
Addendum LX9000R

Demo mode Page 27
The following should be read instead of the original text on page 27:

1 If necessary, press 2 to switch the DVD recorder system to standby.

2 Keep STOP 9 on the DVD recorder system pressed for at least 5 seconds to cancel the demo mode.

For users in the U.K. only:

Additional TV channel settings Page 22
The setting of TV system in the menu Installation ➜ Manual search is not possible.

Mode démo Page 27
Il convient de lire ce qui suit en lieu et place du texte original de la page 27:

1 Si nécessaire, appuyez sur 2 pour mettre le système enregistreur de DVD en veille.

2 Maintenez appuyé STOP 9 sur le système enregistreur de DVD pendant au moins 5 secondes pour 
annuler le mode démo.

Modo demonstración Página 27
Lo siguiente se debería leer en lugar del texto original de la página 27:

1 Si es necesario, pulse 2 para cambiar el sistema de grabadora DVD al modo de espera.

2 Mantenga pulsada STOP 9 en el sistema de grabadora DVD durante al menos 5 segundos para 
cancelar el modo demostración.

Demonstrationsmodus Seite 27
Anstatt des originalen Textes auf Seite 27 soll das Folgende gelesen werden:

1 Falls erforderlich, drücken Sie 2 um die DVD-Rekorder-Anlage auf Stand-by zu schalten.

2 Halten Sie STOP 9 an der DVD-Rekorder-Anlage mindestens 5 Sekunden lang gedrückt um den
Demonstrationsmodus auszuschalten.

Demo-stand Pagina 27
De volgende informatie dient te worden gelezen in plaats van de originele tekst op pagina 27:

1 Druk zonodig op 2 om het DVD-recordersysteem op stand-by te schakelen.

2 Houd STOP 9 op het DVD-recordersysteem minimaal 5 seconden ingedrukt om de 
demo-stand op te heffen.

E
n

g
li

sh
F

ra
n

ça
is

E
sp

a
ñ

o
l

D
e

u
ts

ch
N

e
d

e
rl

a
n

d
s



Addendum LX9000R

Modalità Demo Pagina 27
Il testo che segue sostituisce l’originale a pagina 27:

1 Se necessario, premere 2 per commutare il sistema di masterizzazione di DVD su standby.

2 Tenere STOP 9 sul sistema di masterizzazione di DVD premuto per almeno 5 secondi per 
annullare la modalità demo.

Demo mode (Demoläge) Sida 27
Följande bör läsas i stället för den ursprungliga texten på sidan 27:

1 Om det är nödvändigt, tryck på 2 för att sätta DVD-inspelaranläggningen i standby.

2 Håll STOP 9 på DVD-inspelaranläggningen intryckt i åtminstone 5 sekunder för att ta bort demoläget.

Demonstrationsmodus Side 27
Følgende tekst bør læses i stedet for den oprindelige tekst på side 27:

1 Tryk om nødvendigt på 2 for at stille DVD-optageranlægget på standby.

2 Hold STOP 9 på DVD-optageranlægget trykket ind i mindst 5 sekunder for 
at annullere demonstrations-modussen.

Demo toiminta Side 27
Alkuperäisen tekstin sivun numero 27 sijasta lue seuraava:

1 Jos tarpeen, paina 2 painiketta kytkeäksesi tallentava DVD-laite valmiustilaan.

2 Pidä DVD-laitteen STOP 9 painiketta painettuna vähintään 5 sekunnin 
ajan keskeyttääksesi demo toiminto.

Modo de demonstração Página 27
Em vez do texto original na página 27, deve ser considerado o seguinte texto:

1 Se for necessário, prima 2 para comutar o sistema de gravador de DVD para o modo de espera.

2 Mantenha STOP 9 no sistema de gravador de DVD premido durante pelo menos 5 segundos para 
cancelar o modo de demonstração.
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Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio LX 9000R Philips 
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D. M.
28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven,The Netherlands

Norge
Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den
innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet
så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal
apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
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Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Generelt
Strømforsyning mærkekapacitet –––––––––– 230V / 50 Hz
Strømforbrug

Aktiv –––––––––––––––––––––––––––––––– < 100 W
Standby –––––––––––––––––––––––––––––––– < 5 W
Optage-timer standby –––––––––––––––––––– < 17 W

Mål (b x h x d) ––––––––––– 435 mm x 96 mm x 405 mm
Vægt –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 9 kg

Forstærker
Udgangseffekt 

Stereo-modus (1 kHz, 10% THD) ––––– 2 x 70 W RMS
Surround-modus (1 kHz, 10% THD)

Front ––––––––––––––––––––––––– 2 x 81 W RMS
Center ––––––––––––––––––––––––––– 81 W RMS
Surround –––––––––––––––––––––– 2 x 81 W RMS
Subwoofer –––––––––––––––––––––––– 81 W RMS

