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ALGEMENE INFORMATIE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Algemene informatie
• Het typeplaatje (met het

serienummer) zit op de achterkant
van het systeem.

• Opnemen is slechts geoorloofd als
geen inbreuk wordt gemaakt op
auteursrechten.

• Dit apparaat voldoet aan de radio-
ontstoringseisen van de Europese
Unie.

Met het oog op het milieu
Wij hebben alle overbodig
verpakkingsmateriaal weggelaten en
ervoor gezorgd dat de verpakking
gemakkelijk in drie materialen te scheiden
is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer)
en polyethyleen (zakken, beschermfolie).

Uw systeem bestaat uit materialen die
door een gespecialiseerd bedrijf
gerecycleerd en hergebruikt kunnen
worden. Informeer waar u
verpakkingsmateriaal, lege batterijen en
oude apparatuur kunt inleveren.

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.

ñ

Energy Star

Als ENERGY STARR-partner heeft Philips
vastgesteld dat dit product voldoet aan de
ENERGY STARR-richtlijnen omtrent efficiÎnt
energiegebruik.

Accessoires (bijgeleverd)
– Afstandsbediening
– Batterijen (2 x type AA) voor de

afstandsbediening
– AM-raamantenne
– FM-draadantenne
– Netsnoer
– CS-05 luidsprekerset (één paar

surround-luidsprekers en één
middenluidspreker)

– SCART-kabel

• Als u het systeem vanuit de kou in een
warme ruimte brengt, of als u het in een
vochtige kamer plaatst dan kan de lens
van de cd-speler binnenin het systeem
beslaan. In zo’n geval kan de cd-speler
niet normaal functioneren. Laat het
systeem ongeveer een uur aanstaan
zonder cd erin totdat het afspelen van
een cd weer normaal mogelijk is.

• Door elektrostatische ontlading kunnen
onverwacht problemen ontstaan.
Probeer deze te verhelpen door de
stekker van het netsnoer uit het
stopcontact te halen en enkele
seconden later weer aan te sluiten.

• Haal de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact als u de netvoeding
helemaal uit wilt schakelen.

Veiligheidsvoorschriften
• Controleer voor u het systeem aansluit

of de netspanning op het typeplaatje (of
de netspanning die naast de
netspanningskiezer staat) overeenkomt
met de plaatselijke netspanning. Is dit
niet het geval, neem dan contact op met
uw leverancier. Het typeplaatje zit op de
achterkant van het systeem.

• Verplaats het systeem niet meer als het
eenmaal aanstaat.

• Zet het systeem op een stevige
ondergrond (bijvoorbeeld een kast).

• Zet het systeem op een plaats waar er
voldoende ventilatie mogelijk is om
oververhitting van het systeem te
voorkomen. Zorg ervoor dat er ten
minste 10 cm ruimte is achter en boven
het apparaat en 5 cm aan de zijkanten.

• Het systeem heeft een ingebouwde
beveiliging tegen oververhitting.

• Plaats het systeem niet op een zacht
tapijt omdat hierdoor de
ventilatieopeningen aan de onderkant
afgesloten kunnen worden.

• Houd het systeem uit de buurt vocht,
regen, zand of verwarmingsapparatuur.

• Probeer in geen geval zelf het systeem
te repareren want dan vervalt de
garantie!
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VOORBEREIDING

A AM-antenneaansluiting
Sluit de bijgeleverde raamantenne aan op
de aansluitbus AM ANTENNA. Plaats de
AM-raamantenne zo ver mogelijk van het
systeem en verplaats de antenne tot de
ontvangst optimaal is.

B FM-draadantenneaansluiting
Sluit de bijgeleverde FM-draadantenne aan
op de aansluitbus FM ANTENNA 75 Ω.
Verplaats de FM-draadantenne tot de
ontvangst optimaal is.

Buitenantenne
U kunt de FM-stereo-ontvangst verbeteren
door een FM-buitenantenne aan te sluiten
op de aansluitbus FM ANTENNA 75 Ω met
behulp van een 75 Ω-coaxkabel.

C Luidsprekeraansluitingen
• Sluit de rechterluidspreker aan op de

FRONT-aansluitklemmen R, met de
gekleurde draad op de + en de zwarte
draad op de -.

• Sluit de linkerluidspreker aan op de
FRONT-aansluitklemmen L, met de
gekleurde draad op de + en de zwarte
draad op de -.

• Zet het afgestripte uiteinde van de kabel
vast in de klem zoals hieronder
aangegeven.

E Surround-achterluidspreker-
aansluitingen

Sluit de zwarte (ongemerkte) draden aan op
de zwarte REAR SURROUND-
aansluitklemmen en de witte (gemerkte)
draden op de grijze REAR SURROUND-
aansluitklemmen.

F Subwoofer Out-aansluiting
Op de aansluitbus SUBWOOFER OUT kunt
u de los verkrijgbare actieve subwoofer
aansluiten. De subwoofer geeft enkel de
lage tonen weer (bijvoorbeeld explosies,
gevechtsgeluiden van ruimteschepen enz).
Volg de gebruiksaanwijzing die bij de
subwoofer zit.

G Draadloze Surround Out-
aansluiting

Op de SURROUND OUT-uitgang kunt u in
plaats van de achterluidsprekers met
draadaansluiting ook de zender van een set
draadloze achterluidsprekers aansluiten
(niet bijgeleverd).  Volg de
gebruiksaanwijzing die bij de draadloze
achterluidsprekers zit.

Opmerking:
– De beschikbaarheid van draadloze

zenders en de bijbehorende apparatuur
is afhankelijk van de goedkeuring van de
plaatselijke autoriteiten. Gelieve u te
richten tot de respectieve plaatselijke
autoriteit die verantwoordelijk is voor de
veiligheid of de goedkeuring.

H Line Out-aansluiting
(draadloos)

De linker- en rechteraudioaansluitingen
LINE OUT kunt u aansluiten op de
ANALOGUE IN-ingangen van een losse cd-
recorder. Op die manier kunt u analoge
opnames maken.

Het is ook mogelijk om extra actieve
voorluidsprekers op een afstand van het
systeem te plaatsen (bijvoorbeeld in een
andere kamer). U heeft dan geen ongemak
van lange kabels door het huis. U kunt
zoveel draadloze luidsprekers plaatsen als
u wilt op voorwaarde dat ze op dezelfde
radiofrequentie werken. Sluit de draadloze
radiofrequentiezender aan op de LINEOUT-
uitgangen. Plaats de actieve luidsprekers
op de gewenste plek. Volg de
gebruiksaanwijzing die bij de actieve
luidsprekers zit.

12 mm

vastlos

WAARSCHUWING:
– Voor een optimale geluidsweergave

raden wij u aan de bijgeleverde
luidsprekers te gebruiken.

– Sluit niet meer dan een paar
luidsprekers aan aan een paar
aansluitklemmen +/- .

– Sluit geen luidsprekers aan met een
impedantie die lager is dan die van de
bijgeleverde luidsprekers. Zie hoofdstuk
TECHNISCHE GEGEVENS in deze
gebruiksaanwijzing.

D Middenluidspreker-
aansluitingen

Sluit de zwarte (ongemerkte) draden aan op
de zwarte CENTER-aansluitklem en de
blauwe (gemerkte) draden op de blauwe
CENTER-aansluitklem.
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I Aansluiten van andere
apparaten op uw systeem

Op de AUX/CDR IN-aansluitbussen op de
achterkant van het systeem kunt u de
linker- en rechteraudio-uitgangen van een
tv, een videorecorder, een laserdiskspeler,
een DVD-speler of een cd-recorder
aansluiten.

J AV Out-Aansluiting
Verbind, voor kijken en opnemen, de
uitgang AV OUT op de achterkant van het
systeem met de ingang VIDEO IN op de tv
of videorecorder en gebruik hiervoor de
bijgeleverde scart-kabel.

Opmerking:
– U kunt ook kiezen om de uitgang S-

VIDEO OUT (Y/C) of de uitgang ViDEO-
OUT (CVBS) op de achterkant van het
systeem te verbinden met de ingang S-
VIDEO IN van de tv waarbij u gebruik
maakt van respectievelijk een los
verkrijgbare S-VIDEO-kabel of een
CVBS-cinch-kabel.

VOORBEREIDING

K Digital Out-aansluiting
Via deze uitgang kunt u het digitale signaal
van de cd-speler opnemen op elk gewenst
audioapparaat met een digitale ingang
(bijvoorbeeld een cd-recorder, een DAT-
recorder, een D/A-omzetter en een digitale
signaalprocessor).

Sluit het ene uiteinde van de cinch-kabel
(niet bijgeleverd) aan op de uitgang
DIGITAL OUT en het andere uiteinde op het
audioapparaat met een digitale ingang. Let
erop dat de stekker van de cinch-kabel
volledig in de aansluiting zit.

L Netaansluiting
Verbind nadat alle andere aansluitingen
gemaakt zijn, het netsnoer met de
netingang op het systeem en stop de
stekker in het stopcontact.

Plaatsen van de batterijen in
de afstandsbediening
• Plaats de batterijen (type R06 of AA) in

de afstandsbediening zoals aangegeven
in het batterijvak.

• Verwijder de batterijen als ze leeg zijn
of als u ze langere tijd niet zult
gebruiken om te voorkomen dat ze gaan
lekken en zo de afstandsbediening
beschadigen. Gebruik als u de batterijen
vervangt altijd batterijen van het type
R06 of AA.

1pg 161-198/D5/22-Dut new 12/8/00, 11:49 AM165



166

3139 115 20032

Nederlands

RETURN
PERSONAL

V
EC DSC

D
B

B

DISC CHANGE

CD 1 CD 2 CD 3

OPEN•CLOSE

STANDBY 
ON

DC3C H A N G E R

DVD MINI HIFI SYSTEM

DIMPROG

POWER SAVE

IR SENSOR

RDS / CD TEXT

NEWS / T.A.

@

CLOCK/
TIMER

VOLUME

AXIS OK
DVD

MENU

DVD

SOUND JOGDVD JOG

PLAYBACK
MODE

DVD

VCD

CD

OPEN / CLOSE

MIC LEVEL

MIC

DVD / VCD / CD PLAYBACK

#

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

0

!

TUNERDVD CD AUX

A
-

B

PBC

1

2

4

⁄

¤

•

5

6
9

7 8

$

Å

É

1 32

4 65

7 98

VOLUME

0

2

AUX/CDR

TV/AV

DVD CD TUNER

SHUFFLEREPEAT

FTS

‹

(

∞

›

fi

¡
·

º

‡

$

§

≥

(

<

DSC VEC DBB MUTE

^

fl

BANDVCD • CD CD 1 • 2 • 3 CDR3

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURR

SURROUND CONTROL

$

!

4

STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE
PRESET �

�

S
C

A
N

CHANNEL

5.1CH / STEREO / SURR / 3D

É

ÉÉ

DVD OK

OSD SURR.

MENU

PROG. A-B SLEEP TIMER

SUBTITLE ANGLE AUDIO ZOOM

STOP PLAY

É

áà

ëí Ç

º
ª

§

)

¡

(

*

&

^

%

™ °

‚

≤

∞

≥

£

$ $

+

,

BEDIENINGSKNOPPEN

1pg 161-198/D5/22-Dut new 12/8/00, 11:49 AM166



167

3139 115 20032

Ne
de

rla
nd

s

BEDIENINGSKNOPPEN

Bedieningsknoppen op het
systeem en de afstandsbediening

1 STANDBY ON
– om het systeem aan of stand-by te

zetten.
– om te EASY SET-functie te gebruiken.
2 POWER SAVE
– om het systeem in de

energiebesparende stand te
schakelen.

3 IR SENSOR
– sensor voor de infrarood

afstandsbediening.
4 BRONKEUZE – om te kiezen tussen:

DVD / (VCD•CD)
– om DVD te kiezen. Als u DVD gekozen

heeft, kunt u dvd’s, vcd’s of cd’s
afspelen.
CD / (CD 1•2•3)

– om de cd-speler te bedienen. Als de
cd-speler stilstaat: om het cd-vak (1, 2
of 3) te kiezen.
TUNER / (BAND)

– om de tuner te bedienen. Als u de
tuner gekozen heeft: om het
golfgebied (FM, MW of LW) te kiezen.
AUX / (CDR)

– om het apparaat dat aangesloten is op
AUX IN te bedienen (bijvoorbeeld het
geluidskanaal van een tv,
videorecorder, laserdiskspeler, DVD-
speler of cd-recorder).  Als u het
aangesloten apparaat gekozen heeft,
druk dan op AUX of CDR om te kiezen.

TV/AV (enkel via de afstandsbediening)
– om het tv- en videosysteem aan of uit

te zetten.
5 DISPLAY
– voor informatie over wat het systeem

doet.
6 CD-LADE
7 DISC CHANGE
– om cd’s te verwisselen.
8 OPEN•CLOSE
– om de cd-lade te openen of te sluiten.
9 CD 1 / CD 2 / CD 3 (DIRECT

STARTEN VAN EEN CD)
– om het cd-vak te kiezen waarmee u

het afspelen wilt starten.
0 SURROUND SOUND DISPLAY

PANEL
– om de gekozen surround-instelling

weer te geven.
! SURROUND CONTROL (SURR)
– om Meerkanaalsgeluid, Stereo,

Surround of 3D-geluid te kiezen (enkel
bij dvd’s).

@ NEWS/TA
– om automatisch op een

nieuwsuitzending of verkeersinformatie.
# RDS/CD TEXT

bij TUNER ..... om de soort van RDS-
informatie in deze
volgorde te kiezen:
naam van de zender,
programmatype en
radiotekst.

bij CD ............ om de gecodeerde
informatie van de cd
weer te geven.

$ PER APPARAAT VERSCHILLEND
SEARCH•TUNING à  á ( 1 2 )
bij DVD/VCD/CD
– om achterwaarts/ voorwaarts te

zoeken (uitgezonderd voor cd-
weergave in de dvd-videolade).

bij TUNER
– om af te stemmen op een lagere of

hogere radiofrequentie.
bij CLOCK (enkel op het systeem)
– om het uur in te stellen.
bij TV VOL
– om het volume van de tv in te

stellen als u de tv met de
afstandsbediening bedient.

STOP•CLEAR 9
bij DVD
– om het afspelen van een dvd te

beëindigen (enkel voor DVD).
bij CD
– om het afspelen van een cd te

beëindigen en om een programma
te wissen (enkel voor CD).

bij TUNER
– om het programmeren te

beëindigen.
DEMO (enkel op het systeem)
– om het demonstratie-programma te

starten of te beëindigen.
PLAY  PAUSE  2;

bij DVD/VCD/CD
– om het afspelen te starten of te

onderbreken.
bij DVD/VCD
– om een stilstaand beeld te bekijken.

PREV  ¡ / NEXT  ™  (PRESET)
bij DVD/VCD/CD
– om naar het begin van het huidige,

vorige of volgende titel/ nummer te
gaan.

enkel bij VCD
– om het volgende of vorige MENU te

kiezen (enkel bij vcd’s terwijl PBC
ingeschakeld is).

– om tijdens het afspelen het
volgende of vorige vcd-nummer te
kiezen (enkel bij vcd’s terwijl PBC
uitgeschakeld is).

bij TUNER
– om een geprogrammeerde zender

te kiezen.
bij CLOCK (enkel op het systeem)
– om de minuten in te stellen.

% CLOCK/TIMER
– om de tijd weer te geven en om de

klok of timer in te stellen.
^ SOUND CONTROL – om het

gewenste klankeffect te kiezen :
VEC, PERSONAL, DSC of DBB.

& SOUND JOG
– om het gewenste klankeffect VEC/

PERSONAL/DSC/DBB in te stellen. U
moet eerst het respectieve klankeffect
kiezen.
VEC

– om de gewenste virtuele omgeving
(VEC) te kiezen : HALL, CLUB, DISCO,
CINEMA, CONCERT of ARCADE.
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PERSONAL
– om te kiezen uit in het totaal 6

voorkeursinstellingen voor de
Spectrum Analyzer : PERSONAL 1-6.
DSC

– om de gewenste digitale klankregeling
(DSC) te kiezen : OPTIMAL, CLASSIC,
TECHNO, VOCAL, ROCK of JAZZ.
DBB

– om het niveau voor Dynamic Bass
Boost te kiezen : BEAT, PUNCH of
BLAST.

