryk på RECORD på enheden eller tryk flere gange 
på RECORD på fjernbetjeningen. Hvert gentaget tryk
forøger optagetiden med 30 minutter, til du når et
maksimum på 9 timer.

7 Tryk på PAUSE/STEP X for at undgå at optage
uønskede scener.
Tryk på PAUSE/STEP X for at fortsætte optagelsen.
Hvis du trykker på PAUSE/STEP X under ITR, vil
DVD/videomaskinen gå i optagepause, og ITR annulleres.
Båndet kan sættes på midlertidig pause i op til 5
minutter. Der vises RECP, når et bånd sættes på pause.
Efter 5 minutter standser DVD+videomaskinen
optagelsen for at undgå beskadigelse af båndet eller
DVD+videomaskinen.

8 Tryk på STOP, for at afslutte optagelsen.
Der vises STOP på TV-skærmen i nogle få sekunder.

Bemærkninger
● Hvis du ikke vil optage på et bånd (dette kan nemt ske

ved et tilfælde eller uheld!), skal du fjerne
beskyttelsestappen på båndkassettens bagkant.

● Der kan optages på et videobånd, hvor
optagebeskyttelsestappen er fjernet, ved at tildække hullet
med klæbebånd.

● Husk, at du kan optage et program og samtidigt se et
andet program ved at tryk på TV/VIDEO, for at få TV-
indikatoren frem i displayet og vælge en anden kanal på
tv’et.
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Programmering af ShowView
ShowView gør det meget nemmere at indtaste dato, kanal
samt start- og sluttider for en optagelse med timer ved
blot at indtaste en ShowView-kode. ShowView-koderne
oplyses i de fleste TV-programblade. De kan være fra et til
ni cifre lange.

1 Kontroller, at TV-kanalerne indstilles og opbevares i
korrekt SHOWVIEW-rækkefølge. Isæt et videobånd med
en beskyttelsestap i videomaskinen.

2 Tryk på SHOWVIEW.

3 Tryk på taltasterne for at indtaste ShowView-koden
for det tv-program, du vil optage.
Hvis du laver fejl, kan du trykke på F og derefter det
ændrede nummer

4 Tryk på OK.
Hvis der vises PLEASE CHECK betyder det, at du har
indtastet et forkert ShowView-nummer.
Hvis der vises  “- -” skal du indtaste programnummeret
for den station, du vil optage fra.

5 Tryk på F eller G for at markere de indstillinger, du vil
ændre. (PR, DATE,TIME og SP).
Tryk på D og E for at indsætte de korrekte oplysninger.

6 Tryk på 3 eller 4 for at skifte mellem on/off for VPS/PDC.
Tryk påG for at vælge optagehastighed
Tryk på D eller E for at vælge den ønskede
båndhastighed (SP, IP eller LP).
IIP-tilstanden beregner, hvor meget bånd, der er tilbage,
og skifter om nødvendigt hastighed fra SP til LP for at
gennemføre optagelsen af programmet.
IP kan ikke vælges, når VPS/PDC er ON.
At oplysningerne om timerbegivenhederne er korrekte.
Hvis du vil optage fra AUDIO IN og VIDEO IN på
forsiden eller fra et af EURO SCART-stikkene bag på
videomaskinen, skal du trykke på INPUT for at vælge
den korrekte visning (AV1,AV2 eller AV3).

7 Hvis du vil lave en anden ShowView-optagelse, skal du
gentage trin 2 - 6.
Tryk to gange på SYSTEM MENU.
Hvis der vises PLEASE CHECK, har du indtastet
forkerte oplysninger og skal sætte dataene ind igen.
Tryk på 1 for at slukke for videomaskinen.
Pa displayet vises indtil optagelsen begynder.
For at kunne se en DVD under timerstyret optagelse
skal du trykke på POWER og DVD for at skifte til DVD-
funktionen.

8 Tryk på POWER, for at afslutte optagelsen.

Bemærk
Video Programme System (VPS)

VPS (Video Programme System) sikrer at de tv-
programmer, der er programmeret til optagelse med
timer, bliver optaget præcist fra start til slut - også hvis
selve udsendelsen skifter udsendelsestidspunkt pga.
forsinket start eller forlænget sendetid. Hvis et program
f.eks. afbrydes af et nyhedsindslag, så afbrydes optagelsen
også automatisk, og genoptages, når programmet
fortsætter.
VPS-signalet, der styrer timeren i videooptageren,
udsendes af tv-stationen.
VPS bør være aktiveret til alle optagelser med timer fra
tv-stationer, der sender dette signal. Det bør være
deaktiveret ved alle optagelser med timer fra stationer,
der ikke sender dette signal.
*** PDC, som er et lignende system, der benyttes i
Holland, kan også benyttes.

OK i0~9,

SHOWVIEW NO.
  246876543

REC
DELETE :

OK i0~9,

SHOWVIEW NO.
 - - - - - - - - -

REC

SHOWVIEW er et registreret varemærke, der tilhører
Gemstar Development Corporation.
SHOWVIEW systemet er fremstillet med licens fra Gemstar
Development Corporation.

R
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Optagelse med timer ved hjælp af on
screen-display

Du kan indstille op til syv timer optagelser inden for en
måned fra den aktuelle dato.

Bemærkning
Før du indstiller tidsindstillingen, skal du kontrollere, at du
har indstillet DVD+VCR uret korrekt, og at du ved, hvilke
PR-numre, der er tildelt de TV-stationer, som du har tunet
ind på din DVD+VCR. Funktionen til timeroptagelse
er kun aktiv, hvis DVD+VCR-apparatet er i
standbytilstand.

1 Isæt et videobånd med en beskyttelsestap i
DVD+videomaskinen.
Videobåndet skal anbringes med vinduessiden opad og
pilen væk fra dig.

2 Sørg for, at enheden er i VCR-mode.

3 Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk på 1 eller 2 for at vælge REC.
Tryk på OK.

4 Tryk på OK for at begynde at indstille timeroptagelsen.
Hvis alle timeroptagelser er fulde, skal dyu trykke på v
eller V for at markere den optagelse, du vil fjerne eller
erstatte.
Tryk på b for at slette optagelsen.

5 Tryk på v eller V for at indtaste den station, som du
ønsker at optage fra.
Når dette er valgt, skal du trykke på B.
Du kan også trykke på v eller V.
Hvis du ønsker at optage fra AUDIO IN (L/R) og VIDEO
IN på forsiden eller fra EURO SCART stikkontakterne
bag på enheden, så henvises der til Bemærkninger (AV1,
AV2 eller AV3).

6 Tryk på v eller V for at indtaste datoen for
programmet.
Hvis du trykker på OK før indtastning af datoen, kan du
vælge en af følgende automatiske optagefunktioner.
Brug 1 eller 2 til at markere og tryk derefter på OK
for at bekræfte.
DLY Hvis du vil optage på samme tid hver dag
(undtagen lørdag og søndag).
SU ~ SA Hvis du vil optage på samme tid hver uge.

7 Tryk på v eller V for at indtaste start- og sluttidspunktet
for det program, som du ønsker at optage.
Bemærk, at DVD+VCR anvender 24-timers system, så kl.
1om eftermiddagen vises som 13:00
Du kan også vælge start- og sluttider ved hjælp af v eller
V.

8 Tryk på 3 eller 4 for at skifte mellem on/off for VPS/PDC.
Tryk på B for at vælge optagehastighed.
Tryk på v eller V for at vælge den ønskede
båndhastighed (SP, IP eller LP).
IP-tilstanden beregner, hvor meget bånd, der er tilbage,
og skifter om nødvendigt hastighed fra SP til LP for at
gennemføre optagelsen af programmet. IP kan ikke
vælges, når VPS/PDC er ON.

Tryk på SYSTEM MENU for at indstille en anden
timeroptagelse og følg trin 4 til 8.

9 Kontroller, at oplysningerne om timerbegivenhederne er
korrekte.
Tryk to gange på SYSTEM MENU.
Hvis der vises PLEASE CHECK, har du indtastet
forkerte oplysninger og skal sætte dataene ind igen.
Tryk på 11 for at skifte dit DVD+VCR-apparat til
standbytilstand.
Pa displayet vises indtil optagelsen begynder.
For at kunne se en DVD under timerstyret optagelse
skal du trykke på POWER og DVD for at skifte til DVD-
funktionen.

