
Een DVD afspelen
1	Druk op OPEN CLOSE           aan de voorkant 

van de recorder om de disclade te openen.

2	Plaats de DVD in de lade met het etiket naar boven.

3	Druk nogmaals op OPEN/CLOSE            .

4	Druk op UP       , DOWN       , RIGHT       of 
LEFT       om door de opties van het DVD-menu 
te navigeren.

5	Druk op PLAY        bij de optie die u wilt 
vastleggen.

6	Druk op STOP      om het afspelen te beëindigen.

Tip: druk op PLAY      om het afspelen te 
hervatten op de plaats waar u de weergave hebt 
gestopt of druk op STOP     en PLAY       om 
opnieuw te beginnen.

7 Druk op DISC MENU       om terug te keren 
naar het DVD-menu.
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Problemen oplossen
Voor meer tips om problemen op te lossen, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Probleem	 Tip
Geen stroom	 •	Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
	 •	Druk op STANDBY-ON aan de voorkant van het DVD-systeem om de stroom in te 		 	
	 	 schakelen.
Geen beeld	 •	Druk op DISC op de afstandsbediening.
	 •	Controleer de aansluiting van de TV en of de stekkers stevig op hun plaats zitten.
Geen geluid of 	 •	Stel het volume bij.
vervormd geluid	 •	Controleer de aansluitingen van de luidsprekers en de instellingen.
	 •	Controleer de audio-aansluitingen en druk op de knop SOURCE om de invoerbron te 	 	
	 	 selecteren.
De afstandsbediening 	 •	Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of vervang de batterijen door nieuwe.
werkt niet.	 •	Selecteer de bron (DISC of TUNER bijvoorbeeld) voordat u op de functieknop drukt.
	 •	Houd de afstandsbediening dichter tegen het systeem.
	 •	Richt de afstandsbediening naar de infrarode sensor.

DVD-systeem

Scartkabel

Achterluidsprekers 
(links en rechts)

Naar de radio luisteren
1	Druk op TUNER     .

2	Houd PLAY        ingedrukt tot ‘START’ wordt 
weergegeven.

Tip: deze functie is alleen be-
schikbaar bij de eerste setup. 
Raadpleeg de gebruikershand-
leiding als u radiostations nog-
maals wilt programmeren of als 
u handmatig wilt programmeren.

3	Wanneer de setup is voltooid, kunt u met NEXT	
       of PREVIOUS       een radiostation 
selecteren.

{Display vooraan}

Afstandsbediening 
en 2 batterijen
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Subwoofer

{DVD-systeem (voorkant)}

Voorluidsprekers 
(links en rechts)

Geniet van Surround Sound
1	Druk op SURR      om te schakelen tussen 

stereo- en meerkanaalsgeluid.

2 Druk op SOUND      en selecteer een van de 
digitale geluidseffecten: Concert, Drama, Action 
of Sci-fi.

AM/MW-loopantenne

FM-draadantenne
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Het weergavekanaal zoeken

1	Druk op STANDBY-ON      op de 
afstandsbediening van het DVD-systeem.

2	Druk herhaaldelijk op DISC     
op de afstandsbediening tot 
‘DISC’ op het voorpaneel 
wordt weergegeven.

3	Zet de televisie aan.

4	Druk op '0' op de 
afstandsbediening van de 
TV en druk vervolgens 
herhaaldelijk op de 
'omlaag'-knop tot het 
DVD-achtergrondscherm 
wordt weergegeven. Dit 
is het juiste 
weergavekanaal voor het 
Home Theatre-systeem.

Tip: op sommige TV's vindt u 
het correcte weergavekanaal 
door de AV-knop of de 
SELECT-knoppen te blijven 
indrukken. Als u het 
weergavekanaal nog steeds 
niet vindt, controleert u de 
aansluitingen of raadpleegt u 
de gebruikershandleiding van 
uw TV.

Luidsprekers en subwoofer 
aansluiten op DVD-systeem

   Sluit de verschillende gekleurde stekkers van de 
luidsprekers en de subwoofer aan op dezelfde 
kleurenaansluitingen op de achterkant van het 
DVD-systeem.

Antennes vastmaken	

1 Sluit de FM-antenne aan op de FM-aansluiting, 
trek de antenne uit en maak deze vast aan de 
muur.

{DVD-systeem (achterkant)}

2	Vouw de AM/ MW-loopantenne uit en maak de 
klem vast in de sleuf.

3 Duw de tab naar achteren en plaats elke draad in 
het slot.

Stel de luidsprekers en de 
subwoofer op

1	Plaats de centrale luidspreker op of in de buurt 
van de TV.

2	Plaats de subwoofer op de grond.

3	Plaats de voorluidsprekers op een gelijke afstand 
van de TV onder een hoek van 45 graden ten 
opzichte van de luisteraar.

4 Plaats de achterluidsprekers links en rechts op 
een gelijke afstand in de richting van de luisteraar.

Batterijen in de 
afstandsbediening plaatsen  

1	Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.  

2	Plaats de meegeleverde batterijen in de 
afstandsbediening. Let bij het plaatsen van de 
batterijen op de positie van de polen.

3	Plaats het deksel van het batterijcompartiment 
terug.
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{DVD-systeem (achterkant)}

DVD-systeem aansluiten op 
TV

1	Gebruik de gele videokabel om de gele CVBS-
aansluiting op de achterkant van het DVD-
systeem te verbinden met de gele VIDEO IN-
aansluiting op de achterkant van de TV.

2	Sluit het netsnoer van het DVD-systeem aan op 
een stopcontact.

   Tip: als u nog andere apparaten 
op het DVD-systeem wilt 
aansluiten, raadpleegt u de 
gebruikershandleiding.
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