Total harmonisk forvrængning –––––––– 10%, 1 kHz, 66 W
S/N forhold (ikke vægtet) ––––––––––––––––––– ≥ 92 dB

(A-vægtet) –––––––––––––––––––––––––––– 100 dBA
Stereoadskillelse (1 kHz) ––––––––––––––––––– ≥ -50 dB
Krydstale (1 kHz) ––––––––––––––––––––––––– ≥ -90 dB

Radio 
Indstillingsområde

FM ––––––––––––––––––––––––– 87,5 MHz–108 Mhz
MW –––––––––––––––––––––––– 531 kHz–1602 kHz

Stereofølsomhed ––––––––––––––––––––––––––– 41 dBf

DVD
Disk-diameter –––––––––––––––––––––––– 12 cm / 8 cm
Video DAC ––––––––––––––––––––––––––––––– 10 bits
Signalsystem –––––––––––––––––––––––––– PAL / NTSC
Videoformat –––––––––––––––––––––––––––– 4:3 / 16:9
Laser

Lasertype
DVD ––––––––––––––––––––––––––––––– InGaAIP
CD––––––––––––––––––––––––––––––––– AIGaAs

Bølgelængde
DVD ––––––––––––––––––––––––––––––– 660 nm
CD––––––––––––––––––––––––––––––––– 780 nm

Udgangseffekt (gennem linsen)
DVD+RW skrivning ––––––––––––––––––– 20 mW
DVD læsning –––––––––––––––––––––––– 0,8 mW
CD læsning ––––––––––––––––––––––––– 0,3 mW

Stråleafvigelse
DVD ––––––––––––––––––––––––––––– 82 grader
CD –––––––––––––––––––––––––––––– 54 grader

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå
udsættelse for stråling.

Indgangsstik
Analogt LINE IN 1, 2 –––––––––––––––– 900 mV / 47 kΩ
Analogt CAM 1 (front) ––––––––––––––––– 2,2 V / 10 kΩ
Digitalt optisk –––––––––––––––––––––––––––––– toslink
Digitalt koaksialt ––––––––––––––––––– 75 Ω iht. IEC958
Scart EXT 1, 2
TV antenne –––––––––––––––––––––––––––––––– 75 Ω
FM antenne –––––––––––––––––––––––––––––––– 75 Ω
MW antenne –––––––––––––––––––––––––––––– 300 Ω
S-video CAM 1 (front) ––––––––––––––––––– 1 V / 75 Ω
Video CAM 1 (CVBS, front) ––––––––––––––– 1 V / 75 Ω
Digitalt CAM 2 (DV IN, front) ––––– iht. IEEE 1394 MPEG2

Udgangsstik
Analogt LINE OUT ––––––––––––––– 1,5 V / 2 kΩ / 0 dB
Digitalt koaksialt –––––––––––––– 0,5 V / 75 Ω iht. IEC958
TV antenne –––––––––––––––––––––––––––––––– 75 Ω
Højttalere –––––––––––––––––––––––––––––––––– 4 Ω
Subwoofer –––––––––––––––––––––––––––––––––– 8 Ω
Hovedtelefoner (3,5 mm, 8–600 Ω) – 2,8V EMF, Ri = 80 Ω

Højttalere
Front- og baghøjttalere

System ––––––––––––– tovejs afskærmet, lukket kabinet
Impedans ––––––––––––––––––––––––––––––––– 4 Ω
Højttaler-drivere –– 3 x 2" bashøjttalere, 1 x 3/4" diskant
Mål (b x h x d) ––––––––– 73 mm x 282 mm x 73 mm

Centerhøjttaler
System ––––––––––––– tovejs afskærmet, lukket kabinet
Impedans ––––––––––––––––––––––––––––––––– 4 Ω
Højttaler-drivere –– 4 x 2" bashøjttalere, 1 x 3/4" diskant
Mål (b x h x d) –––––––– 435 mm x 73,5 mm x 65 mm

Subwoofer
System –––––––––––––––––––––––– System basrefleks 
Impedans ––––––––––––––––––––––––––––––––– 8 Ω
Højttaler-driver –––––––––––––––––––– 4" bashøjttaler
Mål fod (b x h) ––––––––––––––––– 30 mm x 240 mm
Mål rør (b x h) –––––––––––––––– 115 mm x 940 mm

Tekniske specifikationer
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ADVARSEL
SYNLIGE OG USYNLIGE LASERSTRÅLER NÅR

APPARATET ER ÅBENT. UNDGÅ AT BLIVE UDSAT 
FOR STRÅLER.

Bemærk: Denne advarsel er anbragt indeni
kabinettet.