10Tryk på POWER, for at afslutte optagelsen.

Bemærkninger
● Du kan få vist PR-nummeret, der er tildelt hver station,

ved at trykke på DISPLAY (vis), samtidig med at du ser
den respektive kanal.

● Hvis du på et senere tidspunkt vil slette eller ændre nogen
af indstillingerne i timerhukommelsen, kan du gøre det
uden at skulle indtaste alle oplysninger om
timeroptagelsen igen. Fremkald blot skærmbilledet til
timeroptagelse. Marker med v eller V den optagelse, du
vil slette eller ændre.
Tryk på b for at slette optagelsen...eller
Tryk på OK for at ændre.Tryk derefter b eller B for at
vælge: Station, dato, start-og sluttid samt LP.Tryk på v og
V for at indsætte de korrekte oplysninger.

● IHvis timeroptagelserne overlapper...
Kontroller, at de forudindstillede tider for
timeroptagelserne ikke overlapper. Hvis det sker, får det
førstkommende program altid førsteprioritet.

Eksempel:
Program nr. 1 er programmeret til at starte kl. 16:00 og
slutte kl. 17:00.
Program nr. 2 er programmeret til at starte kl. 16:30 og
slutte kl. 17:30.
(I dette tilfælde vil program nr. 1 blive optaget i sin helhed,
mens kun de sidste 30 minutter af program nr. 2 optages.)
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Betjening med DVD og video CD

Afspilning af DVD og video CD
Opsætning af afspilning 
● Tænd fjernsynet og vælg den videoinputkilde, der er

sluttet til DVD-afspilleren.
● Audiosystem:Tænd for audio-systemet og vælg den

videoinputkilde, der er sluttet til DVD-afspilleren.

1 Tryk på OPEN/CLOSE for at åbne diskskuffen.

2 Sæt den valgte disk i skuffen med afspilningssiden
nedad.
Hvis der er isat en dobbeltsidet DVD, skal du sikre, at
den side, der skal afspilles, vender opad.

3 Tryk på OPEN/CLOSE for at lukke skuffen.
Afspilningen starter automatisk. Hvis afspilningen ikke
starter, skal du trykke på PLAY N.
I visse tilfælde vises diskmenuen eventuelt i stedet.

Hvis der vises et menuskærmbillede
Menuskærmbilledet vises eventuelt først, når en DVD eller
video-CD med en menu er isat.

Marker med knapperne b B v V den titel eller det
kapitel, du vil vise.Tryk derefter på OK for at starte
afspilningen.
Tryk på TITLE eller DISC MENU for at vende tilbage
til menuskærmbilledet.

● Vælg med taltasterne det spor, du vil se.
Tryk på RETURN for at vende tilbage til
menuskærmbilledet.

● Menuindstillingen og den nøjagtige fremgangsmåde til
anvendelse af menuen kan variere afhængigt af disken. Følg
instruktionerne på hvert menuskærmbillede.
Du kan også sætte PBC på Off under opsætning. Se side
246.

Bemærkninger
– Hvis børnesikringen er indstille, og disken ikke falder inden

for indstillingerne for bedømmelsen (ikke autoriseret), skal
den 4-cifrede kode indtastes og/eller disken skal
autoriseres (se “LOCK (børnesikring)”, på side 247).

– DVD-er kan være forsynet med en regionskode.
Afspilleren kan ikke spille diske med en anden regionskode
end afspillerens. Regionskoden for denne afspiller er 2
(to).

– For at kunne se en DVD under timerstyret optagelse skal
du trykke på POWER og DVD for at skifte til DVD-
funktionen.

Generelle funktioner

Bemærkning
Medmindre andet er angivet, sker al betjening, der
beskrives, med fjernbetjeningen.Visse funktioner kan også
være tilgængelige på opsætningsmenuen.

Flytning til en anden TITEL 
Hvis en disk indeholder mere end én titel, kan du gå
videre til en anden titel på følgende måde:

● Tryk på DISPLAY, tryk derefter på den tilsvarende taltast
(0-9) for at vælge et titel nummer.

Flytning til et andet KAPITEL/SPOR 

Når en titel på en disk består af mere end ét kapitel eller
en disk har mere end et spor, kan du flytte til et andet
kapitel/spor på følgende måde:

● Tryk på .eller > kort under afspilning for at vælge
det næste kapitel/spor eller vende tilbage til begyndelsen
af det aktuelle kapitel/spor.

● Tryk kort to gange på . for at vende tilbage til det
forrige kapitel/spor.

● Tryk på DISPLAY for at gå tilbage til et kapitel under
afspilning af en DVD.Tryk derefter på 33/44 for at vælge
ikon for kapitel/spor. Indtast derefter
kapitel/spornummeret ved hjælp af taltasterne (0-9).

Bemærkning
Du laver tocifrede tal ved at trykke på taltasterne (0-9) i
hurtig rækkefølge.

Søgning
1 Tryk på . eller > ca. 2 sekunder under afspilning.

DVD-afspilleren skifter nu til SØGE-tilstand.
2 Tryk gentagne gange på S eller T i ca. to sekunder

for at vælge den ønskede hastighed:
mX2, mX4, mX16, mX100 (bagud) eller MX2,
MX4, MX16, MX100 (fremad).
Med en video-CD ændrer søgehastigheden 
mX2, mX4, mX8 (bagud) eller MX2, MX4,
MX8 (fremad).

3 Du kan vende tilbage til afspilningen ved at trykke på PLAY N.

Stillbillede og afspilning billede for billede

1 Tryk på PAUSE/STEP under afspilning.
DVD-afspilleren skifter nu til PAUSE-tilstand.

2 Du kan nu fremrulle filmen billede for billede ved at
trykke på PAUSE/STEP gentagne gange på
fjernbetjeningen.

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

DivXVCD1.1VCD2.0DVD
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Betjening med DVD og video CD

Generelle funktioner (fortsat)
Slowmotion 
1 Tryk på ; under afspilning.
2 Tryk på .eller > under afspilning eller stillbillede.

Afspilleren skifter til SLOW-tilstand.
3 Tryk gentagne gange på .eller > for at vælge den

ønskede hastighed : T 1/7, T 1/6, T 1/4, T 1/2
(fremad).

4 Slow motion afsluttes ved at trykke på PLAY N.

Gentag 

DVD-videodiske - Gentag kapitel/titel/disk/slået fra
1 Tryk på REPEAT (GENTAG) for at gentage det aktuelle

kapitel, der er ved at blive afspillet.
Ikonet for gentagelse af et kapitel vises på fjernsynsskærmen.

2 Tryk endnu en gang på REPEAT for at gentage den titel,
der afspilles.
Ikonet for gentagelse af en titel vises på fjernsynsskærmen.

3 Tryk på REPEAT en tredje gang for at afslutte
gentagelsen.
Ikonet for afslutning af gentagelse vises på fjernsynsskærmen.

Video CD-er eller DivX-er - Gentag spor/Alle/Fra
1 Tryk på REPEAT for at gentage det aktuelle spor, der er

ved at blive afspillet.
Ikonet for gentagelse af et spor vises på fjernsynsskærmen.

2 Tryk endnu en gang på REPEAT for at gentage den disk,
der afspilles.
Ikonet for gentagelse af alt vises på fjernsynsskærmen.

3 Tryk på REPEAT en tredje gang for at afslutte
gentagelsen.
Ikonet for afslutning af gentagelse vises på fjernsynsskærmen.

Bemærkning
På en video-CD med PBC skal PBC sættes på Off i
opsætningsmenuen, før Repeat-funktionen kan vælges. Se
side 246.

Gentag A-B 

Gentagelse af en rækkefølge i en titel:
1 Tryk på REPEAT A-B (Gentag A-B) ved det valgte

begyndelsessted.
A * vises kort på fjernsynsskærmen.

2 Tryk igen på REPEAT A-B ved det valgte slutsted.
A-B vises kort på fjernsynsskærmen, og
gentagelsessekvensen begynder.

3 Tryk på REPEAT A-B for at afslutte sekvensen.

Tidssøgning 

Med funktionen Time Search kan du starte afspilningen fra
ethvert tidspunkt på disken efter dit eget valg.