* ;

– aansluitbus voor een hoofdtelefoon.
( VOLUME
– om het volume harder of zachter te

zetten.
) DIM
– om de helderheid van het display te

kiezen: DIM 1, DIM 2, DIM 3 of
DIM OFF (uit).

¡ PROGram (FTS - Favoriete Track
Selectie)
bij DVD/VCD/CD
– om cd-nummers te programmeren.
bij TUNER
– om zenders te programmeren.
bij CLOCK (enkel op het systeem)
– om te kiezen tussen de 12- of 24-

uursklok.
™ DVD-VIDEO-LADE
£ OPEN/CLOSE 0
– om de dvd-videodisk-lade te openen of

te sluiten.

≤ PLAYBACK MODE
– om weer te geven welk type afspelen

gekozen is : DVD, VCD of CD.
∞ DVD MENU
– om het dvd-diskmenu te openen.
§ OK
– om uw keuze te bevestigen.
≥ AXIS ( 1 2 3 4 )
– om de richting van de cursor te kiezen:

omhoog/ omlaag of naar links/ naar
rechts.

– (enkel op de afstandsbediening)
om de cursor te verplaatsen: naar
links, naar rechts, omhoog of omlaag.

• DVD JOG
– om de cursor omhoog/ omlaag of naar

links/ naar rechts te verplaatsen. U
moet eerst de as (AXIS) waarover u
wilt verplaatsen kiezen.

ª SCAN
bij DVD
– om de eerste 10 seconden van elk

hoofdstuk binnen een titel af te
spelen.

bij VCD/CD
– om de eerste 10 seconden van elk

nummer af te spelen.
º A - B (enkel voor DVD)
– om een bepaalde scène of passage

van een disk telkens opnieuw af te
spelen.

⁄ PBC (PLAYBACK CONTROL)
– om PBC in of uit te schakelen (enkel

voor VCD-versie 2.0) .

¤ RETURN (enkel voor CD)
– om tijdens het afspelen terug te keren

naar het vorige MENU.
‹ REPEAT
– om een nummer van een cd, een cd of

alle aanwezige cd’s te herhalen (enkel
voor CD).

– om het afspelen van een hoofdstuk/
index, titel/ nummer of disk te
herhalen (enkel voor DVD).

› OSD MENU (ON SCREEN
DISPLAY)

– om het display op het tv-scherm weer
te geven of uit te zetten.

fi SUBTITLE
– om te kiezen uit de verschillende talen

voor de ondertiteling die beschikbaar
zijn op de dvd.

fl ANGLE
– om te kiezen uit de verschillende

camerahoeken die beschikbaar zijn op
de dvd.

‡ MUTE
– om het geluid tijdelijk uit te zetten en

daarna weer aan te zetten.
° SLEEP
– om het systeem op een ingestelde tijd

stand-by te schakelen.
· TIMER
– om de timer in of uit te schakelen.
‚ AUDIO
– om te kiezen uit de verschillende

gesproken talen die beschikbaar zijn
op de dvd.

ZOOM
– om een stilstaand beeld op het tv-

scherm te vergroten.
+ SHUFFLE
– om alle nummers van alle aanwezige

cd’s in willekeurige volgorde af te
spelen.

, DIGIT 0 – 9
(nummers die uit meer dan 2 cijfers
bestaan, moeten binnen twee
seconden ingetoetst worden.)
bij DVD/VCD/CD
– om het volgnummer van een titel of

nummer op een disk in te toetsen
om af te spelen of te programmeren.

bij VCD enkel indien PBC ingeschakeld is
– om een nummer te kiezen.
bij TUNER
– om een geprogrammeerde

radiozender in te toetsen.
< 2

– om het systeem stand-by te zetten.

Opmerkingen voor de
afstandsbediening:
– Kies eerst het apparaat dat u wilt

bedienen door op de bijbehorende
bronkeuzetoets op de
afstandsbediening te drukken
(bijvoorbeeld DVD, TUNER,
enzovoort).

– Kies vervolgens de gewenste
functie (2,  ¡ ,  ™ , enzovoort).
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Belangrijk:
Zorg ervoor dat u alle voorbereidingen
uitgevoerd heeft voor u begint met het
bedienen van het systeem.

Demonstratieprogramma
Het systeem beschikt over een
demonstratieprogramma dat u de
verschillende mogelijkheden van het
systeem laat zien. Zodra u het systeem
voor de eerste keer inschakelt, gaat
het demonstratieprogramma
automatisch van start.

Opmerkingen:
– Als u tijdens het

demonstratieprogramma op één van de
bronkeuzetoetsen drukt (of op de stand-
by-toets) dan schakelt het systeem over
op het gekozen apparaat (of stand-by).

– Wordt het systeem stand-by of in de
energiebesparende stand geschakeld
dan begint het demonstratieprogramma
5 seconden later opnieuw.

Uitschakelen van het
demonstratieprogramma
• Houd  9 (enkel op het systeem)

gedurende 5 seconden ingedrukt
terwijl het demonstratieprogramma
loopt.
™ Het demonstratieprogramma wordt

uitgeschakeld.
™ In het display verschijnt "DEMO

OFF" (demo uit).
™ Het systeem wordt stand-by

geschakeld.

BEDIENEN VAN HET SYSTEEM

Opmerkingen:
– Wanneer het systeem ingeschakeld via

de netvoeding dan kan de cd-lade
opengaan en vervolgens weer dicht om
het apparaat op te starten.

– Ook al wordt de stekker uit het
stopcontact gehaald en weer
aangesloten, toch gaat het
demonstratieprogramma niet van start
tot u het zelf weer inschakelt.

Starten van het demonstratieprogramma
• Houd  9 (enkel op het systeem)

gedurende 5 seconden ingedrukt
terwijl het systeem stand-by staat.
™ Het demonstratieprogramma gaat

van start.

Easy Set
De EASY SET-functie biedt u de
mogelijkheid om alle beschikbare
radiozenders en RDS-zenders automatisch
op te slaan.

1 Houd STANDBY ON (enkel op het
systeem) gedurende 5 seconden
ingedrukt terwijl het systeem stand-by
staat of tijdens het
demonstratieprogramma.
™ In het display verschijnt "EASY

SET" gevolgd door "TUNER" en
vervolgens "AUTO" (automatisch).

™ EASY SET zoekt eerst alle RDS-
zenders met een voldoende sterk
signaal en daarna achtereenvolgens
de zenders op de FM-, MW- en LW-
band. Zwakke RDS-zenders kunnen
later geprogrammeerd worden.

™ Alle aanwezige RDS- en andere
zenders met een voldoende sterk
signaal worden opgeslagen. In het
totaal kunnen 40 zenders opgeslagen
worden.

2 Het systeem gaat opnieuw op zoek naar
de eerste beschikbare RDS-zender om
de RDS-tijd automatisch in te stellen.

• Als de eerste beschikbare
geprogrammeerde zender geen RDS-
zender is Indien geen RDS-zenders
aanwezig zijn, wordt het programmeren
automatisch beëindigd.
™ Zodra een zender gevonden is,

verschijnt in het display "EASY
SET" en vervolgens "TIME" (tijd).

• Tijdens het zoeken naar de RDS-tijd:
™ In het display verschijnt "SEARCH

RDS TIME" (zoekt RDS-tijd).
™ Wanneer de RDS-tijd ontvangen

wordt, verschijnt "RDS TIME"
(RDS-tijd). De juiste tijd wordt
gedurende 2 seconden weergegeven
en wordt automatisch opgeslagen.
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Opmerkingen:
– EASY SET begint met RDS-zenders. Als

daarna nog plaats overblijft om zenders
te programmeren, worden
achtereenvolgens FM-, MW- en LW-
zenders opgeslagen.

– Als u gebruik maakt van de EASY SET-
functie dan worden alle eerder
geprogrammeerde zenders uit het
geheugen gewist.

– Als de EASY SET-functie klaar is dan
verschijnt in het display de zender die
als laatste geprogrammeerd is of de
eerste beschikbare RDS-zender.

– Als de RDS-zender niet binnen 90
seconden de RDS-tijd verstuurt dan
wordt het programmeren automatisch
beëindigd en verschijnt in het display
“NO RDS TIME” (geen RDS-tijd).

Aanzetten van het systeem
• Druk op DVD, CD, TUNER of AUX.

U kunt het systeem ook aanzetten door op
één van de toetsen voor het direct starten
van de cd te drukken.

Stand-by zetten van het
systeem
• Druk opnieuw op STANDBY ON of op
2 op de afstandsbediening.
™ Het systeem wordt stand-by

geschakeld.

Het systeem in de
energiebesparende stand
schakelen (wanneer het
demonstratieprogramma beëindigd is)
• Druk op POWER SAVE om de

energiebesparende stand in te
schakelen ( < 2 watt ).
™ In het display verschijnt "LOW

POWER STANDBY ON"
(energiebesparende stand-by
ingeschakeld) en daarna verdwijnt
alles uit het display.

™ De energiezuinige indicator
STANDBY ON brandt.

Opmerking:
– als het demonstratieprogramma niet

uitgeschakeld is dan begint het vijf
seconden later opnieuw.

Kiezen van een geluidsbron
• Druk op de gewenste bronkeuzetoets:

DVD, CD, TUNER of AUX.
™ In het display verschijnt de gekozen

geluidsbron.

Opmerking:
– Als u een ander apparaat wilt kiezen,

controleer dan of de linker- en
rechteraudio-uitgang van het apparaat
(bijvoorbeeld van een tv, een
videorecorder, een laserdiskspeler, een
DVD-speler of een cd-recorder)
aangesloten zijn op de AUX/CDR IN-
ingangen.

Dimstand
Met deze functie kunt u de helderheid van
het display kiezen.

• Druk op DIM om de helderheid voor het
display te kiezen: DIM 1, DIM 2, DIM 3
of DIM OFF (uit).
™ Het DIM-display gaat aan.
™ Afhankelijk van de gekozen stand

verschijnt in het display "DIM 1",
"DIM 2", "DIM 3" of "DIM OFF".

DIM OFF - normale helderheid met de
Spectrum Analyzer aan.

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

DIM 1 - normale helderheid met de
Spectrum Analyzer uit.

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

DIM 2 - half gedimd met de Spectrum
Analyzer aan.

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

DIM 3 - half gedimd met de Spectrum
Analyzer uit waarbij alle indicators op
het systeem uitgeschakeld worden.

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W
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Instellen van de klank
Stel VOLUME in om het volume hoger of
lager te zetten.

‘In stilte’ luisteren
Sluit de stekker van de hoofdtelefoon aan
op de uitgang ; op de voorkant van het
systeem.  De luidsprekers worden dan
uitgeschakeld.

MUTE (enkel met de afstandsbediening)
Met de MUTE-functie kunt u als u even
stilte wilt het geluid tijdelijk uitzetten
zonder dat u daarvoor het hele systeem uit
hoeft te zetten.

1 Druk op MUTE op de afstandsbediening
om het geluid uit te zetten.
™ In het display verschijnt "MUTE"

(zonder geluid).
2 Druk opnieuw op MUTE op de

afstandsbediening of zet het VOLUME
harder om het geluid weer aan te zetten.

.

Instellen van de klank
Voor een optimaal geluid kunt u één
van de volgende klankeffecten
tegelijk kiezen :  VEC, PERSONAL of
DSC.

VIRTUAL ENVIRONMENT CONTROL
(VEC) - virtuele omgeving
Met de VEC-functie kunt u op het systeem
een bepaald type omgeving kiezen.

1 Druk om het klankeffect VEC te kiezen.
2 Regel de JOG-knop om de gewenste

virtuele omgeving te kiezen : HALL, CLUB,
DISCO, CINEMA, CONCERT of ARCADE.
™ De gekozen virtuele omgeving wordt

omcirkeld.
™ In het display verschijnt "HALL,

CLUB, DISCO, CINEMA,
CONCERT of ARCADE".

PERSOONLIJK GELUID
U kunt in het totaal 6 persoonlijke
geluidsinstellingen opslaan.

1 Druk om het klankeffect PERSONAL te
kiezen.

2 Regel de JOG-knop om de gewenste
persoonlijke instelling te kiezen.
™ Het nummer van de gekozen

persoonlijke instelling verschijnt in
het display.

™ Als u nog niet eerder een naam
toegekend heeft dan verschijnt in het
display "PERSONAL X".  "X" is het
nummer van de instelling.

Persoonlijke instellingen
Met de JOG-knop kunt u het gewenste
niveau instellen voor uw persoonlijke
instellingen.

1 Houd PERSONAL ongeveer 5
seconden ingedrukt om de persoonlijke
instellingen te activeren.
™ In het display verschijnt "SELECT

PRESET NUMBER" (kies
voorkeuzenummer).

2 Regel de JOG-knop om het gewenste
voorkeuzenummer te kiezen voor de
persoonlijke instelling en druk op  á
om uw keuze te bevestigen.
™ In het display verschijnt "ADAPT

LOW FREQ LEVEL" (stel niveau
voor lage frequenties in).

3 Regel de JOG-knop om het gewenste
Spectrum Analyzer- niveau te kiezen
voor de lage frequenties.
™ Het niveau wordt hoger of lager

ingesteld tussen niveau + 3 en
- 3.

4 Druk op á om uw keuze te bevestigen.
™ In het display verschijnt "ADAPT

MID FREQ LEVEL" (stel niveau
voor middenfrequenties in) gevolgd
door "ADAPT HIGH FREQ
LEVEL" (stel niveau voor hoge
frequenties in).

• Herhaal stappen 3 en 4 om het
gewenste Spectrum Analyzer- niveau te
kiezen voor de midden- en hoge
frequenties.

5 U kunt een naam toekennen aan de
persoonlijke instelling.
™ Het eerste karakter van de naam van

de instelling knippert.
6 Regel de JOG-knop om de gewenste

letter, cijfer of symbool te kiezen.
™ "A tot Z", "0 tot 9" of "*, -, +, \, /,

_".
7 Druk op á om uw keuze te bevestigen.

™ Het volgende in te geven karakter
knippert.

• Herhaal stappen 6 en 7 om maximaal
10 karakters op te slaan.

8 Druk nogmaals op PERSONAL om de
instelling op te slaan.
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• Voor u de instelling opslaat, kunt u

op à drukken om in omgekeerde
volgorde stap voor stap terug te
keren.

• Wilt u de instelling verlaten zonder
deze op te slaan, druk dan op Ç.

Opmerkingen:
– Als tijdens de persoonlijke instellingen

gedurende 90 seconden geen enkele
toets ingedrukt wordt dan verlaat het
systeem automatisch de persoonlijke
instellingen.

– Bij de persoonlijke instellingen is het
niet mogelijk het DBB-niveau in te
stellen; in het display verschijnt “USE
JOG” (gebruik JOG).

DIGITAL SOUND CONTROL (DSC) -
digitale klankregeling
Met de DSC-functie kunt u het systeem zo
instellen dat muziek van uw keuze optimaal
weergegeven wordt.

1 Druk om het klankeffect DSC te kiezen.
2 Regel de JOG-knop om de gewenste

digitale klankregeling te kiezen :
OPTIMAL, CLASSIC, TECHNO, VOCAL,
ROCK of JAZZ.
™ De gekozen digitale klankregeling

wordt omcirkeld.
™ In het display verschijnt "OPTIMAL,

CLASSIC, TECHNO, VOCAL,
ROCK of JAZZ".

Opmerking:
– Wilt u een neutrale instelling, kies dan

CLASSIC.

DYNAMIC BASS BOOST (DBB) -
basversterking
Er zijn drie DBB-instellingen voor het
versterken van de lage tonen.

