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3 Njut2 Ställ in

A	Hitta visningskanal

A Slå på enheten genom att trycka på 1.

 

B Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja 
rätt visningskanal.

Obs!  Sök efter rätt visningskanal genom att trycka 
på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n 
flera gånger (eller på knappen AV, SELECT, °) tills 
videokanalen visas. 

B	Välj visningsspråk på skärmen

A Tryck på SETUP.   
{ Allmänna inställningar } visas.

SKIVLÅS 

OSD-SPRÅK                     Auto (ENG)        

SLEEP ENGLISH

Läppsynk DEUTSCH

VOLYM NEDERLANDS

Auto standby FRANÇAIS

DivX(R) VOD-KOD ITALIANO

 ESPAÑOL

Allmänna inställningar

B Använd knapparna  för att välja { OSD-SPRÅK } 
och tryck på .

C Välj språk med knapparna  och bekräfta genom 
att trycka på OK. (För Philips EasyLink-TV måste { 
Auto } väljas.)   

D Avsluta genom att trycka på SETUP.

Obs!  Det språk du väljer här gäller bara för de 
menyer som visas på TV:n när du använder den här 
enheten, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera inställningsalternativ (ljudinställningar, 
videoinställningar, egna inställningar) för enheten. Mer 
information finns i användarhandboken.

A	Starta skivuppspelning  

A Det är möjligt att uppspelningen börjar automatiskt 
efter att en skiva har lagts i skivsläden.  

Obs!  Om en skivmeny visas på TV:n använder du 
  till att bläddra i DVD-menyn. 

B Tryck på u så startas 
uppspelningen.

C Om du vill avbryta 
uppspelningen trycker du 

 på n.

Felsökning
Fler felsökningstips hittar du i 
användarhandboken.

Ingen ström
• Kontrollera att du har anslutit strömkabeln.
• Tryck på 1 på enhetens toppanel så att strömmen 

slås på.

Ingen bild
•  Kontrollera anslutningen till TV:n och att du har satt 

i alla anslutningar.

Inget ljud eller förvrängt ljud
•  Kontrollera ljudanslutningarna och se till att den 

anslutna ljudenheten är påslagen.
•  För HDMI-anslutning kontrollerar du om TV:ns 

HDMI-inställning eller digitala inställning är satt till 
PÅ. Kontakta TV-tillverkaren om du önskar 
detaljerad information.

Fjärrkontrollen fungerar inte
•  Kontrollera att du har satt i batterierna på rätt sätt 

eller sätt i nya batterier.
•  Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
•  Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn.

Behöver du hjälp?
Användarhandbok
Läs i användarhandboken som följde med DVD-spelaren från Philips.
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