1 Tryk på DISPLAY under afspilningen. On screen-displayet
vises på skærmen.
Feltet for tidssøgning viser den forløbne spilletid på den
disk, der afspilles.

2 Tryk inden 10 sekunder på 33/44 for at vælge
tidssøgningsikonet i on screen-displayet.
I feltet for tidssøgning vises “-:--:--”.

3 Indtast den ønskede starttid med taltasterne inden 10
sekunder. Indtast timer, minutter og sekunder fra venstre
mod højre i feltet.
Hvis du taster en fejl, skal du trykke på CLEAR for at
slette de indtastede tal. Indtast derefter de korrekte tal. .

4 Tryk inden for 10 sekunder på OK for at bekræfte
starttidspunktet.
Afspilningen starter fra det valgte tidspunkt på disken. Hvis
du indtaster et ugyldigt tidspunkt, fortsætter afspilningen
fra det aktuelle sted.

3D Surround 

Denne enhed kan give en 3D Surround-effekt, der
simulerer flerkanals audio-afspilning fra to almindelige
stereohøjttalere i stedet for de fem eller flere højttalere,
der normalt kræves for at høre flerkanals audio fra et
hjemmebiografanlæg.

1 Tryk på DISPLAY under afspilningen.
2 Vælg ikonet for lyd med v/V.

Ikonet for lyd fremhæves.
3 Vælg “Normal” eller “3D SUR” med b/B.

Skærmskåner
Der vises et skærmskånerbillede, når du efterlader DVD-
afspilleren standset i cirka fem minutter.

3D SURNormal

DivXVCD1.1VCD2.0DVD

- : - - : - -0:20:09
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Betjening med DVD og video CD

Generelle funktioner (fortsat)
Zoom 

Med funktionen Zoom kan du forstørre videobilledet og
bevæge flytte rundt i det forstørrede billede.

1 Tryk på ZOOM under afspilning af visning af stillbilleder
for at aktivere Zoom-funktionen.
Den firkantede ramme vises kort i nederste højre hjørne
af billedet.

2 Hvert tryk på ZOOM forstørrer billedet med: 100% →
200% → 400% → 900% → 100% 

3 Du kan flytte rundt i det zoomede billede med tasterne b
B v V.

4 Du kan genoptage normal visning ved at trykke på ZOOM
flere gange eller på CLEAR-knappen.

Bemærkning
● Zoom-funktionen virker muligvis ikke på visse DVD-er.

Markørsøgning

Du kan starte afspilningen fra et punkt, der er gemt i
hukommelsen. Der kan gemmes op til ni punkter.
En markør indsættes ved at gennemgå følgende trin.

1 Under afspilning af en disk trykkes på MARKER, når
afspilningen når det punkt, du vil gemme i hukommelsen.
Markørikonet vises kort på fjernsynsskærmen

2 Gentag trin 1 for at indsætte op til ni markørpunkter på
en disk

Sådan findes en markeret scene
1 Tryk pa SEARCH under afspilning.

Menuen MARKER SEARCH vises på skærmen.

2 Tryk inden for 10 sekunder på b/B for at vælge det
markørnummer, der skal findes.

3 Tryk på OK.
Afspilningen vil starte fra den markerede scene.

4 Menuen MARKER SEARCH fjernes ved at trykke på
SEARCH.

Sådan slettes en markeret scene
1 Tryk pa SEARCH under afspilning.

Menuen MARKER SEARCH vises på skærmen.

2 Tryk inden for 10 sekunder på b/B for at vælge det
markørnummer, der skal slettes.

3 Tryk på CLEAR.
Markørnummeret slettes fra listen.

4 Gentag trin 2 og 3 for at slette flere markørnumre.
5 Menuen MARKER SEARCH fjernes ved at trykke på

SEARCH.

Særlige DVD-funktioner 

Kontrol af indholdet af DVD-videodiske: Menuer
DVD-er kan indeholde menuer, der giver adgang til
specielle funktioner.Tryk på DISC MENU for at anvende
diskmenuen.Tryk derefter på den tilsvarende taltast for at
markere et valg. Eller anvend knapperne b/B/v/V til at
fremhæve valget og tryk derefter på OK..

Titelmenu 
1 Tryk på TITLE.

Hvis den aktuelle titel har en menu, vises denne på skærmen.
Ellers vises diskmenuen.

2 Menuen kan f.eks. vise kameravinkler, valgmuligheder for
tale og undertekster, samt kapitler for titlen.

3 Du kan fjerne titelmenuen ved igen at trykke på TITLE.

Diskmenu 
1 Tryk på  DISC MENU.

Diskmenuen vises.

2 Tryk på DISC MENU igen for at fjerne diskmenuen.

Kameravinkel 
IHvis disken indeholder sekvenser, der er optaget fra
forskellige kameravinkler, blinker vinkelikonet på
fjernsynsskærmen. Du kan så ændre kameravinklen, hvis du
ønsker det.

● Tryk gentagne gange på ANGLE under afspilning for at
vælge en ønsket vinkel.
Nummeret på den viste vinkel vises på displayet..

Ændring af audiosproget
Tryk gentagne gange på AUDIO under afspilning for at
høre et andet audiosprog eller audiospor.
På DVD-RW-diske, der er optaget med VR og flere
lydspor, kan man skifte mellem Main (L) (hovedsprog),
Bilingual (R) (andet sprog) eller begge dele (Main +
Bilingual) ved at trykke på AUDIO.

Ændring af audiokanal 
Tryk gentagne gange på AUDIO under afspilning for at
høre en anden audiokanalsprog (STEREO, LEFT
(VENSTRE) eller RIGHT (HØJRE)).

Undertekster 
Tryk gentagne gange på SUBTITLE under afspilning for
at se de forskellige sprog for undertekster.

Bemærkning
● Filen med undertekster i DivX-filen vises kun for

filtyperne .smi, .srt og .sub.
● Hvis der ikke er nogen oplysninger, eller der ikke er nogen

læselig kode i DivX-filen, vises “1”,“2”,“3” etc.

1 ENGABCDivXDVD
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Betjening med audio og MP3/Windows MediaTM Audio-disk

Afspilning af en audio-CD og en 
MP3/Windows MediaTM Audio-disk

DVD-afspilleren kan afspille optagelser i MP3/Windows
MediaTM Audio-format på CD-ROM, CD-R eller CD-RW-
diske..
Før afspilning af MP3/Windows MediaTM Audio-optagelser
skal du læse bemærkningerne om MP3/Windows MediaTM

Audio-optagelser til højre.

Audio-CD
Når du sætter en audio-CD i, vises en menu på tv-
skærmen.Tryk på 3/4 for at vælge et spor, og tryk på
PLAY eller OK for at høre nummeret.

MP3/Windows MediaTM Audio
1 Tryk på 3/4 for at vælge en mappe, og tryk på OK for at

se indholdet.
2 Tryk på 3/4 for at vælge et spor, og tryk på PLAY eller

OK. Nummeret afspilles.

ID3 TAG
Når du afspiller en fil, der indeholder oplysninger så som
sportitler, så kan du få vist oplysningerne ved at trykke på
DISPLAY (vis). [ Song,Artist,Album, Comment, Genre ]

Tips
– I menuen “MUSIC” kan man skifte fra en filoversigt tilbage

til mapperne ved at markere med 3/4 og trykke på
OK.

– Tryk på DISC MENU for at skifte til næste side.
– På en CD med MP3/Windows MediaTM Audio og JPEG kan

man skifte mellem MP3/Windows MediaTM Audio og JPEG.
Tryk på TITLE for at fremhæve “MUSIC” eller “PHOTO”
øverst på menuen.

– Når du afspiller en fil, der indeholder oplysninger som
f.eks. sangtitler, kan du se dem ved at trykke på
DISPLAY.

Om MP3/Windows MediaTM Audio-
optagelser

MP3/Windows MediaTM Audio diskenes
kompatibilitet med denne afspiller er begrænset
som følger:

1 Samplingfrekvens/ inden for 8 - 48 kHz (MP3)
indenfor 32 - 48 kHz (Windows MediaTM Audio)

2 Bithastighed/ inden for 8 - 320 kbps (MP3)
indenfor 32 - 192 kbps (Windows MediaTM Audio)

3 Afspilleren kan ikke læse en MP3-fil, der har noget andet
filtypenavn end ".mp3".

4 Det fysiske format for CD-R skal være “ISO 9660”
5 Hvis du afspiller MP3/Windows MediaTM Audio-filer med en

software, der ikke kan oprette et FILSYSTEM, for eksempel
“Direct- CD” mm., er det umuligt at afspille
MP3/Windows MediaTM Audio-filer.Vi anbefaler at bruge
“Easy-CD Creator”, der opretter et ISO9660 filsystem.