Indledning
Optag dine egne DVD’er og nyd den digitale surround-lyd
og nogle af de bedste specialfunktioner i hjemmebiograf-
teknologien med dit DVD-optageranlæg.

Dette apparat overholder det gældende EC-direktiv
vedrørende radiostøj.

ADVARSEL
Brug af betjeningsenheder eller justeringer eller
gennemførelse af procedurer andre end dem, der er
beskrevet i denne vejledning kan resultere i at man
udsættes for farlige stråler eller andre former for risici.

Medfølgende tilbehør
Dit DVD-optageranlæg leveres med
– 2 front-, 1 center- og 2 baghøjttalere
– 2 subwoofere
– 7 højttalerledninger
– 1 SCART-kabel
– 1 cinch-audiokabel
– 1 TV-antennekabel
– 1 FM-antennekabel
– 1 MW rammeantenne 
– 1 AC-strømledning
– 1 fjernbetjening med 2 AA batterier
– 1 tom Philips DVD+RW-disk

Opstilling
Anbring apparatet på et fladt, hårdt og stabilt underlag.

Anbring ikke apparatet oven på andet udstyr, der kan varme
det (f.eks. en modtager eller forstærker).

Der skal være mindst 10 cm luft bag ved og oven over
apparatet og 5 cm luft til venstre og højre for at undgå
overophedning.

Hold ventilationshullerne fri.

Udsæt ikke apparatet for vanddryp eller stænk.

Anbring ikke genstande, der kan udgøre en risiko (f.eks.
tændte stearinlys, beholdere fyldt med væske) oven på
apparatet.

Aktive mobiltelefoner i nærheden af apparatet kan
forårsage funktionsfejl.

Vedligeholdelse
Apparatet rengøres med en blød,
let fugtig, fnugfri klud. Der må ikke
benyttes nogen rengøringsmidler, da
de kan virke ætsende.

Apparatet, batterierne eller diskene 
må ikke udsættes for fugt, regn, sand
eller stærk varme (fra radiatorer
eller direkte sollys).

Hold altid diskskuffen på dit DVD-optageranlæg lukket for
at beskytte linsen mod støv. Brug ikke almindelige
rensediske, da de kan beskadige apparatets optiske enhed.

Linsen kan dugge, hvis apparatet flyttes fra kolde til varme
omgivelser. I dette tilfælde er det ikke muligt at afspille eller
optage en disk. Lad apparatet blive stående i varme
omgivelser, indtil fugtigheden er fordampet.

Behandling af diske
DVD+R’er og DVD+RW’er er 
meget skrøbelige. Du bør altid
behandle diskene meget forsigtigt.
Den nemmeste måde at tage en 
disk ud af hylsteret på er ved at
trykke på tappen i midten, mens
man løfter den. Efter brug skal du tage disken ud af 
DVD-optageranlægget og lægge den på plads i diskhylsteret.

Sæt aldrig klæbemærker på en disk. Hvis du vil skrive på en
disk, skal du bruge en blød filtpen og kun skrive på etiketsiden.

Når du skal rense en disk, skal 
du tørre i lige linier fra midten 
og ud mod kanten med en blød,
fnugfri klud. Enhver form for
rengøringsmidler kan beskadige
disken!

Miljøinformation
Der er ikke brugt nogle overflødige materialer i apparatets
emballage.Vi har gjort vort bedste for at gøre det muligt 
at adskille emballagen i tre hovedbestanddele: pap (æsken),
polystyrenskum (buffermaterialer) og polyethylen (plastposer
og beskyttende skumplast).

Apparatet indeholder materialer, der egner sig til genbrug,
hvis de tages ud af apparatet. Man skal derfor henvende sig
til et sted, der har specialiseret sig i udtagning af materialer
med henblik på genbrug, når apparatet til sin tid skal
kasseres. Man bedes venligst overholde de lokale regler for
bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og
apparater, der skal kasseres.

Generel information
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10 cm
10 cm

5 cm

5 cm



Hvilke diske kan bruges?
Der findes mange forskellige typer diske og du kan bruge
mange af dem i dit DVD-optageranlæg. Nogle kan kun
bruges til afspilning, andre kan både bruges til afspilning og
optagelser, men der er nogle enkelte typer diske, der ikke
kan bruges i dette DVD-optageranlæg. For at finde ud af,
hvilke diske du kan bruge i dette DVD-optageranlæg, skal
du se efter, om de logoer, der ses herunder også er på dine
diske.

Diske kun til afspilning

– DVD-Video

– DVD-R
afspilles kun, hvis den
indeholder DVD-video 
og den er afsluttet.

– DVD-RW 
afspilles kun, hvis den
indeholder DVD-video 
og den er afsluttet.