1 Druk om het klankeffect DBB te kiezen.
2 Regel de JOG-knop om het

basversterkingsniveau te kiezen.
™ De DBB-indicator gaat aan.
™ In het display verschijnt "BEAT,

PUNCH of BLAST".

Uitzetten van de DBB-functie
1 Druk kort op DBB.
2 Regel de JOG-knop tot in het display

"DBB OFF" (DBB uit) verschijnt.

Opmerking:
– Sommige cd’s zijn met een grote

dynamiek opgenomen. Er kan dan
vervorming optreden als het volume
hard staat. Als dit gebeurt dan kunt u
het beste DBB uitschakelen of het
volume zachter zetten.

Automatisch kiezen van DSC-DBB /
VEC-DBB
Voor elke DSC- of VEC-keuze wordt
automatisch de beste DBB-instelling
gekozen. U kunt handmatig de DBB-
instelling kiezen die het beste bij uw
luisterplek past.
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Algemene informatie
• Digitale videodisks geven een perfect

digitaal beeld van studiokwaliteit;
digitaal 3D-geluid; meerkanaalsgeluid;
filmfragmenten gezien vanuit een door u
gekozen camerahoek; geluidsbanden in
niet minder dan acht talen; en tot 32
ondertitelingen indien deze beschikbaar
zijn op de disk.

• Dvd-video maakt gebruik van de
hoogwaardige MPEG2-
datacompressietechnologie om een
volledige film te registreren op één 5-
inch-disk. De variabele
datacompressiesnelheid van dvd, die
oploopt tot 9,8 Mbits/ seconde, zorgt
ervoor dat zelfs de meest complexe
beelden in hun oorspronkelijke kwaliteit
opgeslagen worden.

• De kristalheldere digitale beelden
hebben een horizontale resolutie van
meer dan 500 lijnen, met 720 pixels
(beeldelementen) op elke lijn. Deze
resolutie is meer dan dubbel zo hoog als
bij VHS, beter dan laserdisk en volledig
vergelijkbaar met een mastertape die in
een opnamestudio gemaakt wordt.

• Naast dvd-videodisks kunt u ook alle
video-cd’s en audio-cd’s afspelen
(inclusief afgesloten cd-recordables en
cd-rewritables).

Dvd-video
U herkent een dvd-
video aan het logo
hiernaast rechts.
Afhankelijk van het
materiaal op de disk (een film, videoclips,
een dramaserie enzovoort) kan de disk één
of meerdere titels bevatten. Elke titel kan
uit één of meerdere hoofdstukken bestaan.
Om makkelijk en eenvoudig af te kunnen
spelen kunt u met uw speler de titels en
hoofdstukken kiezen.

TITLE 1 TITLE 2

CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3

DVD-VIDEO DISC

Video-cd
U herkent een video-cd
aan het logo hiernaast
rechts. Afhankelijk van
het materiaal op de disk
(een film, videoclips, een
dramaserie enzovoort) kan de disk één of
meerdere nummers bevatten. Een nummer
kan uit één of meerdere indexen bestaan,
zoals aangegeven op het disk-doosje. Om
makkelijk en eenvoudig af te kunnen spelen
kunt u met uw speler de nummers en
indexen kiezen.

INDEX 1 INDEX 2 INDEX 1 INDEX 2 INDEX 3

VIDEO CD

TRACK 1 TRACK 2

Audio-CD
Audio-cd’s bevatten
enkel audionummers. U
herkent een audio-cd aan
het logo hiernaast
rechts. U kunt ze op de gewone manier
afspelen op een stereosysteem, waarbij u
gebruik maakt van de toetsen op de
afstandsbediening en/ of voorkant, of via
de tv met behulp van het display op het
scherm (OSD).

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ...41

TRACKS

AUDIO CD

DVD-VIDEO
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Installeren voor
Surround (enkel voor DVD)

Meerkanaalsgeluid
MULTICHANNEL SOUND biedt u een
compleet nieuwe luisterervaring. U zult het
gevoel hebben dat u zich ten midden van
de actie bevindt want het geluid komt van
overal om u heen. Let op disks met het
logo  ; deze zijn
gecodeerd voor een meerkanaals surround-
weergave.

Dvd’s hebben niet altijd een volledig
meerkanaals surround-geluid. Informeer bij
uw leverancier om zeker te weten of een
disk voor meerdere kanalen gecodeerd is.

De meest gewone stereocassettes en disks
geven, als ze met surround-geluid
afgespeeld worden, een goed resultaat.
Mocht de weergave bij surround-weergave
vervormd klinken, schakel dan over op
normale stereoweergave.

De beschikbaarheid van de verschillende
surround-instellingen die beschreven
staan, hangt af van het aantal luidsprekers
dat gebruikt wordt en van de inkomende
geluidsinformatie.

Installeren van het
meerkanaalssysteem
Om optimaal te kunnen genieten van
MULTICHANNEL moet u het systeem
correct installeren. Sluit eerst de
luidsprekers aan.

Aansluiten van 5 luidsprekers
• Voorluidsprekers: Sluit de

voorluidsprekers aan op de FRONT-
aansluitingen.

• Middenluidspreker: Sluit de
middenluidspreker aan op de CENTER-
aansluitingen.

• Achterluidsprekers (surround): Sluit
ofwel de surround-achterluidsprekers
met draadaansluiting, ofwel een paar
draadloze achterluidsprekers (niet
bijgeleverd) aan op de SURROUND OUT-
aansluitingen.

SURROUND FRONT

CENTER
12 OHM

MIDDEN

RECHTS
ACHTER

LINKS
VOOR

RECHTS
VOOR

LINKS
ACHTER

REAR

DVD-VIDEO

RETURN
PERSONAL

V
EC DSC

D
B

B

STANDBY 
ON

DVD MINI HIFI SYSTEM

DIMPROG

POWER SAVE

IR SENSOR

RDS / CD TEXT

NEWS / T.A.

CLOCK/
TIMER

VOLUME

AXIS OK
DVD

MENU

SOUND JOGDVD JOG

PLAYBACK
MODE

DVD

VCD

CD

OPEN / CLOSE

MIC LEVEL

MIC

DVD / VCD / CD PLAYBACK

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

TUNERDVD CD AUX

A
-

B

PBC

BANDVCD • CD CD 1 • 2 • 3 CDR

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURR

STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE
PRESET �

�

S
C

A
N

CHANNEL

DVD

SURROUND CONTROL

5.1CH / STEREO / SURR / 3D
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Opstellen van de luidsprekers
Voor het beste surround sound-effect moet
u de luidsprekers als volgt opstellen.

TV

MIDDEN-

LUIDSPREKER

SURROUND 

RECHTS

SURROUND 

LINKS

LINKS 

VOOR
RECHTS 

VOOR

MINI-HIFI-

SYSTEEM

SUB-

WOOFER

Linker- en rechtervoorluidsprekers
Voor het beste luistereffect adviseren wij
de linker- en rechterluidsprekers zo op te
stellen dat ze een hoek van 45 graden
vormen naar de luisteraar. Mocht het
magnetisch veld van de luidsprekers het
beeld van de tv verstoren, plaats dan de
luidsprekers verder van de tv af.

Middenluidspreker
Probeer voor het beste geluid de
middenluidspreker op dezelfde hoogte als
de linker- en rechterluidspreker te plaatsen.
Plaats de luidspreker onmiddellijk boven of
onder de tv.

Achterluidsprekers (surround)
De surround-luidsprekers moeten op
oorhoogte geplaatst worden of aan de
muur achterin de kamer gemonteerd
worden. Het beste geluid krijgt u door een
aantal luidsprekerposities uit te proberen.

Kiezen van de Surround-
geluidsinstelling
U kunt kiezen uit de verschillende surround-
instellingen. De mogelijkheden zijn
afhankelijk van de luidsprekeropstelling
zoals beschreven.

• Druk op SURROUND CONTROL (of
SURR op de afstandsbediening) om te
kiezen tussen : MEERKANAALSGELUID,
STEREO, SURROUND of 3D-GELUID.
™ De melding "DOLBY DIGITAL

AC3 5.1 CHANNEL, STEREO,
SURROUND of 3D SURROUND"
verschijnt in het display.

Meerkannalsgeluid (5.1)
Naast SURROUND wordt
ook het gekozen surround-
instelling weergegeven.
AC3 moet beschikbaar zijn
op het bronmateriaal.

Stereo
Alle geluid wordt
weergegeven en afgespeeld
via de voorste linker- en
rechterluidsprekers.
Hiermee is standaardstereoweergave
mogelijk.

Surround
Deze surround-instelling
maakt normale surround-
geluidsweergave met twee
luidsprekers mogelijk.
Afhankelijk van het bronmateriaal wordt
Dolby Pro Logic of MPEG weergegeven (om
aan te sluiten op een andere Dolby Pro
Logic-decoder).

3D-Geluid
Het geluid van het achterste kanaal wordt
gesimuleerd door de voorste linker- en
rechterluidsprekers.

Opmerking:
– Maak altijd gebruik van het display op

het scherm voor het kiezen van de
surround-geluidsinstelling. Als de speler
stilstaat, wordt in het display van de
speler zelf niet de juiste surround-
instelling weergegeven.

DVD-VIDEO

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL
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DISPLAY-meldingen

1

– AC- 3 ingeschakeld
2 SCAN
– Scannen ingeschakeld
3

– Herhalen van A tot B ingeschakeld
4

– Afstandsbediening aan het zenden
(knippert)

5 FTS
– FTS (kiezen van lievelingsnummers)

ingeschakeld
6

TITLE

– Nummer van de dvd-titel
7

CHAP.

– Nummer van het dvd-hoofdstuk

8

– Speelduur nummer/ totaal in uren,
minuten en seconden

9 REPEAT
– Herhalen ingeschakeld
0 SHUFFLE
– Afspelen in willekeurige volgorde

ingeschakeld
! DVD
– Dvd-disk aanwezig
@ VCD
– (Video)-cd aanwezig
# DVD MENU
– DVD-MENU geopend
$ 3D SURROUND
– 3D-SURROUND ingeschakeld

Menubalk/ Statusvenster
Het statusvenster geeft de huidige status
van de speler weer en verschijnt met het
eerste deel van de menubalk. (Deze dient
geactiveerd te worden in het menu
‘Functies’, zie ‘Persoonlijke voorkeur’ voor
meer details).

Algemeen

Disc type

Tray status

Tijdelijke feedback-symbolen

Scannen

Alles herhalen

Titel herhalen

Nummer herhalen

Hoofdstuk herhalen

Afspelen in willekeurige volgorde

Herhalen in willekeurige volgorde

Herhalen van A tot het einde

Herhalen van A tot B

Hoek

Kinderslot aan

Toegelaten voor kinderen

Hervatten

Niet toegestane verrichtingen

Standaardscherm
Het standaardscherm verschijnt als de
speler stilstaat. Het kan een
‘Statusvenster’ weergeven en ‘Tijdelijk
Feedback’. Dit scherm geeft informatie over
niet toegestane verrichtingen, over de
manieren van afspelen, de beschikbare
hoeken enzovoort.

DVD-VIDEO

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEP DIM TIMERLWFM A M W

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11121314

7

Type disk

Informatie
over de lade
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Voorbereiding

Instellen van NTSC/ PAL
Voor u een DVD of een VCD gaat bekijken,
moet u ervoor zorgen dat de PAL- of NTSC-
instelling overeenkomt met uw tv-toestel.

1 Houd, alvorens u het systeem op het
lichtnet aansluit, DVD en à ingedrukt
(enkel op het systeem). Verbind, terwijl
u DVD en à ingedrukt houdt, het
netsnoer met het stopcontact.

2 Nadat PAL of NTSC in het display
verschijnt, laat u DVD en à tegelijk
los.
™ De melding PAL of NTSC die in het

display verschijnt, geeft aan wat de
huidige instelling is.

• Om de instelling te wijzigen drukt u
binnen drie seconden op ™.
™ Eenmaal gekozen, schakelt het

apparaat automatisch de laatste
NTSC- of PAL-instelling in telkens als
de bron DVD of VCD gekozen wordt.

Inschakelen van de voeding
1 Zet de tv aan en kies het video-

ingangskanaal waarop u uw DVD-
Videospeler aangesloten heeft.

2 Druk op DVD.
™ Het display van de speler begint te

branden en het scherm “Initial
Setup” (basisinstallatie) verschijnt.

Het scherm ‘Initial Setup’ verschijnt alleen
de allereerste keer dat u de speler
inschakelt. In het scherm ‘Initial Setup’
moet u wellicht uw persoonlijke voorkeur
voor een aantal van de belangrijkste
functies van de speler instellen. Zie
‘Basisinstallatie’.

Basisinstallatie
Handmatig instellen
Nadat u de speler voor de allereerste
keer ingeschakeld heeft, verschijnt het
scherm ‘Initial Setup’ (dit geldt niet voor
alle modellen).

Het menu voor het eerste onderwerp wordt
weergegeven en de eerste
keuzemogelijkheid licht op.

1 Loop met de toetsen 3 of 4 door de
verschillende keuzemogelijkheden in het
menu.
™ Het symbool van de gekozen

mogelijkheid licht op.
2 Druk op OK om uw keuze te bevestigen

en om naar het volgende menu te gaan.

Automatisch instellen
Wanneer bepaalde instellingen van uw tv
of uw Home Cinema-systeem overgenomen
worden, verschijnt de melding ‘Auto
configuring in process’ (automatische
configuratie bezig). De menu’s waarvoor
geen instellingen beschikbaar zijn, worden
weergegeven. Deze moet u handmatig
instellen.

Opmerkingen:
– De voorkeuren moeten ingesteld worden

in de volgorde waarin de menu’s van de
verschillende onderwerpen op het
scherm verschijnen.

– Het scherm ‘Initial Setup’ verdwijnt pas
nadat de instellingen voor het laatste
onderwerp bevestigd zijn.

– Bij het indrukken van elke andere toets
dan 3 of  4 of OK verschijnt op het
scherm Ä.

– Indien de speler uitgeschakeld wordt
tijdens het invoeren van uw persoonlijke
voorkeurinstellingen dan moet alles
opnieuw ingesteld worden wanneer u
de speler daarna opnieuw inschakelt.

De volgende onderwerpen moeten
ingesteld worden onder INITIAL SETUP:

Menutaal
De menu’s op het scherm worden
weergegeven in de door u gekozen taal. U
kunt uit verschillende talen kiezen.

Gesproken taal
Het geluid wordt
weergegeven in de door u
gekozen taal op
voorwaarde dat deze
aanwezig is op de disk die
speelt. Als u een taal kiest
die niet beschikbaar is dan
wordt gekozen voor de
eerste gesproken taal op
de disk. U kunt uit verschillende talen
kiezen.

Taal ondertiteling
De ondertiteling wordt
weergegeven in de door u
gekozen taal op
voorwaarde dat deze
aanwezig is op de disk die
speelt. Als u een taal kiest
die niet beschikbaar is dan
wordt gekozen voor de
eerste ondertitelingstaal
op de disk. U kunt uit verschillende talen
kiezen.

DVD-VIDEO

Initial Setup

Audio language

English

Español

Français

Português

Russian

Polish

Initial Setup

Subtitle language

English

Español

Français

Português

Russian

Polish
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Beeldformaat
Heeft u een breedbeeld-tv (16: 9), kies dan
16: 9.
Heeft u een normale tv (4: 3), kies dan 4: 3.
Als u een 4: 3-tv heeft, kunt u ook kiezen
tussen:
Letterbox voor een ‘breedbeeldweergave’
met zwarte balken boven- en onderaan in
het beeld, of Panscan voor een beeld over
de volle hoogte waarbij de zijkanten
afgesneden worden. Als een disk over
Panscan beschikt dan schuift het beeld
horizontaal heen en weer om het
belangrijkste beeld op het scherm te
houden.