6 Filnavnene skal være på højst 8 bogstaver og skal have
filtypenavnet “.mp3”.

7 Brug ikke specialtegn som “/ : * ? “ < > ” mm.
8 Det samlede antal filer på disken skal være færre end

1190.
9 Multisession-CD indeholdende Windows MediaTM Audio

understøttes muligvis ikke.

Denne DVD-afspiller kræver, at disken/optagelsen opfylder
visse tekniske standarder for at kunne opnå en optimal
afspilningskvalitet. Færdigoptagne DVD-er automatisk
indstillet disse standarder. Der er mange forskellige types
indspillelige diskformater (herunder CD-R med
MP3/Windows MediaTM Audio-filer), der kræver visse
betingelser opfyldt (se ovenfor) for at sikre en kompatibel
afspilning.

Kunden skal også være klar over, at der kræves en
tilladelse til at kunne downloade MP3/Windows
MediaTM Audio-filer og musik fra Internettet.Vort
firma har ingen rettigheder til at give en sådan
tilladelse.Tilladelsen skal altid søges fra copyright-
indehaveren.

MP3CD
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Betjening med audio og MP3/Windows MediaTM Audio-disk (fortsat)

Pause 
1 Tryk på PAUSE/STEP under afspilning.
2 Vend tilbage til afspilning ved at trykke på PLAY N OK

eller PAUSE/STEP igen.

Flytning til et andet spor.
● Tryk kort på . eller > under en afspilning for at gå

til næste spor eller gå tilbage til starten af det aktuelle
spor.

● Tryk kort to gange på . for at vende tilbage til det
forrige spor.

● For at gå direkte til et hvilket som helst spor på en audio-
CD skal du indtaste spornummeret med taltasterne (0-9).

Gentag spor/Alle/Fra 
1 Tryk på REPEAT for at gentage det aktuelle spor, der er

ved at blive afspillet.
Ikonet for gentagelse og “TRACK” vises på menuskærmbilledet.

2 Hvis du vil gentage alle spor på en disk skal du trykke på
REPEAT endnu en gang.
Ikonet for gentagelse og “ALL” vises på menuskærmbilledet.

3 Tryk på REPEAT en tredje gang for at afslutte
gentagelsen.

Søgning 
1 Tryk på S eller T i ca. 2 sekunder under afspilning.

DVD-afspilleren skifter nu til SØGE-tilstand.
2 Tryk gentagne gange på S eller T i ca. to sekunder

for at vælge den ønskede hastighed: SX2, SX4,
SX8 (bagud) eller TX2, TX4, TX8 (fremad).
Søgehastighed og –retning vises i menuskærmbilledet.

3 Søgefunktionen afsluttes ved at trykke på PLAY N.

Shuffle 
1 Tryk på SHUFFLE under afspilning eller når afspilningen

er standset.
Enheden begynder automatisk afspilning i vilkårlig
rækkefølge, og der vises “RANDOM” i menuskærmbilledet.

2 Tryk på SHUFFLE for at vende tilbage til normal
afspilning.“RANDOM” forsvinder fra menuskærmbilledet.

Bemærk 
Når du trykker på T under shuffle-afspilning, vælges et
andet nummer og shuffle-afspilning fortsætter.

Gentag A-B 
Gentagelse af en rækkefølge.
1 Tryk på REPEAT A-B (Gentag A-B) under afspilning ved

det valgte begyndelsessted.
Ikonet for gentagelse og “A” vises på menuskærmbilledet.

2 Tryk igen på REPEAT A-B ved det valgte slutsted.
Ikonet for gentagelse og “A-B” vises i menuskærmbilledet, og
rækkefølgen starter en gentagen afspilning.

3 Hvis du vil afslutte rækkefølgen og vende tilbage til normal
afspilning, skal du trykke på REPEAT A-B igen.

3D Surround 
Denne enhed kan give en 3D Surround-effekt, der
simulerer flerkanals audio-afspilning fra to almindelige
stereohøjttalere i stedet for de fem eller flere højttalere,
der normalt kræves for at høre flerkanals audio fra et
hjemmebiografanlæg.

1 Tryk på AUDIO under afspilningen.
“3D SUR.” vises på menuen.

2 Tryk på AUDIO gentagne gange indtil “3D SUR.” vises på
menuen for at starte normal afspilning.

CD

CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD

MP3CD
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Betjening med JPEG-disk

Visning af JPEG-disk 
Denne DVD+videomaskine kan afspille diske med JPEG-
filer. Før afspilning af JPEG-optagelser skal du læse
bemærkningerne om JPEG-optagelser til højre.

1 Isæt en disk og luk skuffen.
Menuen PHOTO (foto) vises på tv-skærmen.

2 Marker en mappe med v/V og tryk på OK.
Der vises en filoversigt i mappen. Man kan skifte fra en
filoversigt tilbage til mapperne ved at markere med
knapperne 3/4 på fjernbetjeningen “ ” og trykke på
OK

3 Hvis du vil se en bestemt fil, skal du trykke på
v/V for at fremhæve en fil og trykke på OK eller
PLAY N.
Visning af filen begynder.
Når du ser på en fil, kan du trykke på STOP og skifte til
den foregående menu (PHOTO).

4 Tryk på DISC MENU for at skifte til næste side.

Slide Show (diasshow) 
Tryk på 1 2 3 4 for at fremhæve Slide Show  (diasshow)

og tryk derefter på OK.

Tips
● Der er 3 hastigheder : >>> Fast (Hurtig), >> (Normal)

and > Slow (Langsom).
● På en disk med MP3/Windows MediaTM Audio og JPEG kan

man skifte mellem MP3/Windows MediaTM Audio og JPEG.
Tryk på TITLE, så fremhæves “MUSIC” eller “PHOTO”
øverst på menuen.

● Tryk på RETURN, for at skjule oplysningerne om filen.

Flytning til en anden fil
Tryk på ..eller > én gang under visning af et billede
for at gå videre til næste eller forrige fil.

Stillbillede  
1 Tryk på PAUSE/STEP under billedvisningen.

DVD-afspilleren skifter nu til PAUSE-tilstand.
2 Hvis du vil vende tilbage til billedvisningen, skal du trykke

på PLAY N eller trykke på PAUSE/STEP igen.

Zoom 
Brug zoom til at forstørre billedet. (se side 254).

Rotering af billede
Tryk på v/V under visning af et billede med eller mod
uret.

Afspilning af MP3/Windows MediaTM Audio-musik og
visning af billede samtidigt 

Du kan vise filer, samtidigt med at du lytter til MP3-filer
optaget på samme disk.

1 Indsæt disken med de 2 typer filer i afspilleren.
2 Tryk på TITLE for at vise menuen PHOTO.
3 Tryk på 3/4 for at vælge en fotofil.

4 Tryk på 2/4 for at vælge ikonen , og tryk på OK.
Nummeret afspilles.Tryk på STOP for at standse
afspilningen .

Tip
Du kan vælge kun at lytte til bestemte musiknumre
sammen med billederne. Det gøres ved at programmere
de ønskede numre i menuen “MUSIC” - fortsæt derefter
som angivet.

Nom JPG-optagelser
● Afhængigt af JPEG-filernes størrelse og antal kan det tage

lang tid for DVD+videomaskinen at læse diskens indhold.
Hvis du ikke ser noget on screen-display efter flere
minutter, er nogle af filerne for store – reducér JPEG-
filernes opløsning til mindre end 2 megapixel (2760 x 2048
pixel) og brænd en ny disk.

● Det samlede antal filer og mapper på disken skal være
mindre end 1190.

● Visse diske kan være inkompatible på grund af forskellige
optagelsesformater eller diskens tilstand.

● Hvis du anvender software som “Easy CD Creator” til at
brænde jpeg-filerne på CD-R’en, skal du sikre, at alle de
valgte filer har filtypenavnet “.jpg” ved kopiering til CD-
layoutet.

