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DVD Video -soitinPika-aloitusopas
Mitä pakkauksessa on?

DVD Video -soitin
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3 Käyttö2 Asennus

A	Katselukanavan valinta

A Kytke laitteeseen virta painamalla 1-painiketta.

 

B Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava 
television kaukosäätimellä.

Huomautus  Voit etsiä oikean katselukanavan 
painamalla television kaukosäätimen CHANNEL 
DOWN -painiketta (tai AV, SELECT, °-painiketta ) 
toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B	Valitse näyttökieli näytössä

A Paina SETUP-painiketta.   
Esiin tulee { Yleiset asetukset -sivu }.

LEVYLUKKO 

VALIKKOKIELI                   Auto (ENG)        

SLEEP ENGLISH

Huulisynkr. DEUTSCH

VOIMAK NEDERLANDS

Autom. valmiustila FRANÇAIS

DivX(R)VOD-KOODI ITALIANO

 ESPAÑOL

Yleiset asetukset -sivu

B Valitse -painikkeilla { VALIKKOKIELI } ja paina 
-painiketta.

C Valitse kieli -painikkeilla ja vahvista valinta OK-
painikkeella. (Philips EasyLink-TV: { Auto } on oltava 
valittuna.)   

D Poistu painamalla SETUP-painiketta.

Huomautus Valittu kieli koskee vain laitteen 
valikoita, jotka näkyvät televisiossa tätä laitetta 
käytettäessä, eivätkä DVD-laitteen levyvalikoita.

Tässä laitteessa on useita asetusvaihtoehtoja (ääniasetukset, 
videoasetukset, etusija-asetukset). Lisätietoja on laitteen 
käyttöoppaassa.

A	Levyn toistaminen  

A Toisto voi alkaa automaattisesti, kun levy on asetettu 
levykelkkaan.  

Huomautus  Jos televisioruutuun tulee levyvalikko, 
siirry  -painikkeilla DVD-valikon kohdasta 
toiseen. 

B Aloita toisto painamalla u-
painiketta.

C Lopeta toisto painamalla n-
painiketta.

Vianmääritys
Lisää vianmääritysvihjeitä on 
käyttöoppaassa.

Laitteessa ei ole virtaa
• Tarkista, että virtajohto on oikein kytketty.
• Kytke laitteeseen virta painamalla yläpaneelin 1 

painiketta.

Ei kuvaa
•  Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on 

kunnolla kytketty.

Ei ääntä tai ääni on vääristynyt
•  Tarkista ääniliitännät ja varmista, että liitettyyn 

äänilaitteeseen on kytketty virta.
•  Jos käytössä on HDMI-liitäntä, tarkista, että television 

HDMI- tai Digitaali-asetukseksi on valittu ON 
(Käytössä). Lisätietoja saat television valmistajalta.

Kaukosäädin ei toimi
•  Tarkista ,että paristot on asetettu oikein tai vaihda 

paristot.
•  Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
•  Osoita kaukosäätimellä suoraan 

infrapunatunnistimeen.

Tarvitsetko apua?
Käyttöopas
Lisätietoja on Philipsin DVD-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Internetissä
Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcomee.
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