– Video-CD,
Super video-CD

– Audio-CD 

– Audio-CDR,
audio-CDRW 
afspilles kun, hvis 
den er afsluttet.

– CDR, CDRW 
der afspilles kun 
Audio-CD-numre og
MP3-numre, hvis den 
er afsluttet.

Diske til afspilning og optagelse

– DVD+R 
kan der optages på én gang, og den kan
afspilles på almindelige DVD-afspillere
og DVD-optagere, hvis den er afsluttet.

– DVD+RW 
kan der optages på, den kan slettes og
der kan optages nye ting på den mange
gange, og den kan afspilles på
DVD+RW-kompatible DVD-afspillere
og DVD-optagere, hvis den er afsluttet.

Diske uegnet til afspilning eller optagelse

– DVD-RAM 

– DVD-audio 

Regionalkode
DVD’er og DVD-afspillere bliver godkendt til specifikke
regioner i verden. DVD’er skal være mærket med 
ALL eller med region 2 for at de kan afspilles på dette 
DVD-optageranlæg. Du kan ikke afspille DVD’er, der er
mærket til andre regioner.

Varemærke og licensinformation
ShowView er et af Gemstar
Development Corporation
registreret varemærke.
ShowView Systemet fremstilles på licens af Gemstar
Development Corporation.

Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories. »Dolby«, »Pro Logic« 
og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Fremstillet på licens fra Digital Theater
Systems, Inc. US Pat. nr. 5,451,942,
5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 og andre
patenter, der er udstedt og anmeldt verden
over. »DTS« og »DTS Digital Surround« er registrerede
varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
Copyright 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.

Se licens-, varemærke- og advarselsmærkaten i
bunden af apparatet.

Generel information
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Ilægning af batterier

1 Luk batterirummet i fjernbetjeningen op og læg 
2 alkalibatterier af typen AA (R06, UM-3) i.

2 Luk batterirummet.

Der må ikke bruges kombinationer af gamle og nye
batterier eller batterier af forskellige typer.

Tag batterierne ud, hvis de er brugt op, eller hvis
fjernbetjeningen ikke skal bruges i lang tid.

Batterier indeholder kemikalier og skal derfor
bortkastes på forsvarlig vis.

Brug af fjernbetjeningen
Med denne fjernbetjening kan du betjene 
DVD-optageranlægget og andre Philips apparater som f.eks.
et Philips TV, videobåndoptager eller CD-afspiller.

For at kunne betjene et Philips apparat skal du trykke kort
på den tilhørende kildeknap (TV, SAT, CAM 1/2, CD, CDR
eller VCR) på fjernbetjeningen. Nogle af knapperne på
fjernbetjeningen f.eks.2, 0–9, CH+, CH–, 4, ¢, 9, 2;
kan derefter bruges til at betjene apparatet. For at kunne
betjene DVD-optageranlægget med disse knapper skal du
trykke på TUNER eller DVD/MON.

For at vælge en kilde på DVD-optageranlægget skal du
holde knappen til det pågældende apparat (TV, SAT,
CAM 1/2, CD, CDR eller VCR) på fjernbetjeningen trykket
ind i 1 sekund.
For at vælge CAM 2 (eller TAPE, GAME) skal du først vælge
CAM 1 (eller CDR,VCR), og derefter holde den tilsvarende
knap trykket ind i 1 sekund.

For at betjene DVD-optageranlægget skal du rette
fjernbetjeningen mod DVD-optageranlægget og ikke mod
TV’et.

Fjernbetjeningen
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Knapper på fjernbetjeningen
1 2

tænder for DVD-optageranlægget og et Philips apparat eller
stiller det på standby

2 REC/OTR
starter optagelse af den TV-kanal eller videokilde, der er
valgt på DVD-optageranlægget

3 DVD/MON
vælger disken i diskskuffen eller den TV-kanal, der er valgt på
DVD-optageranlægget

TV
vælger TV’et

TUNER
vælger radioen, vælger bølgebåndet og skifter mellem
FM mono og FM stereo

SAT
vælger en tilsluttet satellitmodtager

CAM 1/2
vælger camcorder-indgangsstikkene på fronten

CD
vælger en tilsluttet CD-afspiller

CDR/TAPE 
vælger en tilsluttet CD-optager, båndoptager eller lignende

VCR/GAME 
vælger en tilsluttet videobåndoptager eller spillekonsol

4 0–9 til indtastning af tallene 0–9

5 DISC MENU
går ind i disk-menuen

6 SYSTEM MENU
går ind i DVD-optageranlæggets systemmenu

7 AUDIO MENU / SELECT
går ind i DVD-optageranlæggets lydmenu og 
vælger en mulighed i systemmenuen

8 OK 
bekræfter valg i menuer

9 Pileknapper 1, 3, 2, 4

til at bevæge sig i en menu

0 VOL+,VOL–
skruer op/skruer ned for lydstyrken på 
DVD-optageranlægget

! H
slukker for lyden på DVD-optageranlægget

@ CH+, CH–
vælger en TV-kanal på DVD-optageranlægget og 
vælger en fast radiostation

