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1 Hookup and play

EN Before you connect this DVD player, read and understand all accompanying instructions.  
DA Før du betjener denne DVD-afspiller, er det vigtigt, at du har læst og forstået alle tilhørende 

instruktioner.  
DE Lesen Sie bitte die gesamte im Lieferumfang enthaltene Anleitung durch, bevor Sie diesen DVD-

Player anschließen.  
ES Antes de conectar el reproductor de DVD, asegúrese de leer y entender todas las instrucciones 

adjuntas.  
FI Ennen kuin käytät tätä DVD-soitinta, tutustu kaikkiin sen mukana toimitettuihin ohjeisiin.  
FR Avant de connecter ce lecteur de DVD, assurez-vous d’avoir bien lu et compris l’ensemble des 

instructions fournies.  
IT Prima di collegare il lettore DVD, leggere attentamente tutte le istruzioni annesse.  
NL Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze DVD-speler gaat 

gebruiken.  
PT Antes de ligar este leitor de DVD, leia e compreenda todas as instruções que o acompanham.  
SV Innan du ansluter den här DVD-spelaren bör du läsa och se till att du förstår alla medföljande 

instruktioner. 

Trademarks

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

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi 
����������	
���������	����������������������® device that plays DivX video. Visit divx.com for more 
�	��������	��	����������������������	����������������	��������������

�������!"��"!�#�$�%$�#&�%�'������������������® device must be registered in order to 
play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the 
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to 
complete your registration.
DivX®, DivX Ultra®*��������������® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its 
subsidiaries and are used under license.
DivX Ultra®����������������������® video with advanced features and premium content.

‘DVD Video’ is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.
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1 Tilslut og spil
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2 Brug af DVD-afspilleren
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips 
tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. 

Grundlæggende afspilningsstyring

 Under afspilning kan du trykke på følgende knapper for at betjene 
afspilleren.

Knap Handling
Åbn startmenuen.
Åbn eller luk diskskuffen.

DISC MENU Åbn eller luk diskmenuen.
 OPTIONS ��+�	+������������	?���	����	����������	�	+���������


 Navigering i menuerne.
Langsomt frem eller tilbage.
���?������+�	+����������	������+�����+���	


 / Navigering i menuerne.
Hurtigt frem eller tilbage.
���?������+�	+����������	������+�����+���	


OK Bekræft en indtastning eller et valg.
Start, pause eller genoptag afspilning.

 STOP Stop afspilningen.
 BACK Gå tilbage til den forrige displaymenu.
 / >���	+��������������+��������	���������*�?���������������


SUBTITLE Vælg et sprog til undertekster.
GOTO Spring til en titel, et kapitel eller et spor.
AUDIO Vælg et lydsprog eller en kanal.

Tilpas billedvisningen til TV-skærmen.
Zoom ind eller ud på billedet.

VOLUME Aktiver lydstyrkekontrol, og tryk derefter på  / 
 for at ændre lydstyrken.

REPEAT/
REPEAT A-B

Vælg en gentag afspilning-funktion.
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Videofunktioner
Under videoafspilning kan du få adgang til følgende indstillinger ved at trykke på  OPTIONS.
H� [Info]: Vis oplysninger om den aktuelle afspilning.
H� [PBC]: Vis eller spring over indholdsmenuen på VCD og SVCD.
H� [Formatforhold]: Vælg et visningsformat, der passer til TV-skærmen.
H� [LYDST.]: Juster lydstyrken.
H� [Vinkl]: Vælg en kameravinkel, som video skal ses fra.

Afspilning af et musikdiasshow
Afspil musik og billeder samtidig for at lave et musikdiasshow.
1 ��������	�����?��������	����?

2 Tryk på  ��������	���+��������=���������	�

3 Vælg et billede fra den samme disk, og tryk på OK for at starte diasshowet.
4 Tryk på  for at stoppe diasshowet.
5 Tryk på  igen for at stoppe musikafspilningen.

Kontrol af afspilning af fotos
Under et fotodiasshow kan du bruge fjernbetjeningen til at styre afspilningen.

Knap Handling
 Roter et billede vandret eller lodret.
 / Roter et billede med eller mod uret.
 OPTIONS Åbn for at vælge [Farve] for at vise et billede i farver eller sort/hvid.

