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A Placer denne enhed på en plan overflade med 
frontpanelet nedad.

Bemærk  For at undgå, at denne enhed bliver ridset, 
skal frontens overflade altid dækkes med stof, før du 
lægger den ned.

B Placer holderen på bagpanelet, og skub mod venstre for 
at låse den på plads.
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Hvad følger med?
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Bemærk: 
Skift til INPUT ved brug.
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3 Nyd det2 Opsætning

A	Sådan finder du TV-kanalen

A Tryk på  STANDBY-ON 1 på denne enhed for at 
tænde den..

 

STANDBY-ON

B Tænd TV’et. Brug TV’ets fjernbetjening til at vælge 
den rigtige kanal.

Bemærk  Du finder den rigtige TV-kanal ved at 
trykke flere gange på knappen CHANNEL DOWN på 
TV’ets fjernbetjening (eller AV, SELECT, °), indtil du 
ser Video in-kanalen. 

B	Vælg det sprog, der skal vises på 
skærmen

A Tryk på SETUP.   
{ Siden Generel opsætning } vises.

CDLÅS ENGLISH        
OSD SPROG                      FRANÇAIS                                  

DVALE DEUTSCH        

Lip Sync ITALIANO                                                

LYDST. ESPAÑOL

Aut. standby PORTUGUÊS
DivX(R) VOD-KODE NEDERLANDS

 

Siden Generel opsætning

B Brug tasterne  til at vælge { OSD SPROG }, og 
tryk derefter på .

C Brug tasterne  til at vælge et sprog, og tryk på 
OK for at bekræfte. (Hvis det er et Philips 
“EasyLink”-TV, skal { Auto } vælges).   

D Tryk på SETUP for at afslutte.

Bemærk  Det sprog, der indstilles her, gælder kun 
for de menuer, der vises på TV’et, mens denne enhed 
betjenes, og ikke for betjening af DVD’ens diskmenu.

Der er forskellige opsætningsindstillinger (Audio Setup 
(Lydindstillinger), Video Setup (Videoindstillinger), Preference 
Setup (Indstillinger)) på denne enhed. Se i Brugerhåndbogen, hvis 
du har brug for flere oplysninger.

A	Start diskafspilning  

A Afspilningen starter automatisk, når der er blevet lagt 
en disk i skuffen.  

Bemærk  Hvis en diskmenu vises på TV’et, skal du 
bruge tasterne   til at navigere i DVD-menuen. 

B Tryk på PLAY/PAUSE u for 
at starte afspilningen.

C Tryk på STOP Ç for at    
stoppe afspilningen.   

Fejlfinding
Du finder flere tip til fejlfinding i 
brugerhåndbogen.

Ingen strøm
• Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
• Tryk på STANDBY-ON 1 på enhedens toppanel for 

at tænde for strømmen.

Intet billede
•  Kontroller forbindelsen til TV’et og sørg for, at 

stikkene sidder korrekt.

Ingen lyd eller forvrænget lyd
•  Kontroller lydforbindelserne, og sørg for, at den 

tilsluttede lydenhed er tændt.
•  Ved HDMI-tilslutning skal du kontrollere, om dit 

TV’s HDMI- eller digitale indstilling er sat til. Kontakt 
din TV-producent for at få mere information.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.
•  Kontroller, at batterierne sidder korrekt, eller 

udskift batterierne med nye.
•  Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og 

enheden.
•  Peg fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren.

Behøver du hjælp?
Brugerhåndbog
Læs brugerhåndbogen, som fulgte med din Philips DVD-afspiller.
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