# 4 / –TV VOL 
springer til starten af det/den aktuelle eller forrige
kapitel/nummer eller titel på en disk, der er lagt i, foretager
baglæns søgning,
indstiller på en radiostation med en lavere frekvens og 
skruer ned for lydstyrken på et Philips TV

$ ¢ / TV VOL+ 
springer til starten af det/den næste kapitel/nummer eller
titel på en disk, der er lagt i, foretager forlæns søgning,
indstiller på en radiostation med en højere frekvens og 
skruer op for lydstyrken på et Philips TV

% 2;
starter/afbryder afspilning og lukker diskskuffen

^ 9

stopper afspilning eller optagelse

& REC MODE 
vælger en optagemetode: HQ, SP, SP+, LP, EP eller EP+

* PLAY MODE
vælger forskellige afspilningsmetoder som f.eks. REPEAT
eller SHUFFLE

( DISPLAY
vælger forskellige displayinformationer 

) T/C / DISC 
skifter mellem titel, nummer og kapitel og 
skifter disk på en Philips CD-skifter

¡ TIMER 
går ind i menuen til timer-optagelse

™ EDIT 
går ind i menuen Favorite Scene Selection

£ SURR. / RETURN 
vælger de forskellige surround-metoder og 
vender tilbage til den forrige menu på en (Super) Video-CD

≤ CLEAR 
sletter en indtastning (f.eks. timer-indstilling)

∞ SUBWOOFER (i kombination med VOL+ eller VOL−)
regulerer lydstyrken på subwooferen

§ LOUDNESS 
slår loudness til og fra

≥ REAR (i kombination med VOL+ eller VOL−)
regulerer lydstyrken på baghøjttalerne 

• VOICE / NIGHT 
slår Clear Voice eller Night mode til eller fra

ª TREBLE (i kombination med VOL+ eller VOL−)
regulerer diskanten

º BASS (i kombination med VOL+ eller VOL−)
regulerer bassen

Fjernbetjeningen
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Betjeningsenheder på forsiden
1 2 STANDBY·ON 

tænder for apparatet eller stiller det på standby

2 SOURCE 
vælger en kilde

3 4 SEARCH 
springer til starten af det/den aktuelle eller forrige
kapitel/nummer eller titel på en disk, der er lagt i,
foretager baglæns søgning

4 SEARCH ¢
springer til starten af det/den næste kapitel/nummer eller
titel på en disk, der er lagt i, foretager forlæns søgning

5 STOP 9
stopper afspilning eller optagelse

6 PLAY/PAUSE 2;
starter/afbryder afspilning

7 display/DVD-optagerens skuffe

8 OPEN/CLOSE / 

åbner/lukker DVD-optagerens skuffe

9 SURR.
vælger de forskellige surround-funktioner

0 INSTANT – RECORD (status-lampe)
viser, om det er muligt at optage med det samme

! RECORD 
starter optagelse af en TV-kanal eller en ekstern videokilde,
der er valgt på DVD-optageranlægget (der er lys i knappen,
når optagelsen er i gang)

@ VOLUME 
regulerer lydstyrken

Tilslutninger på forsiden
# PHONES 

3,5 mm stik til hovedtelefoner

$ DV IN / CAM 2 
tilslutning til i.Link-udgangsstikket på din Digital Video (DV)
eller Digital 8 camcorder

% S-VIDEO / CAM 1 
tilslutning til S-video-udgangsstikket på din Hi-8 eller S-VHS
camcorder

^ VIDEO / CAM 1 
tilslutning til video-udgangsstikket (CVBS) på din camcorder

& AUDIO LEFT/RIGHT / CAM 1 
tilslutning til audio-udgangsstikket på din camcorder

Betjeningsenheder og tilslutninger
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Tilslutninger på bagsiden
1 tilslutning til de medfølgende højttalere

2 RADIO / MW
tilslutning af MW-antennen

3 RADIO / FM
tilslutning af FM-antennen

4 MAINS ~
Når alle andre tilslutninger er udført, skal strømstikket
sættes i stikkontakten i væggen

5 TV ANTENNA / IN 
tilslutning af TV-antennen

6 TV ANTENNA / TV OUT 
tilslutning til TV-antenneindgangsstikket på dit TV

7 EXT 2 / AUX I/O
tislutning til SCART-stikket på et eksternt videoapparat

8 EXT 1 / TO TV I/O
tilslutning til SCART-stikket på TV’et

9 LINE IN 1 L/R
tilslutning til det analoge udgangsstik på et eksternt apparat
(f.eks. båndoptager, CD-skifter osv.)

0 LINE IN 2 L/R
tilslutning til det analoge udgangsstik på et eksternt apparat
(f.eks. båndoptager, CD-skifter osv.)

! LINE OUT L/R
tilslutning til det analoge indgangsstik på et eksternt apparat
(f.eks. båndoptager osv.)