Åbn for at vælge [Fotovisning] for at vise miniaturebilleder.
Zoom ind eller ud på et billede.
Afspilningspause i zoom-tilstand.

OK Start eller genoptag en afspilning.
Stop en afspilning.

Gentagelse af afspilning
Tryk gentagne gange på REPEAT/REPEAT A-B  under afspilning for at vælge en gentagelsesindstilling.
H� Gentag aktuel titel, kapitel eller spor.
H� Gentag hele diskens indhold.
H� Gentagelse af afspilning for et bestemt afsnit.
Gentagelse af afspilning for et bestemt afsnit
1 ���?������+�	+�����REPEAT/REPEAT A-B  for at vælge  som startpunkt.
2 Tryk på REPEAT/REPEAT A-B  igen for at vælge  som slutpunkt.

 » Gentagelse af afspilning for det markerede afsnit starter. 
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3 Hvis du vil annullere gentagelse af afspilning, skal du trykke, indtil  vises.

Bemærk

 H Gentagelse af afspilning af det markerede afsnit er kun mulig inden for en titel eller et spor.

Spring frem
Du kan springe frem til en bestemt titel, kapitel eller spor.
1 Tryk på GOTO under afspilning.

 » Der vises et indtastningsfelt, og "0" blinker.
2 Tryk på   for at vælge et ciffer som nummer på titel/kapitel/spor.
3 Når et ciffer er valgt, trykker du på  /  for at ændre cifferets position.
4 Om nødvendigt gentages trin 2 og 3 for at fuldføre indtastningen af et nummer på titel/kapitel/spor.
5 Tryk på OK.

 » Afspilningen springer frem til valgte titel, kapitel eller spor.

DivX-videoer
Du kan afspille DivX-videoer fra en disk.
VOD-kode til DivX
H� Før du køber DivX-videoer og spiller dem på denne afspiller, skal du besøge vod.divx.com for at 

registrere afspilleren ved hjælp af DivX VOD-koden. 
H� Få vist DivX VOD-koden: Tryk på , og vælg [Opsæt] > [Generelt] > [DivX(R) VOD-kode].
DivX-undertekster
H� Tryk på SUBTITLE for at vælge sprog. 
H� Hvis undertekster ikke vises korrekt, skal du ændre det tegnsæt, der understøtter DivX-

undertekster. Vælg et tegnsæt: Tryk på , og vælg [Opsæt] > [Indstill.] > [DivX-undertxt].

Tegnsæt Sprog
[Standard] #	+���?*���=�	�?*���	�?*�����	��?*��	�?*����	�?*�+����?*����?*�������	�?*�?�����?������	�*�

norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Centraleuropa] Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, 

slovakisk, slovensk og serbisk
[Kyrillisk] Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk] Græsk

Bemærk

 H J������?�	�+����=��+�����	�����?����	�*��?������?�	��������*�����	�����?�����	����	���+��+������������	��	���������$
��������	
����������$��������	��
�?�
����	��	+�����W�����
���W*��?����	�����?�����	�+����������W�����
���W�������W�����
��=W
�

 H ��		������������?�	�����������	�����?������������+�	�����������'�
���*�
��=*�
�@�*�
�����+�
���




20

D
an

sk

DA

3 Ændring af indstillinger
!���		�������	��������������������	�����	�������	+��	����������������	


 
Bemærk

 H Du kan ikke redigere en menu, der er nedtonet.
 H For at få adgang til [Indstill.] skal du stoppe diskafspilning.
 H Tryk på  for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på  for at forlade menuen.

Generel (dvale, standby...)
1 Tryk på .
2 Vælg [Opsæt] > [Generelt] for at få adgang til generel opsætning.
H� [CD-lås]: Lås eller oplås en disk til afspilning. For at afspille en låst disk skal du indtaste din 

adgangskode: Tryk på   for at indtaste et ciffer, og tryk på  /  for at ændre cifferets position. 
Standardadgangskoden er "136900".

H� [Osd sprog]: Vælg et sprog til skærmmenuen.
H� [Sleep-timer]: Indstil en periode, hvorefter afspilleren skal skifte automatisk til standbytilstand fra 

afspilning. 
H� [Aut. Standby]: Aktiver eller deaktiver automatisk standby. Hvis denne indstilling aktiveres, skifter 

afspilleren automatisk til standby efter 15 minutters inaktivitet (f.eks. pause- eller stoptilstand). 
H� [DivX(R) VOD-kode]: Vis DivX®-registreringskoden og afregistreringskoden.