● Hvis filerne har filtypenavne som “.jpe” eller “.jpeg”, skal
de omdøbes til “.jpg” filer.

● Filnavne uden filtypenavnet “.jpg” kan ikke læses af denne
DVD+videomaskine. Heller ikke selvom disse filer vises
som JPEG-billedfiler i Windows Stifinder.

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG
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Programmeret afspilning MP3VCD1.1VCD2.0CD

Programmeret afspilning med audio-
CD og MP3/Windows MediaTM Audio-
diske 

Med programmeringsfunktionen kan du lagre dine
favoritspor fra enhver disk i afspillerens hukommelse.
Programmeringen kan rumme 30 spor.

1 Tryk på PROGRAM under afspilning eller under
standsning, hvis du vil skifte til programredigering.

mærket vises til højre for ordet Program i
menuskærmbilledets højre side.

Bemærkning
Tryk på PROGRAM for at afslutte
programredigeringstilstanden. mærket forsvinder.

2 Marker et spor og tryk på OK for at placere det
markerede spor på programlisten.

3 Gentag trin 2, hvis du vil placere flere spor på
programlisten.

Audio CD menu MP3/Windows MediaTM

Audio menu

4 Tryk på B.
Det sidst markerede programmerede spor er fremhævet på
programlisten.

5 Marker med v/V det spor, du vil afspille.

6 Tryk på PLAY N for at starte.
Afspilningen begynder i den rækkefølge, du programmerede
sporene.
Afspilningen standser, når alle sporene på programlisten er
afspillet én gang.

7 Hvis du vil genoptage normal afspilning fra en
programmeret afspilning, skal du vælge et spor på
AudioCD- (eller MUSIC-)listen og trykke på PLAY.

Gentagelse af programmerede spor 
● Tryk på REPEAT for at gentage det spor, der er ved at

blive afspillet.
Ikonet for gentagelse og “TRACK” vises på menuskærmbilledet.

● Hvis du vil gentage alle spor på programlisten skal du
trykke på REPEAT endnu en gang.
Ikonet for gentagelse og “ALL” vises på menuskærmbilledet.

● Tryk på REPEAT en tredje gang for at afslutte
gentagelsen.

Bemærk 
Hvis du trykker på T én gang under Repeat Track
(gentag spor), så stopper den kontinuerlige afspilning af
nummeret.

Sletning af et spor fra programlisten
1 Tryk på PROGRAM i stop-tilstand for at indtaste

Program Edit mode (programredigeringstilstand).
2 Tryk på 2 for at gå til programlisten.
3 Vælg med 3/4 det spor, du vil slette fra programlisten.
4 Tryk på CLEAR.

Sporet slettes fra programlisten.

Sletning af hele programlisten
1 Følg trin 1-2 i “Sletning af et spor fra programlisten”

ovenfor.
2 Marker “Clear All (Slet alt)” med 3/4 og tryk på OK.

Hele programmet for disken slettes.
Programmerne slettes også, når disken tages ud.

E

E
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Betjening med DVD VR-disk DVD

Afspilning af DVD VR-disk 
Denne DVD+VCR kan afspille DVD-R/RW-diske, der er
optaget med DVD-Video-formatet og er blevet afsluttet af
DVD-optageren. Denne enhed kan afspille DVD-RW-diske,
der er optaget med Video Recording (VR)-formatet.

1 Isæt en disk og luk bakken. Afspilningen starter
automatisk.

2 Menuen DVD-VR vises på TV-skærmen, når du trykker
på knapperne DISC MENU samtidig med afspilningen.

3 Tryk på 3/4 for at vælge et spor, og derefter på OK
eller PLAY B for at starte afspilningen.

4 Tryk på DISC MENU for at skifte til oversigten.

Bemærk 
● DVD-R/RW-diske, der ikke er blevet afsluttet, kan ikke

afspilles.
● Nogle DVD-VR-diske oprettes med CPRM-data af DVD-

afspilleren.Afspilleren understøtter ikke disse diske.

Hvad er ‘CPRM’?
CPRM er et kopibeskyttelsessystem (med kodesystem),
der kun tillader optagelse af udsendelser af typen ‘kopier
én gang’. CPRM står for Content Protection for
Recordable Media.
Denne afspiller er CPRM-kompatibel, hvilket betyder at
man kan optage udsendelser, der tillader én kopiering, og
derefter er det umuligt at kopiere optagelsen. CPRM-
optagelser kan kun laves på DVD-RW-diske, der er
formateret i VR-tilstand, og CPRM-optagelser kan kun
afspilles på apparater, der er kompatible med CPRM.

Vedligeholdelse og eftersyn 

Læs oplysningerne i dette kapitel, før du kontakter en
servicetekniker.

Betjening af enheden 

Forsendelse af enheden 
Gem den oprindelige indpakning og fyldmateriale. Hvis
apparatet skal sendes på forsvarlig vis, skal du sørge for at
pakke det ned, præcis som det var pakket ved
modtagelsen.

Ydre renholdelse 
• Brug ikke farlige væsker (som f.eks. insektmiddel) i

nærheden af enheden.
• Sæt ikke ting af gummi eller plastik på apparatet i længere

tid, da det kan lave mærker.

Rengøring af enheden
Brug en blød tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis
overfladerne er meget beskidte, kan du bruge en klud let
fugtet med en tynd opløsning af et rengøringsmiddel.
Du må ikke bruge stærke opløsningsmidler som f.eks.
sprit, benzin eller fortynder, da de kan beskadige
overfladen.

Vedligeholdelse af enheden 
DVD-afspilleren er et højteknologisk præcisionsapparat.
Hvis det optiske læsehoved og diskdrevet bliver beskidt
eller slidt, kan billedkvaliteten mindskes.
Afhængigt af omgivelserne anbefales et regelmæssigt
eftersyn og vedligeholdelse efter hver 1.000 timer.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
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Betjening med DivX-disk DivX

Afspilning af en DivX movie-disk 
Denne DVD+VCR kan afspille en DivX movie-disk.

1 Sæt en disk i og luk skuffen.
Menuen MOVIE (film) vises på tv-skærmen.

2 Marker en mappe med v/V og tryk på OK..
Der vises en filoversigt i mappen. Man kan skifte fra en
filoversigt tilbage til mapperne ved at markere med
knapperne 3/4 på fjernbetjeningen “ ” og trykke på
OK

3 Hvis du vil se en bestemt fil, skal du trykke på 3/4 for
at fremhæve den og derefter på OK eller PLAY B.

4 Tryk på STOP for at afslutte.

Tip:
• Hvis du står i en filliste, og du ønsker at gå tilbage til

forrige Mappeliste, så skal du bruge knapperne 3/4 på
fjernbetjeningen for at fremhæve og trykke på
ENTER.

• Tryk på DISC MENU for at gå til næste side.
• På en CD med MP3/Windows MediaTM Audio, JPEG og

MOVIE filer kan du skifte mellem menuen MUSIC, PHOTO
og MOVIE.Tryk på TITLE og MUSIC eller på ordet
PHOTO and MOVIE øverst i menuen for at fremhæve.

• Billedet vises måske ikke korrekt under afspilning af DivX.
Indstil dit TV-system til AUTO eller PAL-60 mode for at
genskabe billedet, hvis tilgængeligt.

• Diskens undertekst vises måske ikke korrekt, hvis du
henter en DivX undertekst via internettet.

• Hvis indstillingsmenuen Disc Subtitle ikke har det DivX
undertekstsprog, som du vil afspille, så vises underteksten
måske ikke korrekt.

Bemærkning til visning af DivX undertekst
Hvis underteksten ikke vises korrekt under afspilning, så
skal du trykke på SUBTITLE og holde den nedtrykket i ca.
3 sekunder og så trykke på b / B for at vælge en anden
sprogkode, indtil underteksten bliver vist korrekt

DivX diskkompatibilitet med denne afspiller er 
begrænset som følger:
• Tilgængelig opløsningsstørrelse af DivX filen er under

720x576 (B x H) pixel.
• Der er 56 tegn tilgængeligt til filnavnet på DivX

underteksten.
• Hvis der er en kode, der er umulig at få vist i DivX filen,

så vises den muligvis som et “ _ “ mærke på skærmen.
• Hvis antallet på skærmrammen er over 30

rammer pr. sekund, så kører denne enhed muligvis
ikke normalt.