@ DIGITAL IN
tilslutning til det digitale koaksiale udgangsstik på et digitalt
apparat

# OPTICAL IN
tilslutning til det digitale optiske udgangsstik på et digitalt
apparat

$ DIGITAL OUT
tilslutning til det digitale koaksiale indgangsstik på et digitalt
apparat

Inden du begynder at tilslutte noget, skal du sikre dig,
at strømforbindelsen til alle de apparater, du vil
tilslutte, og til selve DVD-optageranlægget er afbrudt.

Betjeningsenheder og tilslutninger
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Opstilling af højttalere

1 Start med at samle højttalerne som beskrevet i den
medfølgende vejledning »Lyn-vejledning«. Du kan placere
subwooferne enten foran eller bagved.

2 Anbring venstre og højre fronthøjttaler med lige stor
afstand til dit TV.Afstanden mellem lytterens position og
fronthøjttalerne bør være omtrent lige så stor som
afstanden mellem de to fronthøjttalere.

3 Anbring centerhøjttaleren over eller under TV-apparatet.

4 Anbring baghøjttalerne til venstre og til højre for din
foretrukne lytteposition.

Bemærk:
Hold højttalerne væk fra hjørnerne i rummet.
Anbring højttalerne på højde med ørerne.

Tilslutning af højttalerne
Tilslut de medfølgende højttalere ved hjælp af de
medfølgende højttalerledninger. Sørg for at farverne på
højttalerstikkene og højttalerledningerne passer sammen:

Højttaler ++ −−

Venstre fronthøjttaler hvid sort
Højre fronthøjttaler rød sort
Centerhøjttaler grøn sort
Venstre subwoofer lilla sort
Højre subwoofer lilla sort
Venstre baghøjttaler blå sort
Højre baghøjttaler grå sort

Bemærk: Hvis du har placeret subwooferne bag, passer
farverne på ledningerne ikke længere til højttalerstikkene på
subwooferne.

Vi anbefaler at tilslutte alle højttalere. Som minimum skal
fronthøjttalerne og subwooferne tilsluttes.

● Tryk klemmen på højttaleren ned og stik hele det
afisolerede stykke af højttalerledningen ind i stikket, slip så
klemmen igen.

Opstilling/Tilslutning …
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Tilslutning af radioantennerne
MW-antenne

● Saml den medfølgende MW rammeantenne som vist
herunder og tilslut den til RADIO MW.

Bemærk:
Når du har sat antennen sammen og afsluttet den første

opstilling, skal du flytte MW-antennen i forskellige retninger for
at få en så god modtagelse som muligt.

Hold antennen så langt væk som muligt fra TV’et, en
videobåndoptager eller andre elektroniske apparater.

Du kan få bedre modtagelse ved at tilslutte en udendørs
antenne eller et kabel-tv-system.

Den medfølgende antenne er kun beregnet til indendørs
brug.

FM-antenne
● Tilslut FM-antennestikket fra en udendørs FM-antenne eller fra

dit kabel-tv-system til RADIO FM på DVD-optageranlægget
ved hjælp af den medfølgende FM-antenneledning.

Tilslutning af TV-antenne

1 Træk antenneledningen ud af TV’ets indgangsstik og tilslut
det til TV ANTENNA IN på DVD-optageranlægget.

2 Tilslut TV ANTENNA TV OUT på DVD-optageranlægget til
TV’ets antenneindgangsstik ved hjælp af den medfølgende
antenneledning.

Hvis du tilslutter et apparat eller ændrer tilslutningen af 
det efter den første installation, skal du »installere« det på
DVD-optageranlægget, dvs. at du skal fortælle DVD-
optageranlægget, hvilket stik apparatet er tilsluttet til. Ellers
står apparatet ikke til rådighed på DVD-optageranlægget. Se
afsnittet »Tilføjelse af apparater eller ændring af apparaters
tilslutning«. Dette er ikke nødvendigt for apparater, der er
tilsluttet til CAM 1 og CAM 2.

Tilslutning af TV’et
Se efter i betjeningsvejledningen til dit TV, hvilke SCART-stik,
der kan bruges og hvordan de tilsluttes til andre
videoapparater.

Hvis der findes flere SCART-stik på dit TV, skal du vælge et,
der passer til RGB-indgangsstikket for at få den bedste
billedkvalitet.