Billede
1 Tryk på .
2 Vælg [Opsæt] > [Video] for at få adgang til videoopsætningsindstillingerne.
H� [TV-system]: Vælg et TV-system, der matcher dit TV. Som standard passer denne indstilling til de 

mest almindelige TV i dit land.
H� [Formatforhold]: Vælg et visningsformat, der passer til TV-skærmen.

Disc Setup
2
1

3

General Disc Lock
OSD Language English

Off
On
Registration

Sleep Timer
Auto Standby
DivX(R) VOD Code

Video

Audio

Preference

Unlock
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H� [Billedindstl]'�"��+��	���������	�����������	�������	+*���������������	��	�������	+

H� [RGB]: Aktiver eller deaktiver SCART-videoudgang, når afspilleren er tilsluttet via TV OUT-stikket.

Lyd
1 Tryk på .
2 Vælg [Opsæt] > [Lyd] for at få adgang til lydopsætningsindstillingerne.
H� [Analog udgang]: Vælg et lydformat for lydoutput, når afspilleren er tilsluttet via AUDIO OUT L/R-

stikkene.
H� [Digital lyd]: Vælg et lydformat for lydoutput, når afspilleren er tilsluttet via COAXIAL-stikket.

H� [Digital udgang] - Vælg en type digital udgang: [Slk] - Deaktiver digital udgang; [Alle] - 
Understøt formater for multikanallyd; [Kun PCM] - Downmix til to-kanals lydsignal.

H� [LPCM-udgang] - Vælg samplinghastighed for LPCM-udgang (Linear Pulse Code Modulation). Jo 
højere samplinghastighed, jo bedre lydkvalitet. [LPCM-udgang] er kun aktiveret, når [Kun PCM] 
er valgt under [Digital udgang].

H� [LYDST.]: Juster lydstyrken.
H� [Lydmodus]: Vælg en forudindstillet lydeffekt.
H� [Natmodus]: Vælg mellem stille eller fuldt dynamisk lyd. Nattilstand reducerer lydstyrken for høj lyd 

og forøger lydstyrken for lav lyd (som f.eks. tale).

Bemærk

 H Nattilstand er kun tilgængelig til Dolby-kodede DVD'er.

Præference (sprog, børnesikring...)
1 Tryk på .
2 Vælg [Opsæt] > [Indstill.] for at få adgang til præferenceindstillingerne.
H� [Lyd]: Vælg et lydsprog til videoen.
H� [Undertxt]: Vælg et undertekstsprog til videoen.
H� [CD-menu]: Vælg et menusprog til videodisken.
H� [Forældrestyring]: Begræns adgang til diske, der er kodet med vurderinger. Indtast "136900" for at 

få adgang til begrænsningsindstillingerne: Når adgangskodefeltet er markeret, skal du trykke på OK 
for at gå til indtastning, trykke på   for at vælge et ciffer og trykke på  /  for at ændre et 
ciffers position. 

H� [PBC]: Vis eller spring over indholdsmenuen på VCD og SVCD.
H� [Adg.kode]: Angiv eller rediger en adgangskode til afspilning af en disk med begrænset adgang. Hvis 

du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt din adgangskode, skal du indtaste "136900"
H� [DivX-undertxt]: Vælg et tegnsæt, der understøtter underteksten på din DivX-video.
H� [Versionsoplysn.]: Vis softwareversionen for denne afspiller.
H� [Normal]: Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger, undtagen indstillingerne for [CD-lås], 

[Forældrestyring] og [Adg.kode].
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Bemærk

 H Hvis det foretrukne sprog ikke er tilgængeligt som disksprog, lyd eller undertekster, kan du vælge [Andre] i menuindstillinger og 
�	���������	��$������������+?���*������	����=�+������		��=��+��������	�	+


 H Vurderingsniveauerne er landeafhængige. Vælg [8 Voksn] for at give tilladelse til at afspille alle diske.

4 Softwareopdatering

Bemærk

 H Afbryd ikke strømforsyningen under en softwareopdatering.