• Hvis video- og audiostrukturen i en optaget fil ikke
er sammenflettet, så bliver der udsendt enten
video eller audio.

• Hvis filen er optaget med GMC, så understøtter
enheden kun 1-punkt af optageniveauet.
* GMC?
GMC er akronymet for Global Motion Compensation. Det
er et kodningsværktøj specificeret i MPEG4 standard.
Nogle MPEG4 kodere så som DivX eller Xvid har denne
valgmulighed. Der er forskellige niveauer af GMC kodning,
og de kaldes normalt for 1-punkt, 2-punkt eller 3-punkt
GMC.

Afspillelig DivX fil
.avi, .mpg, .mpeg

Undertekstformat der kan afspilles
SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 1.0(*.sub)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)

Afspilleligt Codec-format
"DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "XVID ",
"MP43 ", "3IVX ".

Afspilleligt audioformat
"Dolby Digital ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ",
"Windows MediaTM Audio ".
• Sampling-frekvens: indenfor 8 - 48 kHz (MP3), indenfor 32

- 48kHz (Windows MediaTM Audio)
• Bitrate: indenfor 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps

(Windows MediaTM Audio)
• Det er ikke alle Windows MediaTM Audio audioformater,

der er kompatible med denne enhed.
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Anden betjening

On Screen-Display
Du kan nemt vise det aktuelle klokkeslæt eller båndets
tælleværk, hvor meget bånd, der er tilbage, dag, måned, år,
ugedag, programkanal, båndhastighed og videomaskinens
betjeningstilstand på fjernsynsskærmen. Hvis der optages,
kommer disse On screen-displays ikke med på båndet.

1 Tryk på DISPLAY for at vise OSD-menuen.
Tryk gentagne gange på DISPLAY for at gå gennem
displayvalgene. Båndtælleren og resterende bånd vises,
hvis der er isat et bånd.

2 Efter 3 sekunder vil de fleste OSD-visninger forsvinde,
så kun uret eller båndtælleren og resterende bånd er
tilbage på skærmen.
Tryk på DISPLAY igen for at fjerne alle visninger fra
fjernsynsskærmen

Hukommelse for båndtælleværk, stop
Den Digitale båndtæller kan vises i displayvinduet i
stedet for klokkeslættet ved at trykke på DISPLAY på
fjernbetjeningen. Den digitale båndtæller viser de relative
placeringer af optagelser på båndet.

1 Tryk på DISPLAY.
Tryk på CLEAR for at stille tælleren på 0:00:00.
Tryk på PLAY N for at begynde optagelsen.
Båndtælleren viser den aktuelle afspilningstid i timer,
minutter og sekunder.

2 Tryk på STOP x, når afspilningen eller optagelsen er
udført.
Tryk på ..
Båndet spoles tilbage og standser automatisk, når
tælleren er tilbage på 0:00:00.

Børnelås 

Kontrolknapperne på enheden kan slås fra, så den kun kan
betjenes med fjernbetjeningen.

1 Tryk på CHILD LOCK.
eller SAFE vises i displayvinduet. Ingen af

knapperne på videomaskinens forside virker nu.
Hvis der trykkes på nogen af knapperne på enhedens
forside, blinker SAFE i displayvinduet i nogle sekunder.

2 Tryk på CHILD LOCK igen for at slå børnelåsen fra.
Så står der OFF i displayet.

Bemærkning
Børnesikring er ikke tilgængelig i DVD-funktionen.

Videodoktor (selvdiagnose)
Denne funktion oplyser om eventuelle fejl på
videomaskinen. Disse fejlmeddelelser vises på
fjernsynsskærmen.

1 Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk på 1 eller 2 for at markere .
Tryk på OK.

2 Tryk på 3 eller 4 for at kontrollere et problem.
ANTENNA CONNECT
O PLEASE CHECK:

Tilslut omhyggeligt antennen til jack-stikkontakten.

HEAD STATUS
O PLEASE CLEAN:

Rens videomaskinens læse- og optagehoveder.

TAPE STATUS
O NOT RECORDABLE:

Isæt et bånd med beskyttelsestappen på intakt

NO. OF TIMER PROGRAMME
O 2

Viser antallet af timeroptagelser.

NEXT TIMER PROGRAMME
O PR-01 26 10:00~11:00 SP

Viser den aktuelle status på timeroptagelsen.

3 Tryk på SYSTEM MENU.

i

ANTENNA CONNECT
HEAD STATUS
TAPE STATUS 
NO. OF TIMER PROGRAMME
NEXT TIMER PROGRAMME

+
PLEASE CHECK

REC

OK i

SYSPr-12

ACMS

1 2

SETPSETR

OSD
ON
OFF

OSDf NIC
DECO-
DER

+ -

AUD

+
+
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Anden betjening (fortsat)

Hi-Fi Stereolydsystem
Videomaskinen optager og afspiller med Hi-Fi stereolyd.
Desuden har den en digital NICAM digital
stereolyddekoder. Dermed kan du optage og afspille lyden
på flere forskellige måder.Videobånd, der er optaget på
videomaskinen, vil have et normalt mono audiospor og to
VHS Hi-Fi audiospor i stereo. Med disse stereospor kan du
foretage Hi-Fi stereo eller tosprogede audiooptagelser fra
en tv-udsendelse, et stereo audiosystem, en videodisk eller
en anden Hi-Fi videomaskine.

1 Med videomaskinens NICAM digitale lyddekoder kan du
nyde udsendelser med NICAM-lyd, standard stereo,
tosproget og monolyd. Den særlige type lyd, der
modtages eller optages, vises kort på fjernsynsskærmen i
et par sekunder:

STEREO NICAM
Lyden optages automatisk på videobåndets Hi-Fi stereo-
og monospor.
BIL NICAM
Begge audio-kanaler optages på Hi-Fi stereosporene.
Kanalen for det primære sprog (venstre) optages på
videobåndets monospor.
MONO
Lyden optages på Hi-Fi-sporene og monosporene på
videobåndet uden separation.

2 Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk på F eller G for at vælge AUD.

3 Tryk på D eller E for at vælge: STEREO, LEFT,
RIGHT og MONO. I BIL NICAM-afspilning ledes det
primære sprog ud på venstre kanal, og det sekundære
sprog ledes samtidigt til højre kanal, når audio-output er
indstillet til STEREO. Det primære sprog ledes til begge
kanaler, når audioindstillingen er MONO.
Bemærk, at ved justering af tracking-styringen kan Hi-Fi
stereolyden gå tilbage til MONO.
Ændring af TV-audiokanal 
Nogen TV-programmer sendes med et tosproget
audioprogram (BIL - Bilingual Audio Program).Tryk på D
eller E for at vælge: STEREO/MAIN, STEREO/SUB og
MONO/MAIN.

Wide Screen-kompatibilitet 16:9
Videomaskinen kan optage og afspille programmer i
bredformat (16:9). For at få en vellykket optagelse af et
program i bredformat skal tv-stationen sende den
korrekte type signal til bredskærmsformat.

1 Tænd for videomaskinen.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk på F eller G for at markere .
Tryk på OK.

2 Tryk på D eller E for at vælge: AUTO, 4:3 eller 16:9.
AUTO (Kun afspilnings-mode):
Afspiller automatisk programmer i bredformat i
bredformat og normale programmer som normale.
4:3
Kun til afspilning og optagelse af optagelser i normalt
format (4:3).
16:9:
Kun til afspilning og optagelse af optagelser i bredformat
(16:9).

3 Tryk på SYSTEM MENU for at fjerne menuerne fra
fjernsynsskærmen.
For at kunne afspille i bredformat skal du slutte
videomaskinen til fjernsynet med et SCART-kabel.

Indstilling af dekoder
Vi har i det foregående beskrevet tilslutningen af en
dekoder til betalingsstationer som CANAL+ eller
PREMIERE på side 236.Til optagelse af en kodet station
skal du ikke kontrollere noget. Du vælger blot stationen og
venter kort, til dekodningen begynder.

1 Tryk på SYSTEM MENU.
Hovedmenuen vises på fjernsynsskærmen..
Tryk på F eller G for at vælge DECODER.
Tryk på OK.

2 Tryk på D eller E for at vælge:
ON: Når dekoderen er forbundet med AV2-stikket.
OFF: Når en anden videomaskine er forbundet med
AV2-stikket.
Tryk på SYSTEM MENU for at vende tilbage til
fjernsynsbilledet.