Hvis dit Philips TV understøtter EasyLink, skal du vælge
SCART-stik nummer 2 på TV’et (EXT2, EXTERNAL 2 eller
lignende), som understøtter EasyLink.

Tilslut TV’et direkte til DVD-optageranlægget uden en
videobåndoptager eller andre apparater mellem dem.
Ellers kan du risikere, at det ikke er alle funktioner på 
DVD-optageranlægget, der står til rådighed.

1 Tilslut SCART-stikket på TV’et (EUROCONNECTOR,
EURO-AV eller lignende) til EXT 1 TO TV I/O på 
DVD-optageranlægget med det medfølgende SCART-kabel.

2 Hvis du har et digitalt TV med et digitalt audio-udgangsstik,
skal du enten tilslutte
– dets digitale koaksiale udgangsstik til DIGITAL IN på

DVD-optageranlægget med et digitalt cinch-kabel eller
– dets digitale optiske udgangsstik til OPTICAL IN på

DVD-optageranlægget med et digitalt optisk kabel.

Tilslutning …
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Tilslutning af ekstra videoapparater
Du kan tilslutte flere videoapparater med et SCART-stik til
EXT2 AUX I/O ved at tilslutte dem i en »kæde«:
I illustrationen nedenunder er en satellitmodtager tilsluttet
til en videobåndoptager, og videobåndoptageren er tilsluttet
til DVD-optageranlægget.

Husk, at det apparat, der er tættest på DVD-optageranlægget
vil afgive indgangssignalet, hvis der tændes for flere apparater
i kæden. Derfor : Når du vælger et videoapparat, der er
tilsluttet til EXT2 AUX I/O, skal du sikre dig, at alle de andre
apparater, der er tilsluttet til EXT2 AUX I/O er slukket eller
stillet på standby.

Se efter i betjeningsvejledningen til de videoapparater, du 
vil tilslutte, hvilke SCART-stik, der kan bruges og hvordan de
tilsluttes til andre videoapparater.

1 Tilslut SCART-stikket på et videoapparat til EXT2 AUX I/O
på DVD-optageranlægget med et SCART-kabel. Hvis der 
er flere SCART-stik på apparatet skal du bruge det, der er
mærket med TO TV eller lignende.

Bemærk: Brug kun RGB-SCART-kabler. På nogle andre 
SCART-kabler er det ikke alle stikben, der er tilsluttet, hvilket
resulterer i en dårligere billedkvalitet og at SCART-tilslutningen
fungerer dårligere.

2 Tilslut et andet videoapparat til det ledige SCART-stik på det
videoapparat, der allerede er tilsluttet til DVD-optageranlægget.

3 Hvis et digitalt videoapparat (f.eks. en satellitmodtager eller
en spillekonsol) understøtter digital surround-lyd, skal du
enten tilslutte
– det digitale koaksiale udgangsstik på apparatet til

DIGITAL IN på DVD-optageranlægget med et digitalt
cinch-kabel eller,

– det digitale optiske udgangsstik på apparatet til
OPTICAL IN på DVD-optageranlægget med et digitalt
optisk kabel.

Tilslutning af ekstra audioapparater
Se efter i betjeningsvejledningen til dine audioapparater,
hvilke tilslutninger, der er mulighed for.

Analoge tilslutninger
1 Tilslut venstre og højre analoge udgangsstik på din

båndoptager, CD-afspiller eller lignende til LINE IN 1 L/R
eller LINE IN 2 L/R på DVD-optageranlægget med et
audio-cinch-kabel.

Bemærk: Du kan ikke tilslutte en pladespiller til LINE IN 1 
eller 2.

2 Tilslut venstre og højre analoge indgangsstik på en
båndoptager eller et lignende optageapparat til LINE OUT L/R
på DVD-optageranlægget med et audio-cinch-kabel.

Digitale tilslutninger
1 Tilslut enten

– det digitale koaksiale udgangsstik på din CD-optager,
CD-afspiller eller lignende til DIGITAL IN på 
DVD-optageranlægget med et digitalt cinch-kabel eller

– det digitale optiske udgangsstik på din CD-optager,
CD-afspiller eller CD-skifter til OPTICAL IN på 
DVD-optageranlægget med et digitalt optisk kabel.

2 Tilslut det digitale koaksiale indgangsstik på din CD-optager
eller lignende digitale optageapparat til DIGITAL OUT på
DVD-optageranlægget med et digitalt cinch-kabel.

Bemærk: DIGITAL OUT giver digital 2-kanals stereolyd.
DVD-optageranlægget omdanner digital multikanal-lyd til 
2-kanals stereolyd uden at der går lydinformation tabt.