LETTERBOX PAN SCAN

Land
Kies het gewenste land. Dit menu wordt ook
gebruikt voor de functie ‘Beveiligingsniveau’.
(zie ‘Toegangscontrole’)

Opmerking:
– Al deze instellingen dienen ingevoerd te

worden tijdens de ‘Basisinstallatie’.
Daarna kunnen ze altijd gewijzigd
worden in het menu ‘Persoonlijke
voorkeur’.

Menu op het scherm

Een aantal functies kunnen via de
menubalk op het scherm bediend worden.
De volgende functies zijn beschikbaar via
de menubalk:

V Persoonlijke voorkeur
W Titel/ Nummer
X Hoofdstuk/ Index
Y Gesproken taal
Z Taal ondertiteling
} Hoek
a Zoomen
c FTS-video
d Geluid
e Beeld-voor-beeld
f Vertraagde weergave
g Versnelde weergave
h Zoeken op tijd

• De menubalk wordt zichtbaar gemaakt
met één van de volgende toetsen op de
afstandsbediening: OSD MENU,
AUDIO en ZOOM.

• U kunt de verschillende functies kiezen
door op de toets OSD MENU te
drukken en vervolgens op de toetsen 3
of 4 of door op de gewenste toets op
de afstandsbediening te drukken.

• Als u op OSD MENU drukt terwijl de
menubalk zichtbaar is dan verdwijnt de
menubalk van het scherm.

• Als u één van de functies in de
menubalk kiest dan licht de gekozen
functie op en verschijnen de
bijbehorende cursortoetsen om deze
functie te bedienen onder het symbool.

• < of > geeft aan dat er nog meer
functies beschikbaar zijn links/ rechts
van de menubalk. Druk op 1 of  2 om
deze functies te kiezen.

Persoonlijke voorkeur
Een aantal functies van de speler kunt u
volgens uw persoonlijke voorkeur instellen:
BEELD, GELUID, TAAL en FUNCTIES.

Algemene bediening:
1 Druk op OSD MENU op de

afstandsbediening.
2 Kies V in de menubalk.

™ Het menu ‘Persoonlijke voorkeur’
verschijnt.

• Loop met de toetsen 1 of  2 / 3 of 4
(of DVD JOG) door de verschillende
menu’s, submenu’s en menukeuzes.
™ Als u een bepaalde instelling in een

menu gekozen heeft dan verschijnen
de cursortoetsen (op de
afstandsbediening) om deze
instelling te bedienen naast de
instelling.

3 Druk op OK om te bevestigen en terug
te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking:
– Met DVD JOG kunt u slechts in één

richting tegelijk bewegen: omhoog/
omlaag of naar links/ naar rechts. Druk
op AXIS op het systeem om de richting
te kiezen waarin u wilt bewegen voor u
DVD JOG gebruikt.

DVD-VIDEO
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De volgende instellingen kunnen gewijzigd
worden:

Beeld
– Beeldformaat

Zie ‘Basisinstallatie’.

– Zwartniveau (enkel bij NTSC)
Wijzigt de kleurendynamiek voor een
groter contrast. Kies AAN of UIT.

– Beeld centreren
In de fabriek wordt het beeld in het
midden van uw scherm ingesteld. Met
deze functie kunt u de positie van het
beeld op uw scherm aan uw
persoonlijke voorkeur aanpassen door
het naar links of rechts te verschuiven.

Geluid
– Digitale uitgang

Fabrieksinstelling: ALLE. Dit betekent dat
zowel de coax- uitgangen ingeschakeld
zijn. Als u geen apparatuur aansluit met
een digitale ingang, zet de instelling dan
op UIT. Beschikt uw apparatuur niet over
een digitale meerkanaalsdecoder, zet de
digitale uitgang dan op ALLEEN PCM
(Pulse Code Modulation). Zowel de coax-
als de optische uitgangen worden
ingeschakeld.

– Analoge uitgang
Kies Stereo, Surround, 3D-geluid of
Meerkanaalsgeluid.

Opmerking:
– Als, na het kiezen van de gewenste

analoge uitgang of luidsprekerinstelling,
de melding op het tv-scherm en in het
display van het systeem niet
overeenkomt met de instelling, druk dan
op SURROUND CONTROL (of SURR op
de afstandsbediening) tot de gewenste
instelling bereikt is.

– Nachtstand
Past de dynamiek van het geluid aan bij
weergave met laag volume.

– Karaoke
Zet deze instelling alleen op ON als u
een karaoke-DVD-meerkanaalsdisc
afspeelt. De karaokekanalen op de disc
worden dan gemengd tot een normaal
stereogeluid.

– Luidsprekers Instellingen
Hiermee kunt u de
luidsprekerinstellingen, de
volumebalans en de vertragingstijd
kiezen en uw luidsprekerinstellingen
testen. De luidsprekerinstellingen
worden enkel ingeschakeld bij de
analoge meerkanaalsuitgang (zie
appendix - pagina 187).

Taal
Kies de gewenste menutaal, gesproken
taal en de taal voor de ondertiteling. Zie
‘Basisinstallatie’. De gesproken taal en de
taal voor de ondertiteling kunnen ook
ingesteld worden via de menubalk op het
scherm.

Functies
– Toegangscontrole

Onder Toegangscontrole vindt u de
volgende functies:

Kinderslot
Wanneer het Kinderslot ingeschakeld
is (AAN) dan moet een 4-cijferige
code ingegeven worden om de disk
te kunnen afspelen.

Beveiligingsniveau
Zorgt ervoor dat dvd’s met een
Beveiligingsniveau slechts onder
bepaalde voorwaarden afgespeeld
worden (zie ‘Toegangscontrole’)

– Statusvenster
Geeft de huidige status van de speler
weer en wordt weergegeven met de
menubalk. Wanneer het afspelen van
een disk beëindigd is dan wordt het
weergegeven als ‘Tijdelijke feedback’ op
het standaardscherm.

De standaardinstelling in de fabriek is
AAN. Kies UIT om de weergave van
het statusvenster uit te schakelen.

– Stroombesparing (niet van toepassing
voor dit model)

– PBC (Playback Control)
PBC kan in- of uitgeschakeld worden
(enkel van toepassing voor afspelen van
video-cd’s).

– Piepsignaal (niet van toepassing voor
dit model)
Het piepsignaal kan AAN of UIT worden
gezet.

DVD-VIDEO
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Toegangscontrole; kinderslot
(DVD en VCD)

Inschakelen/ uitschakelen van het
kinderslot
1 Kies, nadat het afspelen beëindigd is,

TOEGANGSCONTROLE in het menu
‘Functies’ met de toetsen 3 of 4.

2 Geef een zelfgekozen 4-cijferige code in.
3 Geef de code nogmaals in.
4 Ga naar Kinderslot met de toetsen 3 of

4.
5 Ga naar de symbolen OP SLOT/ NIET

OP SLOT met de toets 2.
6 Kies het symbool OP SLOT met de

toetsen 3 of 4.
7 Druk op OK of 2 om te bevestigen en

druk vervolgens opnieuw op 2 om het
menu af te sluiten.
™ Beveiligde disks kunnen voortaan

niet afgespeeld worden zonder dat
de 4-cijferige code ingegeven is.

8 Kies het symbool NIET OP SLOT om
het Kinderslot uit te schakelen.

Opmerking:
– Als de 4-cijferige code voor de

allereerste keer ingegeven of gewijzigd
of gewist wordt dan moet de code
bevestigd worden.

Beveiligen van een disk
• Plaats de disk in de speler. Zie ‘Plaatsen

van een disk’.
™ Het scherm ‘Kinderbeveiliging’

verschijnt.

Er wordt gevraagd uw geheime code in te
geven voor ‘Eén keer afspelen ‘of ‘Altijd
afspelen’. Als u ‘Eén keer afspelen’ kiest
dan kan de disk afgespeeld worden zolang
deze zich in de speler bevindt en de speler
aanstaat. Kiest u ‘Altijd afspelen’ dan
wordt de disk toegelaten voor kinderen en
kan deze altijd afgespeeld worden, zelfs als
het Kinderslot ingeschakeld is (AAN).

Opmerkingen:
– Het geheugen van de speler bevat een

lijst de titels van 50 toegestane disks
(‘kinderen toegelaten’). Een disk wordt
in de lijst opgenomen als in het scherm
‘Kinderbeveiliging’ ‘Altijd afspelen’
gekozen wordt. Telkens als een disk die
toegelaten is voor kinderen afgespeeld
wordt dan wordt deze bovenaan de lijst
geplaatst. Is de lijst vol en wordt een
nieuwe disk toegevoegd dan wordt de
laatste disk op de lijst uit de lijst
verwijderd.

– Tweezijdige dvd’s kunnen per zijde een
verschillende code hebben. Om de disk
te beveiligen voor kinderen zult u op
beide zijden toestemming moeten
geven.

– Vcd’s die uit meerdere delen bestaan
kunnen per deel een verschillende code
hebben. Om de hele set disks te
beveiligen voor kinderen zult u op elk
deel toestemming moeten geven.

Ongedaan maken van de beveiliging
van een disk
• Plaats een disk in de speler. Zie

‘Plaatsen van een disk’.
™ Het afspelen start automatisch.

• Druk op Ç terwijl { zichtbaar is.
™ | verschijnt en de disk is nu niet

langer beveiligd.

Toegangscontrole;
beveiligingsniveau (enkel bij
DVD- Video)
In bepaalde films op dvd kunnen scènes
voorkomen die niet geschikt zijn voor
kinderen. Daarom bevatten sommige disks
informatie omtrent het ‘Beveiligingsniveau’
die van toepassing is voor de volledige disk
of voor bepaalde scènes op de disk. Aan
deze scènes is een waarde toegekend van
1 tot 8 en daarnaast zijn alternatieve, meer
geschikte scènes toegevoegd op de disk.
De waardes verschillen per land. Met de
functie ‘Beveiligingsniveau’ kunt u
voorkomen dat een disk afgespeeld wordt
in de aanwezigheid van uw kinderen of
kunt u bij bepaalde disks alternatieve
scènes laten afspelen.

Inschakelen/ uitschakelen van het
beveiligingsniveau
1 Kies, nadat het afspelen van de disk

beëindigd is, TOEGANGSCONTROLE
in het menu ‘Functies’ met de toetsen 3
of 4.

2 Geef uw 4-cijferige code in. Geef de
code, indien nodig, nogmaals in.

DVD-VIDEO
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3 Ga naar Beveiligingsniveau met de
toetsen 3 of 4.

4 Ga naar de WAARDE-INSTELLING (1-
8) met de toets 2.

5 Gebruik vervolgens de toetsen 3 of 4
of de cijfertoetsen (0- 9) op de
afstandsbediening om een waarde van 1
tot 8 toe te kennen aan de disk in de
speler.

Waarde 0 (weergegeven als ‘– –’):
Het beveiligingsniveau is niet
ingeschakeld. De disk wordt volledig
afgespeeld.

Waardes 1 tot 8:
Op deze disk staan scènes die niet
geschikt zijn voor kinderen. Als u op de
speler een bepaalde waarde instelt dan
worden alle scènes met dezelfde of met
een lagere waarde afgespeeld. Scènes
met een hogere waarde worden niet
afgespeeld behalve als er op de disk een
alternatief beschikbaar is. Het alternatief
moet dezelfde of een lagere waarde
hebben. Als geen geschikt alternatief
gevonden wordt dan wordt het afspelen
beëindigd en moet de 4-cijferige code
opnieuw ingegeven worden.

6 Druk op OK of 1 om te bevestigen en
druk vervolgens opnieuw op 1 om het
menu af te sluiten.

Land
1 Kies, nadat het afspelen beëindigd is,

TOEGANGSCONTROLE in het menu
‘Functies’ met de toetsen 3 of 4.

2 Geef de 4-cijferige code in.
3 Ga met de toets 4 naar LAND

WIJZIGEN.
4 Druk op de toets 2.
5 Kies een land met 3 of 4.
6 Druk op OK of 1 om te bevestigen en

druk vervolgens nogmaals op 1 om het
menu af te sluiten.

Wijzigen van de 4-cijferige code
1 Kies, nadat het afspelen beëindigd is,

TOEGANGSCONTROLE in het menu
‘Functies’ met de toetsen 3 of 4.

2 Geef de oude code in.
3 Ga naar CODE WIJZIGEN met de toets

4.
4 Druk op de toets 2.
5 Geef de nieuwe 4-cijferige code in.
6 Geef de code nogmaals in en bevestig

opnieuw met de toets OK.
7 Druk op 1 om het menu af te sluiten.

Als u uw 4-cijferige code vergeten
bent
1 Druk op 9 om het scherm

‘Kinderbeveiliging’ af te sluiten.
2 Kies TOEGANGSCONTROLE in het

menu ‘Functies’ met de toetsen 3 of 4.

3 Kan deze ongedaan worden gemaakt
door in het dialoogvenster ‘Access
control’ viermaal op toets 9 te drukken.

4 U kunt dan een nieuwe code intoetsen
(tweemaal) zoals hierboven beschreven
(Wijzigen van de 4-cijferige code).

Aansprakelijkheidsverklaring
betreffende de Beveiliging
Deze dvd-speler is voorzien van een
BEVEILIGINGSSYSTEEM dat hoort in te
schakelen bij het afspelen van dvd-disks
met een bepaalde softwarecodering. Dit
gebeurt in overeenstemming met de
technische standaarden die aangenomen
zijn door de fabrikant van het apparaat en
de diskindustrie.

Weest u zich ervan bewust dat het
BEVEILIGINGSSYSTEEM niet functioneert
als de dvd-disk niet voorzien is van de juiste
softwarecodering. Bovendien waren, op het
moment dat dit apparaat geproduceerd
werd, bepaalde aspecten van de
voorgenoemde technische standaarden nog
niet volledig afgestemd tussen de fabrikant
van het apparaat en de diskindustrie.

Om deze redenen kan Philips geen
garanties afgeven over het functioneren
van het BEVEILIGINGSSYSTEEM en wijst
elke aansprakelijkheid af voor het
onbedoeld bekijken van de diskinhoud.

In geval van twijfel, gelieve het systeem uit te
testen met de disk alvorens u uw kinderen
toelaat of neem contact op met de betreffende
diskuitgever voor meer informatie.

Bediening

Plaatsen van een disk
1 Druk op OPEN/ CLOSE 0 op de

voorkant van de speler. De disklade gaat
open.

2 Plaats de gewenste disk in de lade, met
het etiket naar boven (ook als u een
tweezijdige dvd in de speler plaatst). Let
erop dat de disk correct in de uitsparing
geplaatst is.

3 Duw zacht tegen de lade of druk op
OPEN/ CLOSE 0 om de lade te
sluiten.
™ "READ" (aan het lezen) verschijnt in

het statusvenster en in het display
van de speler en het afspelen start
automatisch.

Opmerkingen:
– Als het ‘Kinderslot’ ingeschakeld is

(AAN) en de disk die in het apparaat
geplaatst wordt staat niet op de lijst van
toegestane disks (‘kinderen toegelaten’)
dan moet de 4-cijferige code ingegeven
worden en/ of moet aan de disk
toestemming gegeven worden (zie
‘Toegangscontrole’)

– De dvd-lade gaat enkel open en dicht als
het systeem op DVD ingesteld staat.
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Afspelen van een dvd
Afspelen van een titel
1 Nadat u een disk in de speler geplaatst

heeft en de lade afgesloten is, start het
afspelen automatisch.
™ In het statusvenster en in het display

wordt weergegeven welk type disk in
het apparaat zit alsook informatie
over de inhoud en de speelduur van
de disk.

• U kunt gevraagd worden om voor de
disk een functie uit een menu te kiezen.
Zijn de keuzemogelijkheden genummerd,
druk dan op de bijbehorende cijfertoets;
zo niet, ga dan met de toetsen 1 of 2 /
3 of 4 naar uw keuze om deze te laten
oplichten en druk vervolgens op OK.
™ De huidige titel en het nummer van

het hoofdstuk worden weergegeven
in de menubalk en het display.

™ De verstreken speelduur wordt
weergegeven in het statusvenster en
het display.