Hukommelse for sidste tilstand

Denne afspiller husker tilstanden for den sidste disk, du
har set. Indstillingerne bliver i hukommelsen, også selvom
du tager disken ud af afspilleren. Hvis du isætter en disk
med indstillingerne gemt i hukommelsen, huskes den sidste
stopposition automatisk.

Bemærkninger
– Indstillingerne lagres i hukommelsen til brug på ethvert

tidspunkt.
– Denne afspiller gemmer ikke diskens indstillinger i

hukommelsen, hvis afspilleren slukkes, før du begynder at
afspille den.

VCD1.1CDDVD
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Specialoptagelse

Kopiering fra DVD til videomaskine
Med denne enhed kan du kopiere en DVD-s indhold til et
VHS-bånd med et tryk på knappen D.DUBBING.

Bemærkning
● Sørg for at sætte ‘Progressive Scan’ på “Off” i menuen.
● Hvis den DVD, du prøver at kopiere, er kopibeskyttet, kan

du ikke kopiere disken.

1 Isæt en disk
Sæt den disk, du vil kopiere, i DVD-drevet og 
luk diskskuffen.

2 Isæt et VHS-bånd
Sæt et tomt VHS videobånd i videomaskinen.

3 Kopier DVD-en til VHS-båndet
Tryk på knappen D.DUBBING eller RECORD på
frontpanelet.
● DVD-en kører i afspilningstilstand, op videomaskinen

kører i optagelsestilstand.
● Hvis DVD diskmenuen vises, kan det være nødvendigt

at trykke på Play manuelt for at starte kopieringen.

Bemærk 
Hvis du trykker på knappen RECORD, skal du sørge for
at afspilleren står på DVD.

4 Stop kopieringen.
Når DVD-en er færdig med afspilningen, trykkes på
STOP-knappen for at afslutte kopieringen.
● Kopieringen skal standses manuelt, når DVD-filmen

slutter, ellers afspiller enheden forfra og optager igen
og igen.

Optagelse fra en anden videomaskine

Med denne videooptager kan du optage fra en ekstern
kilde til for eksempel kopiering fra en anden videooptager
eller et videokamera.

Bemærkning
I følgende beskrivelse vil denne videooptager være den,
der anvendes til optagelse og kaldes Videomaskine B. Det
andet apparat anvendes til afspilning og kaldes
Videomaskine A.

1 VCR A skal forbindes med SCART-stikket på enhedens
bagpanel eller AV-stikkene på enhedens frontpanel.

2 Sæt det optagne bånd i Videomaskine A og et tomt bånd
i Videomaskine B.

3 Tryk på INPUT, indtil du ser det stik, som du vil optage
fra. (VCR B).

AV 1 til optagelse fra EURO AV1 SCART-stikket bag på
apparatet.
AV 2 til optagelse fra EURO AV2 SCART-stikket bag på
apparatet.
AV 3 til optagelse fra VIDEO IN og AUDIO IN (højre og
venstre)-stikkene bag på apparatet.

4 For at påbegynde optagelsen skal du trykke på
RECORD på Videomaskine B og PLAY N på
Videomaskine A.

5 Hvis du vil afslutte kopieringen, skal du trykke på STOP
x på begge videooptagere.
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Fejlfinding

Se i følgende vejledning om den mulige årsag til et problem, før du kontakter service.

Fejl

DVD eller VCR fungerer
ikke korrekt sammen.

Ingen strøm.

Der er strøm på enheden,
men DVD-afspilleren
fungerer ikke.

Intet billede.

Ingen lyd.

Billedkvaliteten er dårlig.

DVD-afspilleren starter
ikke afspilningen

Fjernbetjeningen fungerer
ikke korrekt.

Videobåndet kan ikke
sættes i maskinen.

Ingen Hi-Fi-lyd

Ikke en NICAM-
lydoptagelse 

Årsag

● DVD- eller videomaskineknapperne er ikke
sammenkoblet korrekt.

● Netledningen er afbrudt.

● Der er ikke isat en disk.

● Fjernsynet er ikke indstillet til at modtage
fra et signal fra DVD-udgangen.

● Videokablet er ikke godt nok tilsluttet.

● Udstyret, der er forbundet med
audiokablet, er ikke indstillet til at modtage
et signal fra DVD-udgangen.

● Videokablerne er ikke omhyggeligt 
tilsluttet.

● Udstyret, der er forbundet med
audiokablet, er slukket.

● Udgangene til digital audio er stillet til en
forkert position.

● Disken er snavset.
● TV-kanalerne er ikke korrekt indstillet.

● En disk, der ikke kan afspilles, er isat.

● Disken vender forkert.

● Disken ligger ikke i styret.

● Disken er snavset.

● TBedømmelsesniveauet er indstillet.

● Der er en forhindring på linjen mellem
fjernbetjeningen og denne enhed.

● Batterierne i fjernbetjeningen er flade.

● Er kassettedrevet tomt?

● Audio-indstillingen er ikke korrekt.

● NICAM-tilstanden er ikke defineret
korrekt.

Afhjælpning

● Se side 232.

● Sæt netledningen omhyggeligt i stikkontakten.

● Isæt en disk.

● Vælge den korrekte indstilling for video input
på fjernsynet, så billedet fra DVD-afspilleren
vises på fjernsynsskærmen.

● Slut videokablet omhyggeligt fast til stikkene.

● Vælg den korrekte indstilling for input for
audio-modtageren, så du kan lytte til lyden fra
DVD-afspilleren.

● Slut audiokablet omhyggeligt fast til stikkene.

● Tænd det udstyr, der er forbundet med
audiokablet.

● Stil udgangen til digital audio til den korrekte
position, og tænd derefter igen for DVD-
afspilleren ved at trykke på POWER.

● Rens disken.
● Kontroller indstillingen og udfør indstillingen igen.

● Isæt en disk, der kan afspilles. (Kontroller
disktype og regionskode.)

● Vend disken med afspilningssiden nedad.

● Læg disken korrekt i skuffen inden for styret.

● Rens disken.

● Afbryd bedømmelsesfunktionen eller rediger
bedømmelsesniveauet.

● Fjern hindringen.

● Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.

● Tag båndet ud.

● Skift ‘AUDIO’ i hovedmenuen til ‘STEREO’.

● Sørg for at NICAM er angivet som AUTO i
menuen, for den station der skal optages.
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Sprogkodeliste

Indtast koden for indstilling af “LANGUAGE” (sprog) (Se side 245).

