
Maak gebruik van deze
eenvoudige en snelle manier om

naar uw favoriete dvd-film te
kijken of van uw home cinema-

ervaring te genieten!
Handige tips:
Via zo’n audioaansluiting kunt u
kunt u naar normale tv-zenders
luisteren via het home cinema-
geluidssysteem.

Wanneer u naar een tv-
programma luistert dan moet u

het dvd-systeem op TV/AV
instellen om het geluid te kunnen
horen.
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Steek de stekker van het dvd-systeem en de subwoofer pas in het
stopcontact nadat alle aansluitingen gemaakt zijn.

Subwoofer

Handige tips:
Als uw tv geen SCART-aansluiting heeft, sluit uw
tv dan aan via de overeenkomstige uitgang CVBS
A of S-Video B. Gebruik de aansluitingen
Pr/Cr Pb/Cb Y C indien uw tv progressieve
signalen accepteert (tv met Progressieve Scan).

Opmerkingen: Op de tv,
– De aansluiting CVBS kan ook de naam Video,
Composite of Baseband hebben en is normaal gezien
geel.
– De ingang S-Video In kan ook de naam Y/C, S-Video
of S-VHS hebben.
– De aansluitingen Pr /Cr Pb/Cb Y kunnen ook de
naam Component Video In of  YUV hebben en zijn
normaal gezien rood, blauw en groen.
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Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
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Controleer of uw dvd-systeem en uw tv
aangesloten en ingeschakeld zijn!
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               DVD VIDEO /SACD DIGITAL SURROUND SYSTEM

AV IN

ö Inschakelen en luisteren naar een geprogrammeerde radiozender

1 In het display verschijnt “AUTO INSTALL- PRESS PLAY”. Gebeurt dit niet, houd dan ÉÅ op het systeem ingedrukt.

2 Druk nogmaals op ÉÅ op het systeem om het installeren van alle beschikbare radiozenders te starten.

3 Als het installeren klaar is dan begint de radiozender waar het laatst op afgestemd was te spelen. Druk op 1 2 om een
geprogrammeerde radiozender te kiezen.
Om af te stemmen op een niet-geprogrammeerde radiozender, drukt u herhaaldelijk kort op S  T.

ö  Afspelen van een disk

1 Druk, terwijl het dvd-systeem ingeschakeld is, op DISC op de afstandsbediening.

2 Schakel de tv in en kies het juiste video-ingangskanaal of audio/videobron.
De screensaver van het dvd-systeem verschijnt op het tv-scherm.
Het video-ingangskanaal van de tv kan de naam AUX of AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO of A/V IN, EXT 1 of EXT 2
enzovoort hebben. Deze kanalen bevinden zich vaak in de buurt van kanaal 00. Zie de gebruiksaanwijzing van uw tv
voor meer informatie.

3 Druk op OPEN/CLOSE op het systeem en plaats een disk; druk vervolgens opnieuw op

OPEN/CLOSE om de disklade te sluiten.

4 Het afspelen gaat automatisch van start. Gebeurt dit niet, druk dan op ÉÅ.
Als er een diskmenu verschijnt, gebruik dan 3 4 1 2 om de gewenste keuze te maken en druk vervolgens op OK.
Of gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om een functie te kiezen. Volg de aanwijzingen die in het
diskmenu gegeven worden.

5 Tijdens het afspelen kunt u bepaalde instellingen of functies wijzigen (bijvoorbeeld de taal voor de
ondertiteling wijzigen, afspelen in slowmotion enzovoort).  Druk op SYSTEM MENU op de
afstandsbediening en gebruik vervolgens 3 4 1 2 om uw voorkeursinstellingen te kiezen en druk op
OK om te bevestigen. Om de menubalk te verwijderen, drukt u nogmaals op SYSTEM MENU.
Zie “Speciale DVD/ VCD-functies” in de bijbehorende gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

6 Om het afspelen te beëindigen, drukt u op Ç.

Regiocodes
De dvd’s moeten de regiocode voor alle regio’s (ALL) hebben of voor Regio 2 wilt u ze op dit
dvd-systeem kunnen afspelen.

ö Afspelen van andere apparatuur die op uw dvd-systeem
aangesloten is

1 Om gebruik te maken van de home cinema surround-mogelijkheden van uw
dvd-systeem, moet u extra apparatuur aansluiten en de juiste
ingangsbron kiezen.
Zie “Aansluiten van extra apparatuur” in de bijbehorende gebruiksaanwijzing voor meer
informatie.

2 Schakel in en/of druk op PLAY op het apparaat om het afspelen te
starten.
Sluit, indien nodig, de video-uitgang van het aangesloten apparaat (videorecorder of laserdiskspeler) aan op uw tv om ook beeld te kunnen weergeven.
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