• Indien gewenst kunt u met de toets
SURROUND CONTROL (of SURR op
de afstandsbediening) kiezen tussen
Meerkannalsgeluid, Stereo, Surround of
3D-Surround. Het afspelen kan
beëindigd worden aan het eind van de
titel en de speler kan terugkeren naar
het dvd-menu. Om naar de volgende titel
te gaan drukt u op 2.

2 Om het afspelen op een ander moment
te beëindigen drukt u op Ç.
™ Het standaardscherm verschijnt met

informatie over de huidige status van
de speler.

• U kunt het afspelen hervatten vanaf het
punt waar het onderbroken werd. Druk
op 2 (PLAY); wanneer u het symbool
voor ‘Hervatten’  . op het scherm ziet,
druk dan nogmaals op 2 (PLAY).
™ De functie HERVATTEN kan niet

alleen voor de disk in de speler
gebruikt worden maar ook voor de
laatste vier disks die u afgespeeld
heeft. Plaats de disk terug in de
speler en druk op 2 (PLAY); wanneer
u het symbool voor ‘Hervatten’ . op
het scherm ziet, druk dan nogmaals
op 2 (PLAY).

Opmerking:
– Aangezien het gebruikelijk is dat dvd-

films op de verschillende plaatsen op de
wereld op een ander moment
uitgegeven worden, zijn alle spelers
voorzien van een plaatscode. Een disk
kan ook een extra plaatscode hebben.
Als u een disk in de speler plaatst met
een andere plaatscode dan verschijnt op
het scherm de melding betreffende de
plaatscode. De disk wordt niet
afgespeeld en moet uit de speler
gehaald worden.

Afspelen van een vcd
Afspelen van een disk
1 Nadat u een disk in de speler geplaatst

heeft en de lade afgesloten is, start het
afspelen automatisch.
™ In het statusvenster en in het display

wordt weergegeven welk type disk in
het apparaat zit alsook informatie
over de inhoud en de speelduur van
de disk.

• U kunt gevraagd worden om voor de
disk een functie uit een menu te kiezen.
Zijn de keuzemogelijkheden
genummerd, druk dan op de
bijbehorende cijfertoets; zo niet, ga dan
met de toetsen 1 of 2 / 3 of 4 naar
uw keuze om deze te laten oplichten en
druk vervolgens op OK.
™ Het huidige nummer wordt

weergegeven in de menubalk en het
display. De verstreken speelduur
wordt weergegeven in het
statusvenster en het display.

• Indien gewenst kunt u met de toets
SURROUND CONTROL (of SURR op
de afstandsbediening) kiezen tussen
Meerkannalsgeluid, Stereo, Surround of
3D-Surround.

2 Om het afspelen op een ander moment
te beëindigen drukt u op Ç.
™ Het standaardscherm verschijnt nu.

• U kunt het afspelen hervatten vanaf het
punt waar het onderbroken werd. Druk
op 2 (PLAY); wanneer u het symbool
voor ‘Hervatten’ . op het scherm ziet,
druk dan nogmaals op 2 (PLAY).
™ De functie HERVATTEN kan niet

alleen voor de disk in de speler
gebruikt worden maar ook voor de
laatste vier disks die u afgespeeld
heeft. Plaats de disk terug in de
speler en druk op 2 (PLAY); wanneer
u het symbool voor ‘Hervatten’ . op
het scherm ziet, druk dan nogmaals
op 2 (PLAY).

Opmerking:
– Als PBC ingeschakeld is, is HERVATTEN

van het afspelen niet mogelijk.

Algemene functies

Opmerking:
– Behalve wanneer het anders vermeld

staat, wordt bij de bediening van alle
beschreven functies uitgegaan van de
afstandsbediening. Een aantal functies
kunnen ook via de menubalk op het
scherm bediend worden.
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Naar een andere titel/ nummer gaan
Als een disk meer dan één titel of nummer
heeft (wat u zowel in de menubalk als in
het display kunt zien) dan kunt u op de
volgende manier naar een andere titel/
nummer gaan:

1 Kies W (TITEL/ NUMMER) in de
menubalk.

2 Druk tijdens het afspelen kort op ë om
naar de volgende titel/ nummer te gaan.

• Druk tijdens het afspelen kort op í om
terug te keren naar het begin van de
huidige titel/ nummer. Druk nogmaals
kort opí om terug te keren naar de
vorige titel/ nummer.

3 Om af te sluiten drukt u op 1 of 2.

Naar een ander hoofdstuk/ index gaan
Als een titel meer dan één hoofdstuk heeft
of als een nummer meer dan één index
heeft (wat u kunt zien in het display en in
de menubalk) dan kunt u op de volgende
manier naar een ander hoofdstuk/ index
gaan:

1 Kies X (HOOFDSTUK/ INDEX) in de
menubalk.

2 Druk tijdens het afspelen kort op ë om
naar het volgende hoofdstuk/ index te
gaan.

• Druk tijdens het afspelen kort op í om
terug te keren naar het begin van het
huidige hoofdstuk/ index. Druk
tweemaal kort op í om terug te keren
naar het vorige hoofdstuk/ index.

• Om rechtstreeks naar een bepaald
hoofdstuk of index te gaan moet u het
nummer intoetsen met de cijfertoetsen
(0- 9).

3 Om af te sluiten drukt u op 1 of 2.

Opmerking:
– Als een nummer uit meer dan één cijfer

bestaat, toets de toetsen dan snel na
elkaar in.

Stilstaand beeld en Afspelen van
beeld-voor-beeld
1 Kies e (BEELD-VOOR-BEELD) in de

menubalk.
2 Ga met de toets 4 naar het menu

‘Beeld-voor-beeld’.
™ De speler last een tijdelijke

onderbreking in.
3 Kies met de cursortoetsen 1 of 2 het

vorige of volgende beeld.
4 Om Beeld-voor-beeld te beëindigen

drukt u op 2 (PLAY) of 3 op de
afstandsbediening.

Zoeken
1 Kies g (VERSNELDE WEERGAVE) in

de menubalk.
2 Ga met de toets 4 naar het menu

‘Versnelde weergave’.
3 Kies de gewenste snelheid met de

toetsen 1 of 2 : -32, -8 of -4
(achterwaarts), of +4, +8, +32
(voorwaarts).

4 Kies 1 om opnieuw met de normale
snelheid af te spelen.

5 Om ‘Versnelde weergave’ te beëindigen
drukt u op 2 (PLAY) of 3 op de
afstandsbediening.

Om voorwaarts of achterwaarts door de
verschillende snelheden te zoeken kunt u
ook à of á ingedrukt houden.

Herhalen

DVD-Videodiscs - Herhalen van
hoofdstuk/titel/disc
• Druk op REPEAT om het huidige

hoofdstuk te herhalen.
™ REPEAT CHAPTER verschijnt op het

display.
• Druk een tweede maal op REPEAT om

de huidige titel te herhalen.
™ REPEAT TITLE verschijnt op het display.

• Druk een derde maal op REPEAT om de
disc in zijn geheel te herhalen.
™ REPEAT verschijnt op het display.

• Druk een vierde maal op REPEAT om de
functie uit te schakelen.

Video-CD’s - Herhalen van track/disc
• Druk op REPEAT om de huidige track te

herhalen.
™ REPEAT TRACK verschijnt op het display.

• Druk een tweede maal op REPEAT om
de disc in zijn geheel te herhalen.
™ REPEAT verschijnt op het display en

het scherm.
• Druk een derde maal op REPEAT om de

functie uit te schakelen.

Herhalen van A tot B
Om een fragment van een titel te herhalen:
• Druk op Repeat A- B bij het gekozen

beginpunt;
™ A- verschijnt kort op het scherm.

• Druk opnieuw op Repeat A- B bij het
gekozen eindpunt;
™ A-B repeat verschijnt kort in het

display en het fragment wordt keer
op keer afgespeeld.

• Om het fragment te beëindigen drukt u
op Repeat A- B.

Scannen
De eerste 10 seconden van elk hoofdstuk/
index op de disk worden afgespeeld.
• Druk op SCAN.
• Om bij een gekozen hoofdstuk/ index

verder te gaan met afspelen drukt u
nogmaals op SCAN of op 2 (PLAY).

Afspelen in willekeurige volgorde

Dvd’s
Als een titel meer dan één hoofdstuk heeft
dan wordt de afspeelvolgorde van de
hoofdstukken binnen een titel gewijzigd.
• Druk tijdens het afspelen op SHUFFLE.

™ SHUFFLE verschijnt gedurende
ongeveer twee seconden op het
scherm.

• Om op de normale manier verder te
gaan met afspelen drukt u nogmaals op
SHUFFLE.

DVD-VIDEO
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Vcd’s
Als de disk meer dan één nummer heeft
dan wordt de afspeelvolgorde van de
nummers gewijzigd.
• Druk tijdens het afspelen op SHUFFLE.

™ SHUFFLE verschijnt gedurende
ongeveer twee seconden op het
scherm.

• Om op de normale manier verder te
gaan met afspelen drukt u nogmaals op
SHUFFLE.

Zoeken op tijd
Met de functie ‘Zoeken op tijd’ kunt u het
afspelen laten starten vanaf elke
opgegeven tijd op de disk.

1 Kies h  (ZOEKEN OP TIJD) in de
menubalk.

2 Druk op 4.
™ De speler last een tijdelijke

onderbreking in.
™ Op het scherm verschijnt een kader

met tijdsinstellingen waarin de
verstreken speelduur van de huidige
disk weergegeven wordt.

3 Toets de gewenste begintijd in met de
cijfertoetsen (0- 9). Geef van rechts
naar links in het kader het uur, de
minuten en de seconden in.
™ Telkens als een gegeven ingevoerd is,

licht het volgende gegeven op.
4 Druk op OK om de begintijd te

bevestigen.

DVD-VIDEO
™ Het kader met tijdsinstellingen

verdwijnt en het afspelen begint
vanaf de opgegeven tijd op de disk.

Zoomen
Met de Zoom-functie kunt u het videobeeld
vergroten en het vergrote beeld
verschuiven.

1 Kies a (ZOOM) in de menubalk of druk
op ZOOM op de afstandsbediening.

2 Druk op 3 of 4 om de ZOOM-functie in
te schakelen en kies de gewenste
zoomfactor: 1,33 of 2 of 4.
™ De speler last een tijdelijke

onderbreking in.
™ De gekozen zoomfactor verschijnt

onder het zoomsymbool in de
menubalk en onder de menubalk
verschijnt ‘Druk op OK om te
schuiven’.

™ Het beeld verandert overeenkomstig
de gekozen factor.

3 Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
™ De symbolen voor ‘Verschuiven’

verschijnen op het scherm: 1 of 2 /
3 of 4 en OK.

4 Schuif over het scherm met de toetsen
1 of 2 / 3 of 4.

5 Als u op OK drukt, wordt enkel het
gezoomde beeld op het scherm
weergegeven.

6 Om het zoomen te beëindigen drukt u op
2 (PLAY), STOP of OSD MENU.
™ Als u op 2 (PLAY) drukt, wordt het

afspelen hervat.

FTS-video
– Met de FTS-videofunctie kunt u uw

lievelingstitels en -hoofdstukken (dvd)
en uw lievelingsnummers en -indexen
(vcd) op een bepaalde disk in het
geheugen van de speler opslaan.

– Elk FTS-programma kan uit 20
elementen (titels, hoofdstukken)
bestaan.

– Telkens een FTS-programma afgespeeld
wordt, wordt het bovenaan de lijst
geplaatst. Is de lijst vol en wordt er een
nieuw programma toegevoegd dan
wordt het laatste programma van de
lijst uit de lijst verwijderd.

– De programma’s kunnen op elk moment
afgespeeld worden.

– Voor VCD is het programmeren van
lievelingsnummers (FTS) niet
beschikbaar als PBC ingeschakeld is.

Opslaan van een FTS-videoprogramma
1 Kies, terwijl de speler stilstaat, FTS-

Video c in de menubalk.
2 Druk op 4 om het menu te openen.

™ Het FTS-Video menu verschijnt.

Opslaan van titels/ nummers
1 Druk op 4 om TITELS/ NUMMERS te

kiezen.
2 Kies de gewenste titel/ nummer met 1

of 2.
3 Druk op OK als u de hele titel/ nummer

wenst op te slaan.
™ Het titel/ nummer wordt toegevoegd

aan de keuzelijst.

Opslaan van hoofdstukken/ indexen
1 Druk op 4 op het gekozen titel/ nummer.

™ Het titel/ nummer wordt aangeduid
en het eerste beschikbare hoofdstuk/
index voor deze titel/ nummer licht
op.

2 Kies het gewenste hoofdstuk /index met
1 of 2.

3 Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
™ De gekozen titel- hoofdstuk/ nummer-

index wordt toegevoegd aan de
keuzelijst.

4 Druk op OSD MENU om het menu
‘FTS-Video’ c af te sluiten.

Wissen van een FTS-videoprogramma
1 Kies, terwijl de speler stilstaat, FTS-

Video c in de menubalk.
2 Kies PROGRAMMEREN met 4.
3 Kies het gewenste gekozen nummer met

1 of 2.
4 Druk op OK om de keuze te wissen.
5 Druk op OSD MENU om af te sluiten.
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Wilt u alle gekozen nummers wissen:
1 Kies, terwijl de speler stilstaat, FTS-

Video c in de menubalk.
2 Kies ALLES WISSEN met 4.
3 Druk op OK.

™ Alle keuzes worden nu gewist.
4 Druk op OSD MENU om af te sluiten.

Wanneer uw FTS-programma compleet is,
drukt u op 2 (PLAY) om het afspelen te
starten of op Ç om terug in stilstand te
gaan. In beide gevallen wordt het FTS-
programma automatisch opgeslagen.

Speciale dvd-functies
Bekijken van de inhoud van een dvd :
Menu’s
Voor titels en hoofdstukken kunnen op de
disk keuzemenu’s aanwezig zijn. Met de
menufunctie van de dvd kunt u keuzes
maken uit deze menu’s.

• Druk op betreffende cijfertoetsen
(0- 9); of gebruik de toetsen 1 of 2 /  3
of 4 om uw keuze te laten oplichten en
druk vervolgens op OK.

Titelmenu’s
1 Druk op DVD MENU.

™ Als de huidige titel over een menu
beschikt dan verschijnt dat menu op
het scherm. Beschikt de titel niet
over een menu dan verschijnt het
diskmenu.

2 In het menu kunnen de verschillende
camerahoeken, gesproken talen en
mogelijkheden voor de ondertiteling en
de hoofdstukken van een titel
voorkomen.

3 Om het titelmenu af te sluiten drukt u
opnieuw op DVD MENU.

Diskmenu
1 Kies W (TITEL/ NUMMER) in de

menubalk en druk vervolgens op DVD
MENU.
™ Het diskmenu wordt weergegeven.

• Om het diskmenu af te sluiten kiest u W
(TITEL/ NUMMER) in de menubalk en
drukt u vervolgens nogmaals op DVD
MENU.

Camerahoek
Als op de disk fragmenten staan die vanuit
verschillende hoeken opgenomen zijn dan
verschijnt het symbool voor de ‘Hoek’ met
het aantal beschikbare hoeken en de
huidige hoek. Indien gewenst kunt u dan de
camerahoek wijzigen.

1 Kies } (ANGLE) in de menubalk of druk
op ANGLE op de afstandsbediening.

2 Kies met de toetsen 3 of 4 de
gewenste hoek in het symbool voor de
‘Hoek’.
™ Even later wordt vanuit de gekozen

hoek afgespeeld. Het symbool voor
de ‘Hoek’ blijft weergegeven tot het
niet langer mogelijk is te kiezen uit
meerdere hoeken.

  

Wijzigen van de gesproken taal
1 Kies  Y (AUDIO) in de menubalk of druk

op AUDIO op de afstandsbediening.
2 Druk herhaaldelijk op AUDIO of 3 / 4

om de verschillende talen te zien.

Ondertiteling
1 Kies  Z (SUBTITLE) in de menubalk of

druk op SUBTITLE op de
afstandsbediening.