Kode Sprog

6566 Abkhasisk

6565 Afar

6570 Afrikaans

8381 Albansk

6577 Amhari

6582 Arabisk

7289 Armensk

6583 Assamesisk

6588 Aymara

6590 Aserbajdsjansk

6665 Bashkir

698 Baskisk

6678 Bengalsk, Bangla

6890 Bhutansk

6672 Bihari

6682 Bretonsk

6671 Bulgarsk

7789 Burmesisk

6669 Hviderussisk

7577 Cambodiansk

6765 Katalansk

9072 Kinesisk

6779 Korsikansk

7282 Kroatisk

6783 Tjekkisk

6865 Dansk

7876 Hollandsk

6978 Engelsk

6979 Esperanto

6984 Estisk

7079 Færøsk

Kode Sprog

7074 Fiji

7073 Finsk

7082 Fransk

7089 Frisisk

7176 Galicisk

7565 Georgisk

6869 Tysk

6976 Græsk

7576 Grønlandsk

7178 Guarani

7185 Gujarati

7265 Hausa

7387 Hebraisk

7273 Hindi

7285 Ungarsk

7383 Islandsk

7378 Indonesisk

7365 Interlingua

7165 Irsk

7384 Italiensk

7465 Japansk

7487 Javanesisk

7578 Kannada

7583 Kashmiri

7575 Kazakstansk

7589 Kirghisisk

7579 Koreansk

7585 Kurdisk

7679 Laotisk

7665 Latin

7686 Lettisk

Kode Sprog

7678 Lingala

7684 Litauisk

7775 Makedonsk

7771 Malegassisk

7783 Malajisk

7776 Malayalam

7784 Maltesisk

7773 Maori

7782 Marathi

7779 Moldavisk

7778 Mongolsk

7865 Naurisk

7869 Nepalesisk

7879 Norsk

7982 Oriya

8065 Panjabi

8083 Pashtunsk, Pushto

7065 Persisk

8076 Polsk

8084 Portugisisk

8185 Quechua

8277 Rhætoromansk

8279 Rumænsk

8285 Russisk

8377 Samoansk

8365 Sanskrit

7168 Skotsk gælisk

8382 Serbisk

8372 Serbokroatisk

8378 Shona

8368 Sindhi

Kode Sprog

8373 Singalesisk

8375 Slovakisk

8376 Slovensk

8379 Somalisk

6983 Spansk

8385 Sudanesisk

8387 Swahili

8386 Svensk

8476 Tagalog

8471 Tadsjikisk

8465 Tamilsk

8484 Tatarisk

8469 Telugu

8472 Thai

6679 Tibetansk

8473 Tigrinya

8479 Tonga

8482 Tyrkisk

8475 Turkmensk

8487 Twi

8575 Ukrainsk

8582 Urdu

8590 Uzbekisk

8673 Vietnamesisk

8679 Volapük

6789 Walisisk

8779 Wolof

8872 Xhosa

7473 iddisch

8979 Yoruba

9085 Zulu
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Liste over lande-/områdekoder

Kode Land/område
AD Andorra
AE De Forenede Arabiske

Emirater
AF Afghanistan
AG Antigua og Barbuda
AI Anguilla
AL Albanien
AM Armenien
AN Hollandske Antiller
AO Angola
AQ Antarktis
AR Argentina
AS Amerikansk Samoa
AT Østrig
AU Australien
AW Aruba
AZ Aserbajdsjan
BA Bosnien-Herzegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgien
BF Burkina Faso
BG Bulgarien
BH Bahrain
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei Darussalam
BO Bolivia
BR Brasilien
BS Bahamaøerne
BT Bhutan
BV Bouvet Island
BW Botswana
BY Hviderusland
BZ Belize
CA Canada
CC Kokosøerne
CF Centralafrikanske Republic
CG Congo
CH Schweiz
CI Elfenbenskysten
CK Cook-øerne
CL Chile
CM Cameroun
CN Kina
CO Colombia
CR Costa Rica
CS Tidligere Tjekkoslovakiet
CU Cuba
CV Kap Verde
CX Juleøerne
CY Cypern
CZ Tjekkiske Republik
DE Tyskland
DJ Djibouti
DK Danmark
DM Dominica
DO Dominikanske Republic
DZ Algeriet
EC Ecuador
EE Estland
EG Ægypten
EH Vestsahara

Kode Land/område
ER Eritrea
ES Spanien
ET Ætiopiem
FI Finland
FJ Fiji
FK Falklandsøerne
FM Mikronesien
FO Færøerne
FR Frankrig
FX Frankrig (Europæisk 

Territorie)
GA Gabon
GB Storbritannien
GD Grenada
GE Georgia
GF Fransk Guyana
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Grønland
GM Gambia
GN Guinea
GP Guadeloupe (French)
GQ Ækvatorialt Guinea
GR Greece
GS S. Georgia & S. Sandwich Isls.
GT Guatemala
GU Guam (USA)
GW Guinea Bissau
GY Guyana
HK Hong Kong
HM Heard- og McDonaldøerne
HN Honduras
HR Kroatien
HT Haiti
HU Ungarn
ID Indonesien
IE Irland
IL Israel
IN Indien
IO Britiske Territorium i Det

Indiske Ocean
IQ Irak
IR Iran
IS Island
IT Italien
JM Jamaica
JO Jordan
JP Japan
KE Kenya
KG Kirgisistan
KH Cambodja
KI Kiribati
KM Comorerne
KN Saint Kitts & Nevis Anguilla
KP Nordkorea
KR Sydkorea
KW Kuwait
KY Caymanøerne
KZ Kazakhstan
LA Laos
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka

Kode Land/område
LR Liberia
LS Lesotho
LT Litauen
LU Luxembourg
LV Letland
LY Libyen
MA Marokko
MC Monaco
MD Moldavien
MG Madagascar
MH Marshalløerne
MK Makedonien
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongoliet
MO Macau
MP Nordmarianerne
MQ Martinique (Fransk)
MR Mauritanien
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauritius
MV Maldiverne
MW Malawi
MX Mexico
MY Malaysia
MZ Mozambique
NA Namibia
NC Ny Caledonien (Fransk)
NE Niger
NF Norfolk Island
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Holland
NO Norge
NP Nepal
NR Nauru
NU Niue
NZ New Zealand
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PF Polynesien (Fransk)
PG Papua New Guinea
PH Filippinerne
PK Pakistan
PL Polen
PM Saint Pierre og Miquelon
PN Pitcairnøen
PR Puerto Rico
PT Portugal
PW Palau
PY Paraguay
QA Qatar
RE Réunion (French)
RO Rumænien
RU Rusland
RW Rwanda
SA Saudiarabien
SB Salomonøerne
SC Seychellerne
SD Sudan
SE Sverige
SG Singapore

Kode Land/område
SH Sankt Helena
SI Slovenien
SJ Svalbard og Jan Mayen
SK Slovakiet
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Surinam
ST Saint Tome og Principe
SU Tidligere Sovjetunionen
SV El Salvador
SY Syrien
SZ Swaziland
TC Turks- og Caicosøerne
TD Chad
TF Franske Territorier, Sydlige
TG Togo
TH Thailand
TJ Tadsjikistan
TK Tokelau
TM Turkmenistan
TN Tunesien
TO Tonga
TP Østtimor
TR Tyrkiet
TT Trinidad og Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
TZ Tanzania
UA Ukraine
UG Uganda
UK Storbritannien og

Nordirland
UM Amerikanske Mindre

Oversøiske Øer
US USA
UY Uruguay
UZ Usbekistan
VA Vatikanstaten
VC Saint Vincent og

Grenadinerne
VE Venezuela
VG Jomfruøerne (Britiske)
VI Jomfruøerne (USA)
VN Vietnam
VU Vanuatu
WF Wallis- og Futunaøerne
WS Samoa
YE Yemen
YT Mayotte
YU Jugoslavien
ZA Sydafrika
ZM Zambia
ZR Zaire
ZW Zimbabwe

Indtast det korrekte kodenummer for fabriksindstillingen “Area Code (Landekode)” (Se side 247).
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Specifikation

Generelt 
Lysnettilslutning AC 220-230V, 50Hz
Effektforbrug 17W
Mål (ca.) 430 X 78.5 X 265 mm (b/h/d)
Vægt (ca.) 4.06 kg
Driftstemperatur 5°C til 35°C
Luftfugtighed ved drift 5 % til 90 %
Timer 24 timer displaytype
RF-modulator UHF 22-68 (justerbar)

System
Laser Halvleder laser, bølgelængde 650 nm
Videohovedsystem Dobbelt azimuth 6 hoveder spiralscanning.
Signalsystem PAL
Frekvensrespons DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz til 44 kHz

DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz til 22 kHz
CD: 8 Hz til 20 kHz

Signal-støjforhold Mere end 100dB (ANALOG OUT-stik)
Harmonisk forvrængning Under 0,008%
Dynamisk område Over 100 dB (DVD)

Over 95 dB (DVD)

Input (VCR)
Audio -6,0dBm, over 10 kOhm (SCART)

-6,0dBm, over 47 kOhm (RCA)
Video 1,0Vp-p, 75 Ohm, ubalanceret (SCART/RCA)

Output (DVD)

VIDEO OUT 1 Vp-p 75 ohm, synk. Negativ
COMPONENT VIDEO OUT (Y) 1 Vp-p 75 ohm, negativ synk., RCA-stik x 1
(Progressiv scanning) (Pb)/(Pr) 0,7 Vp-p 75 ohm, RCA-stik x 2.
RGB-udgang 0,7 Vp-p 75 ohm
Audio-output (digital audio) 0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1
Audio-output (analog audio) 2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (V, H) x 2

Output (VCR)
Audio -6,0dBm, under 1 kOhm (SCART)
Video 1,0Vp-p, 75 Ohm, ubalanceret (SCART)
RGB-udgang 0,7 Vp-p 75 ohm

Konstruktion og specifikationer kan ændres uden varsel.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby” og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.