Hvis du vil kontrollere opdateringerne, skal du sammenligne afspillerens aktuelle softwareversion med 
den nyeste softwareversion (hvis den er tilgængelig) på Philips' websted.
1 Tryk på .
2 Vælg [Opsæt] > [Indstill.] > [Versionsoplysn.], og tryk derefter på OK.
3 Skriv modelnavnet og softwareversionsnummeret ned.
4 Besøg www.philips.com/support for at se efter den nyeste softwareversion ved hjælp af 

modelnavnet og softwareversionsnummeret.
5 Se opgraderingsinstruktionerne på webstedet for at fuldføre softwareopdateringen.

5 Specifikationer
Bemærk

 H >�����?����	��	��?�	��	��������	�������

Områdekode
Denne afspiller kan afspille diske med følgende områdekoder.

DVD-områdekode Lande

 Europa

Medier, der kan afspilles
H� DVD, DVD-video, VCD, SVCD, lyd-CD
H� DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maks. 299 mapper og 648 

�����
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Filformat
H� Video: avi, .divx, .mp4, .xvid
H� Lyd: .mp3, .wma
H� Billede: .jpg, .jpeg
Video
H� Signalsystem: PAL, NTSC
H� Composite-videoudgang: 1 Vp-p (75 ohm)
H� Scart: Europæisk stik
Lyd
H� Analogt output i 2 kanaler

H� Lyd foran V + H: 2 Vrms (47 kohm)
H� Digital udgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)

H� Koaksial
H� Samplingfrekvens:

H� MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz 48 kHz
H� WMA: 44,1 kHz, 48 kHz

H� Konstant bithastighed:
H� MP3: 8 kbps - 320 kbps
H� WMA: 32 kbps - 192 kbps

Hovedenhed
H� Mål (B x H x D): 310 x 39 x 203 (mm)
H� Nettovægt: 1,35 kg
Strøm 
H� Strømforsyning: AC 220-230 V~, 50 Hz
H� Strømforbrug: 8 W
H� Strømforbrug i standbytilstand: 0,5 W
Medfølgende tilbehør
H� Fjernbetjening og 2 batterier
H� Brugervejledning
�����	�
���������
���
H� Type: Halvleder-laser InGaAIP (DVD), AIGaAs (CD)
H� Bølgelængde: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
H� Udgangseffekt: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
H� Stråleafvigelse: 60 grader

6 Fejlfinding

Advarsel

 H Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet fra afspilleren.

Prøv aldrig selv at reparere afspilleren, da garantien i så fald bortfalder. 
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Hvis du oplever problemer med afspilleren, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller 
reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere din afspiller og få support på www.philips.com/
welcome. 
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om afspillerens modelnummer og serienummer. 
&����	���������+������	���������	�������=�+����	��������������	
�>?����	����	����'�
Modelnr. __________________________
Serienr. ___________________________
Intet billede.
H� TV'ets kanal til videoindgang er ikke valgt korrekt (se TV'ets brugervejledning). 
H� Hvis du har ændret en TV-systemindstilling, skal du skifte tilbage til standardindstillingen: 1) Tryk på  

for at åbne diskskuffen. 2) Tryk på SUBTITLE. 
Der kommer ingen lyd fra TV'et.
H� Kontroller, at lydkablerne er korrekt tilsluttet mellem afspilleren og TV'et. 
Ingen lyd under afspilning af DivX-video 
H� Lydkoderne er ikke understøttet. 
Disk kan ikke læses. 
H� ��	�������*��������������	��	��������������?�	�����W>�����?����	��W���W&�����*�����?�	����������W�

H� Hvis det drejer sig om en optaget disk, skal du kontrollere, om disken er færdiggjort. 
Filer kan ikke vises eller læses. 
H� ��	�������*�����	�����������������������������??�������?��������	��	������������+��	�����������������	�

���?�
�}���������������~~��������
�
H� ��	�������*��������������	��	��������������������������W>�����?����	��W���WJ��������W�

����&�����	�����
������
���������
 � ��	�������*��������$��������	���������+

 � ��	�������*����������	��	������?����?�


DivX-undertekster vises ikke korrekt.
 � ��	�������*�����	�����?�����	����������	��	���������$��������	

 � ��	�������*�����	�����?�����	��������	��	��	����������������		�������������
���*�
��=*�
�@�*�
���*��������

 � Vælg det tegnsæt, der understøtter undertekster (se "Brug af DVD-afspilleren" > "DivX-videoer").
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