2 Druk herhaaldelijk op SUBTITLE of 3 /
4 om de verschillende ondertitelingen
te zien.

Speciale vcd-functies
PBC (Playback Control) - Afspelen met
menu

PBC ingeschakeld
1 Plaats een video-cd met PBC in de

speler en druk op PBC om PBC in te
schakelen.

2 Druk op 2 (PLAY).
™ Het PBC-menu verschijnt op het tv-

scherm.
• Loop door het menu met de toetsen die

aangegeven worden op het tv-scherm
tot de door u gekozen passage begint te
spelen. Als een PBC-menu bestaat uit
een lijst met titels dan kunt u
rechtstreeks een titel kiezen.

3 Toets uw keuze in met de cijfertoetsen
(0- 9).

4 Druk op RETURN om terug te keren
naar het vorige menu.

PBC uitgeschakeld
1 Druk op PBC om PBC uit te schakelen.
2 Het afspelen wordt hervat als u op 2

(PLAY) drukt.
™ Het PBC-menu verschijnt niet op het

tv-scherm.

Opmerkingen:
– Als het PBC-menu uit meerdere pagina’s

bestaat, gebruik van de toetsen ¡  of ™
om de pagina’s te doorlopen.

– Als PBC ingeschakeld is, is RESUME
(HERVATTEN), Repeat A-B, SCAN en
SHUFFLE niet mogelijk.

DVD-VIDEO

1pg 161-198/D5/22-Dut new 12/8/00, 11:49 AM185



186

3139 115 20032

Nederlands

Afspelen van een audio-cd

1 Het afspelen start automatisch nadat u
een cd in de speler geplaatst heeft.

• Als de tv aanstaat, verschijnt het audio-
cd-scherm.
™ Het aantal nummers en de totale

speelduur worden weergegeven op
het scherm en in het display van de
speler

™ Tijdens het afspelen worden het
huidige nummer en de verstreken
speelduur van dat nummer
weergegeven op het scherm en in het
display van de speler.

2 Het afspelen wordt aan het einde van de
cd beëindigd.

• Om het afspelen op elk ander moment
te beëindigen drukt u op Ç.

Tijdelijk onderbreken
• Druk tijdens het afspelen op ;.
• Om verder te gaan met afspelen drukt u

op 2 (PLAY).

Naar een ander nummer gaan
• Druk tijdens het afspelen kort op ë om

naar het volgende nummer te gaan.
• Druk tijdens het afspelen kort op í om

terug te keren naar het begin van het
huidige nummer.
Druk opnieuw kort op í om terug te
keren naar het vorige nummer.

• Om rechtstreeks naar een bepaald
nummer te gaan moet u het volgnummer
intoetsen met de cijfertoetsen (0- 9).

Afspelen in willekeurige volgorde
• Druk tijdens het afspelen op SHUFFLE.

™ De volgorde van de nummers wordt
gewijzigd.

• Om op de normale manier verder te
gaan met afspelen drukt u nogmaals op
SHUFFLE.

Herhalen van track/disc
• Druk op REPEAT om de huidige track te

herhalen.
™ REPEAT TRACK verschijnt op het display.

• Druk een tweede maal op REPEAT om
de disc in zijn geheel te herhalen.
™ REPEAT verschijnt op het display en

het scherm.
• Druk een derde maal op REPEAT om de

functie uit te schakelen.

Herhalen van A tot B
Om een fragment te herhalen:
• Druk op Repeat A- B bij het gekozen

beginpunt;
™ A- verschijnt kort in het display van

de speler.
• Druk opnieuw op Repeat A- B bij het

gekozen eindpunt;
™ A-B verschijnt kort in het display en

het fragment wordt keer op keer
afgespeeld.

• Om het fragment te beëindigen drukt u
nogmaals op Repeat A- B.

Scannen
De eerste 10 seconden van elk nummer op
de cd worden afgespeeld.
• Druk op SCAN.
• Om bij een gekozen nummer verder te

gaan met afspelen drukt u nogmaals op
SCAN of op 2 (PLAY).

FTS (Favoriete Track Selectie)
– Met de FTS-functie kunt u uw

lievelingsnummers van een bepaalde cd
in het geheugen van de speler opslaan.

– Elk FTS-programma kan uit 20 nummers
bestaan.

– Telkens een FTS-programma afgespeeld
wordt, wordt het bovenaan de lijst
geplaatst. Is de lijst vol en wordt er een
nieuw programma toegevoegd dan
wordt het laatste programma van de
lijst uit de lijst verwijderd.

– De programma’s kunnen op elk moment
afgespeeld worden.

DVD-VIDEO

1pg 161-198/D5/22-Dut new 12/8/00, 11:49 AM186



187

3139 115 20032

Ne
de

rla
nd

s

DVD-VIDEO

Appendix

6-Kanaalsinstellingen
Voorluidsprekers
L (groot): Wanneer de voorluidsprekers

lage frequentiesignalen beneden
de 120 Hz kunnen weergeven

S (klein): Wanneer de voorluidsprekers
lage frequentiesignalen beneden
de 120 Hz niet kunnen weergeven

Middenluidspreker*
L (groot): Wanneer de middenluidspreker

lage frequentiesignalen beneden
de 120 Hz kan weergeven

S (klein): Wanneer de middenluidspreker
lage frequentiesignalen beneden
de 120 Hz niet kan weergeven

Off: Wanneer de middenluidspreker
niet aangesloten is

Surround-luidsprekers
L (groot): Wanneer de surround-

luidsprekers lage
frequentiesignalen beneden de
120 Hz kunnen weergeven

S (klein): Wanneer de surround-
luidsprekers lage
frequentiesignalen beneden de
120 Hz niet kunnen weergeven

Off: Wanneer de surround-luidspreker
niet aangesloten zijn.

Subwoofer
On: Wanneer u een subwoofer

aansluit
Off: Wanneer de subwoofer niet

aangesloten is

* U kunt uw tv als middenluidspreker
gebruiken. Wanneer de
middenluidspreker aanstaat dan komt
het geluid van de middenluidspreker
zowel via L/R audio als via de scart.

TV Front speaker
right

Front speaker
left

Center
speaker

Rear speaker
(left surround)

Rear speaker
(right surround)

Vertragingstijden
De dvd-speler is ingesteld voor een correct
gesynchroniseerde weergave van digitaal
surround-geluid in een luisteromgeving
waar de surround-luidsprekers zich
ongeveer 150 cm dichter bij de luisterplek
bevinden dan de voorluidsprekers, en waar
de middenluidspreker op één lijn staat met
de voorluidsprekers. Om aan te passen aan
andere luisteromgevingen zijn bepaalde
vertragingstijden nodig.

Opslaan van een FTS-programma
1 Plaats een cd in de speler en beëindig

het afspelen.
2 Ga met 4 naar de lijst van beschikbare

nummers.
3 Kies met 1 of 2 nummers uit de lijst.

Wilt u rechtstreeks naar een bepaald
nummer gaan, toets dan het volgnummer
in met de cijfertoetsen (0- 9).

4 Sla elk nummer op met de toets OK.
™ De volgnummers worden toegevoegd

aan de lijst met gekozen nummers.
™ Het aantal nummers en de speelduur

van het programma verschijnen op
het scherm en in het display van de
speler.

Wanneer uw FTS-programma compleet is,
drukt u op 2 (PLAY) om het afspelen te
starten of op Ç om terug in stilstand te
gaan. In beide gevallen wordt het FTS-
programma automatisch opgeslagen.

FTS in-/ uitschakelen
1 Ga met  3 of 4 naar boven.
2 Kies met 1 of 2 AAN of UIT.

Wissen van een nummer uit een FTS-
programma
1 Ga  met 4 naar de lijst van gekozen

nummers in het programma.
2 Kies met 1 of 2 het nummer dat u wilt

wissen.
3 Druk op OK.

™ Het nummer wordt gewist uit de lijst
van gekozen nummers.

Wissen van het volledige programma
• Kies ALLES WISSEN met 4 en druk op

OK.
™ Het volledige FTS-programma voor

deze cd wordt gewist.
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CD

Waarschuwing!
1) Dit apparaat is geschikt voor gewone cd’s. Gebruik geen accessoires zoals

een cd-adapterring of cd-folie enzovoort; deze kunnen het cd-mechanisme
beschadigen.

2) Leg niet meer dan één cd in elk cd-vak.
3) Houd het systeem niet ondersteboven en voorkom stoten als er cd’s in zitten

want dan kan het mechanisme vastlopen.

U kunt in het totaal drie cd’s in de cd-wisselaar plaatsen en ze achter elkaar
afspelen zonder onderbrekingen.

CD-tekst
Met deze functie kunt u bij speciaal
gecodeerde cd’s zien welke cd en welk
nummer van die cd u kiest en afspeelt.

• Druk op RDS/CD TEXT.
Als de speler stilstaat
™ In het display verschijnen de titel van

de cd of de totale speelduur.
Tijdens het afspelen
™ In het display verschijnen de titel van

de cd, de titel van het nummer of de
verstreken speelduur .

• Als de titel van de cd en het nummer
niet bekend zijn:
™ In het display verschijnt "NO TEXT

ON DISC" (geen tekst op de cd).

Geschikte cd’s
Dit systeem is geschikt voor het afspelen
van alle digitale audio-cd’s, afgesloten
digitale audio-CD-Recordables en
afgesloten digitale audio-CD-Rewritables.

Plaatsen van cd’s in de
wisselaar
1 Druk op CD om de cd-speler te kiezen.
2 Druk op OPEN•CLOSE.

™ De cd-lade komt naar voren.
3 Leg een cd met de bedrukte kant naar

boven in het rechtervak.
• In het linkervak kunt u de tweede cd

leggen.
• Druk op de DISC CHANGE-toets om de

derde cd te plaatsen.
™ De cd-lade draait tot u ook in het

lege cd-vak een cd kunt leggen.
4 Druk op OPEN•CLOSE om de cd-lade te

sluiten.
™ In het display verschijnen het totale

aantal nummers en de speelduur van
de als laatste gekozen cd.

Opmerking:
– Om er zeker van te zijn dat het systeem

optimaal functioneert, moet u wachten
tot de cd-wisselaars de cd(‘s) volledig
gelezen heeft voor u verdergaat.

Direct starten van een cd
• U kunt het afspelen van een cd meteen

starten door op de toets CD 1, CD 2 of
CD 3 te drukken. De cd-speler stopt
automatisch aan het einde van de
gekozen cd.
™ Als de toets verlicht is dan betekent

dit dat er een cd in het cd-vak zit.
™ De gekozen cd wordt omcirkeld.
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Afspelen van een cd
1 Druk opÉ (PLAY) om het afspelen te

starten.
™ In het display verschijnen het cd-vak,

het volgnummer en de verstreken
speelduur van het nummer dat speelt.

• Druk op Å om het afspelen te
onderbreken.
™ De speelduur knippert.

• Druk nogmaals opÉ (PLAY) om verder te
gaan met afspelen.

2 Druk op 9 om het afspelen te
beëindigen.

Opmerkingen:
– Alle aanwezige cd’s worden eenmaal

afgespeeld en daarna stopt de speler.
– Als de cd gestopt is met spelen dan

wordt het systeem automatisch stand-
by geschakeld als gedurende 30
minuten geen enkele toets ingedrukt
wordt.

Vervangen van cd’s
U kunt de cd’s in de twee buitenste vakken
vervangen terwijl de cd in het binnenste
vak aan het spelen is of terwijl de speler
stilstaat.

1 Druk op DISC CHANGE.
™ De cd-lade komt naar voren.

2 Vervang de cd in het linker- en rechter-
cd-vak.

CD

• Drukt u nogmaals op DISC CHANGE
als u de cd in het binnenste vak wilt
vervangen tijdens het afspelen.
™ In het display verschijnt "DISC

CHANGE".
™ Het afspelen van de cd wordt

beëindigd.
™ De cd-lade gaat dicht om de

binnenste cd te nemen; vervolgens
gaat de lade weer open en u kunt nu
bij de binnenste cd.

3 Druk op OPEN•CLOSE om de cd-lade te
sluiten.

Kiezen van een bepaald cd-
nummer
Kiezen van een bepaald cd-nummer
terwijl de speler stilstaat
1 Druk op  ¡ of  ™  (of Digit 0-9 op de

afstandsbediening) tot het gewenste
nummer in het display verschijnt.

2 Druk opÉ (PLAY) om het afspelen te
starten.
™ In het display verschijnen het

gekozen cd-nummer en de verstreken
speelduur.

Kiezen van een bepaald nummer
tijdens het spelen
• Druk op  ¡ of  ™  (of Digit 0-9 op de

afstandsbediening) tot het gewenste
nummer in het display verschijnt.
™ In het display verschijnen het

gekozen cd-nummer en de verstreken
speelduur.

• Als u eenmaal op  ¡ drukt dan gaat de
speler terug naar het begin van het
nummer dat speelt en begint opnieuw.

Opmerking:
– Als u op  ¡ drukt tijdens het afspelen in

willekeurige volgorde (Shuffle) dan gaat
de speler enkel terug naar het begin van
het nummer dat speelt.

Zoeken van een bepaalde
passage tijdens het spelen
• Houd à of  á ingedrukt tot u de

gewenste passage gevonden heeft.
™ Het geluid wordt zachter gezet.

• Wanneer u à of  á loslaat dan gaat
het afspelen op de normale manier
verder.

Programmeren van nummers
Wanneer de cd-speler stilstaat kunt u de
nummers van een cd die in het systeem zit
programmeren. In het display verschijnt het
totale aantal nummers die u in het
programma opgeslagen heeft. Er kunnen in
het totaal 40 nummers in elke volgorde in
het geheugen opgeslagen worden. Als
reeds 40 nummers opgeslagen zijn en u
probeert nog een nummer te programmeren
dan verschijnt in het display "PROGRAM
FULL" (vol).

1 Leg de gewenste cd’s in de cd-vakken.
2 Druk op PROG om te beginnen met

programmeren.

™ In het display knippert het woord
PROG (programmeren).

3 Druk op de toets CD (CD 1•2•3) of CD
1/2/3 om de cd te kiezen.

4 Druk op  ¡ of  ™  (of Digit 0-9 op de
afstandsbediening) om het gewenste
nummer te kiezen.

5 Druk op PROG om het nummer op te
slaan.

• Herhaal de stappen 3 tot 5 om nog meer
nummers en cd’s te programmeren.

6 Druk eenmaal op  9 om het
programmeren te beëindigen.
™ In het display verschijnen het totale

aantal geprogrammeerde nummers
en de totale speelduur.

Opmerkingen:
– Als de totale speelduur hoger is dan

“99:59” of als één van de
geprogrammeerde nummers een
volgnummer heeft hoger dan 30 dan
verschijnt in het display “--:--” in
plaats van de totale speelduur.

– Terwijl het systeem de cd leest, is het
programmeren niet mogelijk; in het
display verschijnt dan “READING”
(leest) gevolgd door “DISC X”. “X”
geeft aan welke cd op dat moment
gelezen wordt.

– Als tijdens het programmeren
gedurende 20 seconden geen enkele
toets ingedrukt wordt dan wordt het
programmeren automatisch beëindigd.
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Controleren van het
programma
U kunt het programma alleen controleren
als de speler stilstaat.
1 Druk verschillende keren op  ¡ of ™ om

de geprogrammeerde nummers te
controleren.

2 Druk op  9 om het controleren te
beëindigen.

Afspelen van het programma
1 Druk opÉ (PLAY) om het afspelen van

het programma te starten.
™ In het display verschijnt "PLAY

PROGRAM" (afspelen programma).
™ In het display verschijnen het

volgnummer en de verstreken
speelduur van het nummer dat
speelt.

• Als u op REPEAT drukt tijdens het
afspelen van een programma dan wordt
het nummer dat speelt voortdurend
herhaald.
™ In het display verschijnt "TRACK"

(nummer) of "PROGRAM"
(programmeren).

™ In het display verschijnen REPEAT en
PROG.

