
Afspil DVD
1	Tryk på OPEN CLOSE            på forsiden af 

DVD-systemet for at åbne diskskuffen.

2	Placer DVD'en i bakken med etiketten opad.

3	Tryk på OPEN/CLOSE            igen.

4	Tryk på UP       , DOWN       , RIGHT       
eller LEFT       for at rulle gennem listen i DVD-
menuen.

5	Tryk på PLAY        på den titel, du vil afspille.

6	Tryk på STOP       for at stoppe afspilning.

Tip: Tryk på PLAY       for at genoptage 
afspilningen derfra, hvor du stoppede eller tryk 
på STOP      og PLAY       for at starte fra 
titlens begyndelse.

7 Tryk på DISC MENU       for at vende tilbage til 
DVD-menuen.
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Online
Besøg www.philips.com/support 2005 © Koninklijie Philips N.V.

All rights reserved.
12 NC 31 39 246 17921
www.philips.com

Fejlfinding
Du finder flere tip til fejlfinding i brugervejledningen.

Problem	 Tip

Ingen strøm	 •	Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
	 •	Tryk på STANDBY-ON på forsiden af DVD-systemet for at tænde for strømmen.

Intet billede	 •	Tryk på DISC på fjernbetjeningen.
	 •	Kontroller forbindelsen til TV'et og sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Ingen lyd eller 	 •	Juster lydstyrken.
forvrænget lyd	 •	Kontroller høtjtalertilslutningerne og indstillingerne.
	 •	Kontroller lydtilslutninger og tryk på SOURCE knappen for at vælge den korrekte input kilde.

Fjernbetjeningen 	 •	Kontroller, at batterierne sidder korrekt eller udskift batterierne med nye.
fungerer ikke.	 •	Vælg kilden ( f.eks. DISC eller TUNER), før du trykker på funktionsknappen.
	 •	Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og systemet.
	 •	Peg fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren.

DVD-system

Scartkabel
(sort)

Baghøjttalere 
(venstre og højre)

Lyt til radio
1	Tryk på TUNER     .

2	Tryk på og hold PLAY        nede, indtil "START" 
vises.

Tip: Denne funktion er kun tilgængelig, 
første gang du angiver indstillinger. Se 
brugervejledningen, hvis du ønsker at 
programmere radiostationer igen eller 
for manuel programmering.

3	Når du er færdig, kan du bruge NEXT       eller 
PREVIOUS       til at vælge en radiostation.

{Front display}

Fjernbetjening 
og 2 batterier
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Subwoofer

{DVD system (forside)}

Fronthøjttalere 
(venstre og højre)

Oplev surroundsound
1	Tryk på SURR      for at skifte mellem Stereo og 

Multi-channel.

2 Tryk på SOUND      for enten Concert, Drama, 
Action eller Sci-fi forudindstillede digitale 
lydeffekter.

AM/MW 
rammeantenne

FM wireantenne

Brugervejledning
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Nyd

Hvad følger med?



Find den korrekte optagekanal

1	Tryk på STANDBY-ON      på DVD-systemets 
fjernbetjening.

2	Tryk på DISC      på 
fjernbetjeningen, indtil "DISC" 
vises på frontpanelet.

3	Tænd for TV'et.

4	Tryk på 0 på 
fjernbetjeningen til TV'et, 
og tryk derefter 
gentagende gange på 
knappen Channel Down 
(Kanal ned), indtil du får 
vist DVD-
baggrundsbilledet. Dette er 
den korrekte optagekanal 
til home theatre-systemet.

Tip: På nogle TV kan du blive 
ved med at trykke på AV- 
eller SELECT-knapperne for 
at finde den korrekte 
optagekanal. Hvis du stadig 
ikke kan finde den korrekte 
optagekanal, skal du 
kontrollere tilslutningerne 
eller læse brugervejledningen

Tilslut højttalere og subwoofer 
til DVD-systemet

   Tilslut de forskelligfarvede stik fra højttalerne og 
subwooferen til stikket med samme farve bag på 
DVD-systemet.

Fastgør antennerne	

1 Tilslut FM-antennen til FM-stikket, træk antennen 
ud og fastgør den på væggen.

{DVD System (Tilbage)}

2	Fold AM/MW rammeantennen ud, og fastgør 
kloen i åbningen.

3 Skub tappen tilbage og indsæt hver ledning i 
åbningen.

Placering af højttalere og 
subwoofer

1	Placer centerhøjttaleren oven på eller tæt på 
TV'et.

2	Placer subwooferen på gulvet

3	Placer fronthøjttalerne med lige stor afstand fra 
TV'et og med en vinkel på 45 grader til tilhøreren.

4 Placer baghøjttalerne med front mod tilhøreren, 
med lige afstand til højre og venstre.

Sæt batterierne i 
fjernbetjeningen 

1	Fjern batterirummets dæksel. 

2	Sæt de medfølgende batterier i fjernbetjeningen. 
Vær opmærksom på, at + og - på batterierne 
placeres rigtigt.

3	Sæt batterirummets dæksel på plads.

{Fjernbetjeningen (tilbage)}

{MW-rammeantenne}

{DVD System (Tilbage)}

Tilslut DVD-systemet til TV'et

1	Brug det gule videokabel til at tilslutte det gule 
CVBS-stik på bag på DVD-systemet og det gule 
VIDEO IN-stikket bag på TV'et.

2	Sæt DVD-systemets strømkabel i en stikkontakt

   Tip: For at tilslutte andre 
enheder til DVD-systemet, 
henvises der til 
brugervejledningen.

{Til antenne 
eller 

set-top-boks}

{DVD System (Tilbage)}

{TV (tilbage)}

Tilslut Opsætning
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