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Brug denne simple og hurtige
måde for at se Deres favorit-

DVD-film og nyde oplevelsen af
hjemmebiografen!Nyttige tips:

Når en sådan audiotilslutning er
udført, kan man høre lyden fra
normale TV-kanaler gennem
hjemmebiograf-anlægget.

For at lyden kan høres, når der
skal lyttes på TV-programmer, skal

DVD-anlægget være sat i TV/AV-
stilling.

Anbefalet højttaleropstilling
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Sæt ikke strøm på DVD-anlægget og subwoofer-højttaleren før alle
tilslutninger er udført.

Subwoofer

Nyttige tips:
Hvis TV’et ikke er udstyret med en SCART-bøsning,
forbindes TV’et via de respektive CVBS A eller
S-Video B udgange.  Brug Pr/Cr Pb/Cb Y jackstiks
C tilslutning hvis Deres TV kan behandle
progressive signaler (Progressive Scan TV).

Bemærkninger:  På TV’et:
– CVBS jackbøsningen kan være mærket Video,
Composite eller Baseband og er normalt gul.
– S-Video In jackbøsningen kan være mærket Y/C,
S-Video eller S-VHS.
– Pr /Cr Pb/Cb Y jackstikkene kan være mærket
Component Video In eller YUV og er normalt røde, blå og
grønne.
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Fronthøjttalere
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Baghøjttalere
(højre surround)
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Detaljerede afspilningsfinesser og yderligere funktioner er beskrevet i den medfølgende
brugsanvisning.
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Sørg for at DVD-anlægget og TV’et er
forbundet, og at der er tændt for apparaterne!
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ö Tænd for apparatet og lyt på radiostationer i forvalget

1 Displayet viser “AUTO INSTALL- PRESS PLAY”. Hvis dette ikke er tilfældet:  Tryk på ÉÅ på anlægget og hold knappen
indtrykket.

2 Tryk igen på ÉÅ på anlægget for at få alle tilgængelige radiostationer indlæst og lagret.

3 Når indlæsningen er færdig, høres den sidst indlæste radiostation. Tryk på 1 2 for at vælge  andre radiostationer, der er indlæst i
forvalget.
Radiostationer, der ikke er indlæst i forvalget, kan opsøges ved gentagne, kortvarige tryk på S  T.

ö Afspilning af en disc

1 Tryk på DISC på fjernbetjeningen efter der er tændt for DVD-anlægget.

2 Tænd for TV’et og stil ind på den rigtige Video In kanal eller vælg Audio/Video
stilling. DVD-anlæggets skærmsignal ses på TV-skærmen.
TV’ets Video In kanal kan være AUX, AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO, A/V IN, EXT 1, EXT 2 etc.
Disse kanaler er ofte indlagt i umiddelbar nærhed af kanal 00. Se yderligere detaljer i TV’ets brugsanvisning.

3 Tryk på OPEN/CLOSE på anlægget og læg en disc i. Tryk derefter igen på OPEN/CLOSE for at

lukke CD-skuffen.

4 Afspilningen starter automatisk. Hvis den ikke gør det, trykkes der påÉÅ.
Hvis der ses en disc-menu på skærmen, foretages det nødvendige valg ved at trykke på 3 4 1 2 tasterne.  Tryk
derefter på OK. Eller brug ciffertasterne på fjernbetjeningen til at vælge det ønskede. Følg de instruktioner der
ses i disc-menuen.

5 Under afspilning er det muligt at ændre på visse operationer eller finesser (f.eks. ændre sprog på
undertekster, slow-motion afspilning etc.).  Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen og brug derefter
3 4 1 2 tasterne for at vælge de foretrukne muligheder.  Tryk til sidst OK for at bekræfte. Menubjælken
fjernes ved igen at trykke på SYSTEM MENU.
Se venligst i brugsanvisningens afsnit “Specielle DVD/VCD finesser” for at få mere information.

6 Afspilningen stoppes ved at trykke på Ç.

Regionskoder
DVD’ere skal være mærket ALL (alle regioner) eller Region 2 for at  kunne afspilles dette
DVD-anlæg.

ö Afspilning fra andre apparater der er forbundet til DVD-anlægget

1 For at udnytte DVD-anlæggets hjemmebiograf surround muligheder,
kan der tilsluttes andre apparater og vælges korrekt indgangskilde.
Se venligst i brugsanvisningens afsnit “Tilslutning andet eksternt udstyr” for at få mere
information.

2 Start afspilning ved at tænde for og/eller trykke på PLAY på det
apparat der skal afspilles fra.
Om nødvendigt forbindes det tilsluttede apparats (VCR eller laser disc-afspiller)
Video Out-terminal til et TV for at se det, der afspilles.
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