2 Druk op  9 om het afspelen van het
programma te beëindigen.

Opmerkingen:
– Als u op één van de toetsen CD DIRECT

PLAY drukt dan wordt de gekozen cd of
het gekozen nummer afgespeeld en
wordt het opgeslagen programma
tijdelijk genegeerd. Het woord PROG

verdwijnt dan ook tijdelijk uit het display
en verschijnt opnieuw als het afspelen
van de gekozen cd beëindigd is.

– Het herhalen van een cd (REPEAT DISC)
wordt uitgeschakeld wanneer het
programma begint te spelen.

Wissen van het programma
(terwijl de speler stilstaat)
• Druk op  9 .

™ In het display verschijnt "PROGRAM
CLEARED" (programma gewist).

Opmerking:
– Het programma wordt ook gewist als de

netvoeding uitgeschakeld wordt (stekker
uit het stopcontact) of als u de cd-lade
opent.

Shuffle - afspelen in
willekeurige volgorde (enkel via
de afstandsbediening)
Bij de shuffle-functie worden alle nummers
van alle aanwezige cd’s worden in
willekeurige volgorde afgespeeld. U kunt
deze functie ook gebruiken als u nummers
geprogrammeerd heeft.

Om alle nummers van alle cd’s in
willekeurige volgorde af te spelen
1 Druk op SHUFFLE.

™ In het display verschijnt "SHUFFLE"
(herindelen).

™ In het display verschijnen het woord
SHUFFLE en de willekeurig gekozen cd
en nummer.

• De nummers van de verschillende cd’s
worden nu in willekeurige volgorde
afgespeeld to tu op  9 drukt.

• Als u tijdens het afspelen in willekeurige
volgorde op REPEAT drukt dan wordt
het nummer dat speelt of alle aanwezige
cd’s voortdurend herhaald.
™ In het display verschijnt "TRACK"

(nummer) of "ALL DISC" (alle cd’s).
™ In het display verschijnen REPEAT en

SHUFFLE.
2 Druk opnieuw op SHUFFLE om op de

normale manier verder te gaan met
afspelen.
™ Het woord SHUFFLE verdwijnt uit het

display.

Opmerking:
– Het herhalen van een cd (REPEAT DISC)

wordt uitgeschakeld wanneer het
afspelen in willekeurige volgorde begint.

CD

Repeat – herhalen (enkel via de
afstandsbediening)
Het nummer dat speelt, de cd of alle
aanwezige cd’s  worden telkens opnieuw
herhaald.

1 Druk tijdens het afspelen op REPEAT op
de afstandsbediening om te kiezen wat
u wilt herhalen.
™ In het display verschijnt "TRACK"

(nummer), "DISC" (cd), "ALL
DISC" (alle cd’s) of "OFF" (uit).

™ In het display verschijnt het woord
REPEAT (herhalen).

• Het gekozen nummer, de gekozen cd of
alle cd’s worden keer op keer herhaald
tot u op  9 drukt.

2 Druk nogmaals op REPEAT tot in het
display "OFF" (uit) verschijnt om op de
normale manier verder te gaan met
afspelen.
™ Het woord REPEAT verdwijnt uit het

display.

Opmerkingen:
– Het herhalen van een cd (REPEAT DISC)

is niet mogelijk tijdens het afspelen van
een programma of tijdens het afspelen
in willekeurige volgorde.

– U kunt ook het afspelen van een
programma in willekeurige volgorde
herhalen.
™ In het display verschijnt “TRACK” of

“PROGRAM”.
™ In het display verschijnen de

woorden REPEAT, PROG en SHUFFLE.
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Opmerking:
– Voor de “EASY SET”-functie, zie pagina

169.

Afstemmen op een radiozender
1 Druk op TUNER (BAND) om de tuner te

kiezen.
™ In het display verschijnt "TUNER".

Enkele seconden later verschijnt in
het display de huidige frequentie.

2 Druk opnieuw op TUNER (BAND) om
het gewenste golfgebied te kiezen : FM,
MW of LW.

3 Houd à of  á langer dan één
seconde ingedrukt en laat dan los.
™ In het display verschijnt "SEARCH"

(zoeken) totdat een zender van
voldoende sterkte gevonden is.

TUNER

• Herhaal deze stap tot u de gewenste
zender gevonden heeft.

• Als u af wilt stemmen op een zwakke
zender, druk dan kort op à of  á
totdatin het display de gewenste
frequentie verschijnt en/of totdat de
ontvangst optimaal is.

Programmeren van
radiozenders
U kunt in het totaal 40 zenders in het
geheugen opslaan. Wanneer u afstemt op
een geprogrammeerde zender dan
verschijnt naast de frequentie in het
display het zendernummer.

Automatisch programmeren
1 Druk op TUNER (BAND).
2 Houd PROG langer dan één seconde

ingedrukt.

™ In het display begint het woord PROG

(programmeren) te knipperen en
verschijnt "AUTO".

™ Het systeem begint nu te zoeken naar
alle zenders met RDS en vervolgens
naar zenders op de FM-, MW- en LW-
golfgebieden.

™ Elke beschikbare zender wordt nu
automatisch opgeslagen. De
frequentie en het zendernummer
blijven kort in het display staan.

™ Het zoeken wordt beëindigd als alle
beschikbare zenders opgeslagen zijn
of als alle 40 plaatsen in het
geheugen gebruikt zijn.

™ Het systeem blijft afgestemd staan
op de zender die als laatste
opgeslagen werd.

Opmerkingen:
– U kunt het automatisch programmeren

afbreken door op PROG of  9 (enkel op
het systeem) te drukken.

– Als u een aantal bestaande
geprogrammeerde zenders wilt
bewaren, bijvoorbeeld de nummers 1 -
9, kies dan eerst zender 10 voor u begint
met het automatisch programmeren. Nu
worden alleen de nummers 10 tot 40
geprogrammeerd.

Handmatig programmeren
1 Druk op TUNER (BAND).
2 Druk opnieuw op TUNER (BAND) om

het gewenste golfgebied te kiezen : FM,
MW of LW.

3 Houd PROG korter dan één seconde
ingedrukt.
™ In het display begint het woord PROG

(programmeren).
™ De eerstvolgende zendernummer dat

beschikbaar is, verschijnt in het
display.

4 Druk op à of  á om af te stemmen op
de gewenste frequentie.

• Als u de radiozender onder een ander
nummer wilt programmeren, druk dan
op  ¡ of  ™  (of Digit 0-9 op de
afstandsbediening) om het gewenste
nummer te kiezen.

5 Druk opnieuw op PROG.
™ Het woord PROG verdwijnt en de

zender wordt opgeslagen.

• Herhaal de stappen 3 tot 5 om nog
meer zenders op te slaan.

Opmerkingen:
– Als reeds 40 zenders opgeslagen zijn en u

probeert nog een zender te
programmeren dan verschijnt in het
display “PROGRAM FULL” (vol). Wilt u
een geprogrammeerde zender vervangen,
herhaal dan de stappen 3 tot 5.

– U kunt het handmatig programmeren
afbreken door op 9 (enkel op het
systeem) te drukken .

– Als tijdens het programmeren
gedurende 20 seconden geen enkele
toets ingedrukt wordt dan wordt het
programmeren automatisch beëindigd.
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Afstemmen op een
geprogrammeerde zender
• Druk op  ¡ of  ™ (of Digit 0-9 op de

afstandsbediening) om het gewenste
zendernummer te kiezen.
™ Het zendernummer, de frequentie en

het golfgebied verschijnen in het
display.

Ontvangen van een RDS-
zender Ç
RDS (Radio Data System) is een systeem
dat aan FM-zenders de mogelijkheid biedt
om extra informatie mee te sturen met het
normale FM-radiosignaal. Deze extra
informatie kan zijn:

• Naam van de zender: De naam van de
zender verschijnt in het display.

• Programmatype: De volgende
programmatypes worden onderscheiden
en worden door uw tuner herkend:
News (nieuws), Affairs (zaken), Info,
Sport, Educate (opvoeding), Drama,
Culture (cultuur), Science (wetenschap),
Varied (gevarieerd), Pop M (popmuziek),
Rock M(rockmuziek), M.O.R. (middle of
the road-muziek), Light M (lichte
muziek), Classics (klassieke muziek),
Other M (overige muziek), No type (geen
van deze types).

• Radiotekst (RT): In het display
verschijnen tekstboodschappen.

TUNER

Als u afgestemd heeft op een RDS-zender,
dan verschijnen in het display het RDS-
symbool(Ç) en de naam van de zender:

• Als de naam van de zender beschikbaar
is, dan verschijnt deze normaal gezien in
het display.
Door herhaaldelijk op de RDS/CD TEXT-
toets te drukken kunt u de soort van
informatie in het display wijzigen:

™ In het display verschijnt
achtereenvolgens:
NAAM VAN DE ZENDER ™
PROGRAMMATYPE ™
RADIOTEKST ™ FREQUENTIE
™ NAAM VAN DE ZENDER ...

Opmerking:
– Als u op de RDS/CD TEXT-toets drukt en

in het display verschijnt “NO RDS”
(geen RDS), dan betekent dit dat de
zender waarop u afgestemd heeft geen
RDS-signaal uitzendt of dat het geen
RDS-zender is.

De RDS-tijd
Er zijn RDS-zenders die om de minuut de
juiste tijd doorgeven.

Instellen van de klok met het RDS-
signaal:
1 Druk op CLOCK/TIMER.

™ In het display verschijnt "--:--" of
de huidige tijd.

2 Druk op nogmaals op CLOCK/TIMER
om de tijd in te stellen.
™ "00:00" of de huidige tijd begint te

knipperen.
3 Druk op RDS/CD TEXT.

™ In het display verschijnt de melding
"SEARCH RDS TIME" (op zoek
naar de RDS-tijd).

™ Als de zender de tijd niet meestuurt
met het RDS-signaal dan verschijnt in
het display "NO RDS TIME" (geen
RDS-tijd).

™ Als de RDS-tijd ontvangen is dan
verschijnt in het display "RDS
TIME" (RDS-tijd). De huidige tijd
blijft 2 seconden in het display staan
en wordt automatisch opgeslagen.

™ Als binnen 90 seconden geen RDS-
tijd ontvangen is dan verschijnt in het
display "NO RDS TIME" (geen
RDS-tijd).

Opmerking:
– Er zijn RDS-zenders die om de minuut de

juiste tijd doorgeven. De
nauwkeurigheid van de doorgestuurde
tijd is afhankelijk van de RDS-zender die
het tijdssignaal verstuurt.

NEWS/TA
(enkel bij zenders met RDS)
U kunt de NEWS-functie (nieuwsbericht) of
de TA-functie (Traffic Announcement
verkeersinformatie) inschakelen vanuit
stand-by, tijdens het
demonstratieprogramma of terwijl één van
de apparaten, behalve de tuner, aanstaat.
Als het programmatype News (voor de
NEWS-functie) of Traffic Announcement
(voor de TA-functie) herkend wordt bij één
van de gekozen RDS-zender dan wordt de
tuner automatisch aangezet.

De NEWS/TA-toets houdt de volgende
volgorde aan:

NEWS ™ TA ™ OFF (uit) ™ NEWS

Inschakelen van de NEWS- of de TA-
functie
1 Druk op NEWS/TA om de NEWS-

functie te kiezen.
™ In het display verschijnen NEWS

(nieuws) en "NEWS".
• Wilt u de TA-functie kiezen, druk dan

nogmaals op NEWS/TA.
™ In het display verschijnen TA

(verkeersinformatie) en "TA".
2 Wanneer u NEWS of TA gekozen heeft;
• Het systeem gaat op zoek naar de

eerste 5 beschikbare zenders en wacht
tot het programmatype News of Traffic
Announcement beschikbaar wordt bij
één van deze RDS-zenders. Tijdens het
zoeken:
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™ Het apparaat dat aan het spelen was,
blijft aanstaan.

™ Als geen RDS-zender gevonden is
onder de eerste 5 geprogrammeerde
zenders dan wordt na het zoeken de
NEWS/TA-functie uitgeschakeld. In
het display verschijnt dan "NO RDS
NEWS" (geen RDS-nieuws) of "NO
RDS TA" (geen RDS-
verkeersinformatie) en NEWS of TA

verdwijnt uit het display.
• Wanneer een nieuwuitzending/

verkeersinformatie gevonden wordt dan
schakelt het systeem de tuner aan.
™ Het woord NEWS of TA begint te

knipperen.

Uitschakelen van de NEWS- of de TA-
functie
• Druk op NEWS/TA tot het woord NEWS

of TA verdwijnt en in het display "TA
OFF" (TA uit) verschijnt.

Opmerkingen:
– Als u naar een zender zonder RDS

luistert en u wilt het nieuws of de
verkeersinformatie horen, kies dan eerst
een ander apparaat (bijvoorbeeld CD,
TAPE of AUX) en druk vervolgens op
NEWS/TA.

– Voor u de NEWS- of TA-functie kunt
gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de
eerste 5 geprogrammeerde zenders
RDS-zenders zijn.

TUNER AUX/CDR

– De NEWS/TA-functie werkt slechts één
keer nadat deze ingeschakeld werd.

– Tijdens een nieuwuitzending of
verkeersinformatie kunt u op elke
beschikbarebronkeuzetoets of elke
bedieningstoets van de tuner drukken
om de NEWS/TA-functieuit te schakelen
en het bijbehorende apparaat te kiezen.

– Als het systeem overschakelt op de
tuner dan wordt de NEWS/TA-functie
uitgeschakeld. In het display verschijnt
dan meteen na de melding “TUNER” de
melding “NEWS OFF”(NEWS uit) of
“TA OFF” (TA uit).
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Kiezen van andere apparaten
Als u de audio-uitgangen van een extern
apparaat (tv, videorecorder, laserdiskspeler,
DVD-speler of cd-recorder) aangesloten
heeft op de AUX/CDR IN-aansluitingen dan
kunt u het geluid van dat apparaat via uw
systeem horen.

1 Druk op AUX (CDR) om de cd-recorder
te kiezen.
™ In het display verschijnt "CDR".

2 Druk nogmaals op AUX (CDR) om het
externe apparaat te kiezen.
™ In het display verschijnt "AUX".

Opmerkingen:
– Er zijn twee AUX-mogelijkheden:

i. De normale AUX.
ii. De cd-recorder (CDR); hierbij wordt

de LINE OUT-uitgangen van dit
minisysteem uitgeschakeld. U kunt
het geluid dan niet opnemen of
beluisteren via de LINEOUT-
uitgangen.

– Wij raden u aan niet tegelijkertijd te
luisteren naar en een opname te maken
van af hetzelfde apparaat.

– U kunt blijven gebruik maken van alle
geluidsinstellingen (bijvoorbeeld DSC,
DBB, enzovoort).
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KLOK TIMER

Lezen van de klok
U kunt de klok aflezen (mits die ingesteld
staat) vanuit stand-by of terwijl één van de
apparaten aanstaat (CD, TUNER enzovoort).
De tijd verschijnt gedurende 7 seconden in
het display.

• Druk kort op CLOCK/TIMER.
™ In het display verschijnt

"PM 10:38 of 22:38" (de
huidige tijd) afhankelijk van het
gekozen systeem, 12- of 24-uurs.

™ Is de klok niet ingesteld dan
verschijnt "--:-- ".

Opmerking:
– Wanneer het systeem in de

energiebesparende stand gaat, wordt de
tijd niet weergegeven in het display.

Instellen van de klok
Deze klok heeft een 12- of een 24-
uurssysteem bijvoorbeeld "AM 12:00" of
"00:00". Voor u de klok instelt moet u
ervoor zorgen dat de tijd in het display
weergegeven wordt.

1 Druk op CLOCK/TIMER om de tijd weer
te geven.

2 Druk op PROG (enkel op het systeem)
om de 12- of de 24-uursklok te kiezen.
™ Heeft u de 12-uursklok gekozen dan

knippert "AM 12:00".
™ Heeft u de 24-uursklok gekozen dan

knippert "00:00".
3 Stel het uur in met à of  á op het

systeem.
4 Stel de minuten in met  ¡ of ™  op het

systeem.

5 Druk opnieuw op CLOCK/TIMER om de
ingestelde tijd vast te leggen.
™ De klok begint te lopen.

• Druk op 9  op het systeem om het
instellen van de klok te beëindigen
zonder de ingestelde tijd op te slaan.

Opmerkingen:
– Als tijdens het instellen van de klok

gedurende 90 seconden geen enkele
toets ingedrukt wordt dan wordt het
instellen automatisch beëindigd.

– In geval van stroomonderbreking wordt
de ingestelde tijd gewist.

– Voor het instellen van de tijd met het
RDS-signaal, zie “Ontvangen van een
RDS-zender” in het hoofdstuk TUNER.

Instellen van de timer
• Het systeem kan op een ingestelde tijd

automatisch de cd-speler of de tuner
inschakelen. Zo kan het systeem als
wekker dienen.

• Controleer of de klok juist staat voor u
de timer instelt.

• Eens de timer ingesteld is, blijft deze
ingeschakeld.

• Als het systeem met de timer
aangezet wordt dan staat het
volume eerst op minimum en wordt
vervolgens steeds harder tot op het
niveau waarop het stond toen u het
systeem voor het laatst stand-by
zette.

1 Houd CLOCK/TIMER langer dan 2
seconden ingedrukt om de timer te
kiezen.
™ "AM 12:00" of "00:00" of de

laatste timerinstelling begint te
knipperen afhankelijk van het
gekozen systeem, 12- of 24-uurs.

™ Het woord TIMER begint te knipperen.
™ Het apparaat dat het laatst voor de

timer gekozen werd, is verlicht terwijl
de andere apparaten knipperen.

2 Druk op CD of TUNER om het gewenste
apparaat te kiezen.

• Controleer voor u CD kiest eerst of er
een cd in de cd-lade zit.
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TIMER INSLAPEN MET DE TIMER

Inslapen met de timer (enkel via
de afstandsbediening)
Met deze functie kunt u een bepaalde
tijdsduur kiezen waarna het systeem
automatisch stand-by schakelt.

1 Druk herhaaldelijk op SLEEP op de
afstandsbediening om een tijdsduur te
kiezen.
™ U kunt kiezen uit de volgende

tijdsduren (weergegeven in minuten):
60 ™ 45 ™ 30 ™ 15 ™ OFF(uit)
™ 60 …

™ In het display verschijnt "SLEEP
XX" of "OFF" (uit). "XX" is het aantal
minuten.

2 Wanneer u de gewenste tijdsduur
bereikt heeft, druk dan niet meer op
SLEEP.
™ Als dit aantal minuten verstreken is

dan schakelt het systeem
automatisch stand-by.

Uitschakelen van het inslapen met de
timer
• Druk herhaaldelijk op SLEEP tot in het

display "OFF" (uit) verschijnt, of druk op
de STANDBY ON-toets.

3 Druk op à of  á op het systeem om
het uur in te stellen van de tijd waarop
de timer moet starten.

4 Druk op  ¡ of ™ op het systeem om de
minuten in te stellen van de tijd waarop
de timer moet starten.

5 Druk op CLOCK/TIMER om de starttijd
op te slaan.
™ De timer is nu ingeschakeld.
™ Het woord TIMER blijft branden in het

display.
• Op de ingestelde tijd zet de timer het

gekozen apparaat aan.
™ Het gekozen apparaat begint te

spelen.

Opmerkingen:
– Als tijdens het instellen van de timer

gedurende 90 seconden geen enkele
toets ingedrukt wordt dan wordt het
instellen automatisch beëindigd.

– Als u TUNER gekozen heeft dan wordt
de zender waar u het laatst op
afgestemd heeft aangezet.

– Als u CD gekozen heeft dan begint het
afspelen met het eerste nummer van de
gekozen disk of van het programma. Als
alle cd-vakken leeg zijn dan wordt in
plaats van de cd-speler de tuner
gekozen.

Uitschakelen van de timer
• Druk op TIMER op de

afstandsbediening.
™ De timer is nu uitgeschakeld.
™ In het display verschijnt "CANCEL"

(uit) en het woord TIMER verdwijnt.

Opnieuw inschakelen van de timer
(zelfde tijd en zelfde apparaat)
• Druk op TIMER op de

afstandsbediening.
™ De timer is nu ingeschakeld.
™ In het display verschijnt het woord

TIMER.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Technische Gegevens
VERSTERKER
Uitgangsvermogen ......... 2 x 100 W MPO / 2 x 50 W RMS(1)

Linker-/rechterkanaal ............................... 2 x 50 W RMS
Middenkanaal ................................................. 50 W, 6 Ω
Surround-kanaal ........................................ 2 x 50 W, 6 Ω

Signaal/ruisverhouding ................................ ≥ 75 dBA (IEC)
Frequentiebereik ............................... 20 – 20000 Hz, ± 3 dB
Ingangsgevoeligheid

AUX In / CDR In ............................................. 500 mV / 1V
Uitgangen

Luidsprekers ........................................................... ≥ 6 Ω
Middenluidspreker ................................................. ≥ 6 Ω
Surround-luidspreker .............................................. ≥ 6 Ω
Hoofdtelefoon .......................................... 32 Ω – 1000 Ω
Subwoofer Out ........................... 1,5 V ± 2 dB, > 22000 Ω
Line Out ......................................... 1 V ± 2 dB, > 22000 Ω
Digital Out ............................................................. 1 coax
.............................................. IEC 958 voor CDDA / LPCM
........................... IEC 1937 voor MPEG1, MPEG2 en AC-3
Surround Out (draadloos) ........ 750 mV, 2 dB, > 22000 Ω

(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)

DVD-VIDEO-SPELER
Weergavesysteem ........................... Dvd-video/ Video-cd /
............................................................. Cd (CD-R & CD-RW)

Video
D/A-convertor ........................................................ 10 bits
Digitale compressie ............................ MPEG 2 voor DVD,
............................................................. MPEG 1 voor VCD
Video-uitgang .............................................. 1 Vpp (75 Ω)
S-video-uitgang ......................................  Y: 1 Vpp (75 Ω)
.............................................................  C: 0,3 Vpp (75 Ω)

CD-SPELER
Aantal programmeerbare nummers ................................ 40
Frequentiebereik ........................................... 20 – 20000 Hz
Signaal/ruisverhouding ........................................ ≥ 76 dBA
Kanaalscheiding ......................................... ≥ 79 dB (1 kHz)
Totale harmonische vervorming ................. < 0,02% (1 kHz)

TUNER
FM-bereik .................................................. 87,5 – 108 MHz
MW-bereik ................................................. 531 – 1602 kHz
LW-bereik ..................................................... 153 – 279 kHz
Aantal programmeerbare zenders ................................... 40
Antennes

FM .................................................... 75 Ω-draadantenne
AM ............................................................. Raamantenne

LUIDSPREKERS
Systeem .............................. 2-weg; afgeschermd basreflex
Impedantie .................................................................... 6 Ω
Woofer (lage tonen) ................................................. 1 x 6,5"
Tweeter (hoge tonen) ............................................... 1 x 2,5"
Afmetingen (b x h x d) ........................ 240 x 310 x 315 mm
Gewicht ..................................................... 3,85 kg per stuk

MIDDENLUIDSPREKER
Systeem ................................................................ basreflex
Impedantie .................................................................... 6 Ω
Luidspreker ........................................ 1 x 3 inch breedband
Afmetingen (b x h x d) ......................... 230 x 130x 155 mm
Gewicht ..................................................................... 1,3 kg

SURROUND-LUIDSPREKERS
Systeem .............................................. satellietluidsprekers
Impedantie .................................................................... 3 Ω
Luidspreker ........................................ 1 x 3 inch breedband
Afmetingen (b x h x d) ......................... 230 x 130x 155 mm
Gewicht ....................................................... 1,2 kg per stuk

ALGEMENE GEGEVENS
Materiaal/afwerking ........................... polystyreen/metaal
Netspanning ........................................ 220 – 230 V / 50 Hz
Stroomverbruik

Aan .......................................................................  230 W
Stand-by ..............................................................  < 22 W
Stand-by (energiebesparende stand) ..................... < 2 W

Afmetingen (b x h x d) ........................ 265 x 310 x 390 mm
Gewicht (zonder luidsprekers) ................................. 10,8 kg

Wijzigingen voorbehouden

1pg 161-198/D5/22-Dut new 12/8/00, 11:49 AM196



197

3139 115 20032

Ne
de

rla
nd

s

ONDERHOUD VERHELPEN VAN STORINGEN

Waarschuwing! Probeer in geen geval
zelf het systeem te repareren want dan
vervalt degarantie. Maak het apparaat
niet open want dan loopt u het risico
een elektrische schok te krijgen.

• Als zich een probleem voordoet,
controleer dan eerst de punten op de
onderstaande lijst voor u het systeem in
reparatie geeft.

• Kunt u het probleem niet oplossen aan de
hand van deze aanwijzingen, raadpleeg
dan uw leverancier of serviceorganisatie.

Bediening van de dvd-video-
speler
Vervomd beeld of geen kleur in het
menu van de speler.
• Het formaat van de disk komt niet

overeen met het tv-videosignaal (PAL/
NTSC).

™ Vervang door een aanbevolen disk (zie de
aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing).

• Het systeem is verkeerd ingesteld.
™ Let erop dat de instelling op de speler

(NTSC/PAL) overeenkomt met het
videosignaal van uw tv (zie Instellen
van NTSC/PAL).

• Controleer of er geen vingerafdrukken
op de disk zitten.

™ Maak schoon met een zachte doek; wrijf
vanuit het midden naar de rand toe.

™ Soms kan het beeld licht vervormd zijn.
Dit is geen fout.

Het opstartscherm verschijnt niet
wanneer de disk uit het apparaat
gehaald wordt.
• Controleer of een andere disk geplaatst

moet worden voor het programma.
™ Plaats een nieuwe disk.
™ Reset de speler door hem uit en

vervolgens opnieuw aan te zetten.

De speler reageert tijdens het
afspelen niet op alle toetsen.
• Bepaalde functies zijn niet toegestaan

bij de disk.
™ Zie de gebruiksaanwijzing van de disk.

Geen geluid via de digitale uitgang.
• De digitale uitgangen zijn niet goed of

verkeerd aangesloten.
™ Controleer de digitale aansluitingen.
• De digitale uitgang is verkeerd

ingesteld.
™ Controleer het menu met instellingen

om zeker te zijn dat de digitale uitgang
op ‘ALLE’ of ‘ALLEEN PCM’ ingesteld is.

™ Controleer of het geluidsformaat van de
gekozen gesproken taal overeenkomt
met de mogelijkheden van de receiver.

Geen beeld op het tv-scherm.
• De videokabel is niet aangesloten.
™ Verbind de videokabel met het systeem

en de tv.

Onderhoud
Schoonmaken van het systeem
• Gebruik een zachte doek die u vochtig

maakt met een zacht
schoonmaakmiddel. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen die alcohol,
spiritus, ammonia of bijtende middelen
bevatten.

Schoonmaken van de
cd’s
• Als een cd vuil

geworden is, maak die
dan schoon met een
poetsdoek. Wrijf de cd
vanuit het midden
schoon.

• Gebruik geen oplosmiddelen zoals
benzine, verdunner, reinigers die in de
handel verkrijgbaar zijn of antistatische
sprays die bedoeld zijn voor analoge
platen.

Schoonmaken van de lens
• Na langdurig gebruik kan zich vuil of

stof op de lens verzamelen. Voor een
goede weergavekwaliteit moet u de
lens schoonmaken met Philips-
lenzenreiniger of een andere reiniger die
in de handel verkrijgbaar is. Volg de
aanwijzingen die bij de reiniger zitten.
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Bediening van de cd-speler
In het display staat "NO DISC" (geen
cd).
• De cd ligt ondersteboven in de lade.
™ Leg de cd met de bedrukte kant naar

boven.
• De lens is beslagen.
™ Wacht tot de lens geacclimatiseerd is.
• Er ligt geen cd in de cd-lade.
™ Leg er een cd in.
• Er zit vuil of krassen op de cd of de cd is

vervormd.
™ Gebruik een andere cd of maak de cd

schoon.
• Er zit vuil of stof op de cd.
™ Zie hoofdstuk onder Onderhoud (pagina

197).

In het display staat “DISC NOT
FINALIZED”.
• Er is niet correct opgenomen op de

CD-R-DA of CD-RW-DA disc voor
gebruik op een normale cd-speler.

™ Lees de gebruiksaanwijzing van uw CD-
Rewritable of cd-recorder over het
maken van een opname.

• Er zit vuil of krassen op de cd.
™ Gebruik een andere cd of maak de cd

schoon.

Radio-ontvangst
Slechte radio-ontvangst.
• Het signaal is te zwak.
™ Richt de antenne.
™ Sluit een buitenantenne aan voor een

betere ontvangst.
• De stereosysteem staat te dicht bij een

tv of videorecorder.
™ Zet het stereosysteem verder van de tv

of videorecorder af.

In het display staat “NO RDS TEXT”
(geen RDS-tekst).
• Er is geen RDS-tekstinformatie

beschikbaar.
™ Stem af op een andere RDS-zender.

Algemeen
Het systeem reageert niet als er een
toets ingedrukt wordt.
• Elektrostatische ontlading.
™ Druk op STANDBY ON om het systeem

uit te zetten, haal de stekker uit het
stopcontact, steek deze er daarna weer
in en zet het systeem weer aan.

Geen of bijna geen geluid.
• Het volume staat te zacht.
™ Stel het volume in.
• De hoofdtelefoon is aangesloten.
™ Maak de hoofdtelefoon los.
• De luidsprekers zijn verkeerd of niet

aangesloten.
™ Controleer of de luidsprekers goed

aangesloten zijn.

™ Controleer of de afgestripte
luidsprekerkabel in de klem zit.

Linker- en rechterkanaal zijn
verwisseld.
• De luidsprekers zijn verkeerd

aangesloten.
™ Controleer de aansluitingen en de

plaats van de luidsprekers.

Er zijn te weinig lage tonen of het lijkt
alsof de ruimtelijke plaatsing van de
muziekinstrumenten niet klopt.
• De luidsprekers zijn verkeerd

aangesloten.
™ Controleer of de luidsprekers in fase

aangesloten zijn; gekleurde/zwarte
draden aan gekleurde/zwarte klemmen.

Het systeem reageert niet op de
afstandsbediening.
• U heeft het verkeerde apparaat

gekozen.
™ Kies het juiste apparaat (CD, TUNER

enz.) voor u op een andere toets drukt
(2,  ¡ ,  ™ , enz.).

• U zit te ver van het systeem af.
™ Ga dichter bij het systeem zitten.
• De batterijen zitten verkeerd in de

afstandsbediening.
™ Let bij het plaatsen van de batterijen op

de aangegeven polariteit (+ en -).
• De batterijen zijn leeg.
™ Vervang de batterijen.

De timer werkt niet.
• De klok is niet ingesteld.
™ Stel de klok in.
• De timer is niet ingeschakeld.
™ Druk op TIMER om de timer in te

schakelen.
• Het systeem is aan het opnemen.
™ Beëindig het opnemen.

De instellingen van de klok zijn
gewist.
• De stroom is uitgevallen.
™ Stel de klok opnieuw in.

Er verschijnt automatisch informatie in
het display en de toetsen knipperen
continu.
• Het demonstratieprogramma is bezig.
™ Houd 9 (enkel op het systeem)

gedurende 5 seconden ingedrukt om het
demonstratieprogramma te beëindigen.

U hoort een pieptoon vanaf een extern
apparaat.
• Het geluid gaat rondzingen doordat u

tegelijk naar hetzelfde apparaat luistert.
™ Druk op AUX om de CDR te kiezen.

Geen enkele van de verlichte toetsen
brandt
• Het display staat in de stand DIM 3.
™ Druk op DIM tot in het display DIM OFF

verschijnt.
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