Tilslutning …
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Tilslutning af en camcorder til
CAM 1 eller CAM 2
Du kan tilslutte 2 camcordere til tilslutningerne CAM 1 og
CAM 2. Billedkvaliteten er afhængig af typen af tilslutning
mellem camcorderen og DVD-optageranlægget:
– god kvalitet: Composite Video (Video CVBS)
– bedre kvalitet: S-video 
– bedste kvalitet: i.Link (IEEE 1394, Fire Wire)

Vælg den bedste tilslutning, du har mulighed for.
Det er kun nødvendigt med én videoforbindelse mellem 
DVD-optageranlægget og camcorderen.

1 Åbn klappen foran på DVD-optageranlægget.

2 Tilslut camcorderen til CAM 1 eller CAM 2 ved at følge
instruktionerne i betjeningsvejledningen til din camcorder.

Bemærk: Hvis den camcorder, der er tilsluttet til CAM 1,
kun har monolyd, skal du tilslutte audio-udgangsstikket på
camcorderen til CAM 1 AUDIO RIGHT på 
DVD-optageranlægget.

Tilslutning af hovedtelefoner
● Tilslut hovedtelefonerne til PHONES på 

DVD-optageranlægget med et 3,5 mm stik.
➜ Højttalerne slås automatisk fra. Lyden gengives kun i

hovedtelefonerne.

Bemærk: Når hovedtelefonerne er tilsluttet, er surround-lyd ikke
mulig. Hvis du trykker på SURROUND, rulles DISCONNECT
HEADPHONES forbi i displayet på DVD-optageranlægget.

Strømforsyning
Typeskiltet er anbragt på bagsiden af apparatet.

1 Se efter, om den spænding, der er angivet på typeskiltet
svarer til din lokale strømspænding. Hvis den ikke gør det,
må du spørge din forhandler eller serviceorganisation til
råds.

2 Sørg for at dit TV er tændt, inden du tilslutter 
DVD-optageranlægget til strømforsyningen første gang.

3 Sørg for, at alle andre tilslutninger er udført, inden
DVD-optageranlægget tilsluttet til strømforsyningen.

4 Tilslut det medfølgende strømkabel til AC MAINS ~ og til
stikkontakten i væggen.

Når apparatet er stillet på standby, bruger det stadig lidt
strøm.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og
afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede
netdel er derfor tilsluttet til lysnettet, så længe
netstikket sidder i stikkontakten.

For at undgå at sættet bliver for varmt er der
indbygget en sikkerheds kredsløb. Derfor kan dit sæt
slutte fra under ekstreme omstændigheder. Hvis dette
sker sluk for sættet og lad det køle af før du bruger
det igen.

Når du tilslutter DVD-optageranlægget til strømforsyningen
første gang, skal du udføre nogle grundliggende indstillinger.
Fortsæt med »Første installation«.

Tilslutning …
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Under den første installation, skal du udføre nogle
grundlæggende indstillinger på DVD-optageranlægget. Du
kan senere ændre alle indstillinger, du har gennemført under
den første installation. Hvordan du ændrer disse indstillinger
kan du se i kapitlerne »Systemindstillinger« og t Billede
og u Sprog i »Personlige indstillinger«.

Grundliggende indstillinger
Hold øje med skærmen på dit TV og displayet på 
DVD-optageranlægget.

1 Tænd for dit TV.

2 Tilslut det medfølgende strømkabel til AC MAINS ~ og til
stikkontakten i væggen. Hvis DVD-optageranlægget står i
demonstrationsmodus, skal du trykke på2 for at annulere
demonstrationsmodusen.
➜ IS TV ON? vises i displayet på DVD-optageranlægget.

3 Stil om nødvendigt TV’et på den rigtige audio-/videokanal
for DVD-optageranlægget. Disse kanaler kan hedde AUX
eller AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1,
EXT2 eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i
nærheden af kanal 00.

Bemærk: Hvis dit TV understøtter EasyLink, udveksler TV’et og
DVD-optageranlægget informationer via SCART-kablet. I dette
tilfælde vil EasyLink loading data from TV, please wait
blive vist på TV’et. Derpå vil nogle af de følgende indstillinger
blive gennemført automatisk.

4 ➜ Menuen Menu Language vises på TV-skærmen.

Tryk på 3 eller 4 for at vælge det sprog, som beskederne
på TV-skærmen skal vises på.Tryk derefter på OK.

5 ➜ Menuen Talt sprog vises.

Tryk på 3 eller 4 for at vælge det synkronsprog, som
DVD’erne fortrinsvist skal afspilles på, hvis sproget findes 
på disken.Tryk derefter på OK.

6 ➜ Menuen Tekstsprog vises.

Tryk på 3 eller 4 for at vælge det sprog, som underteksterne
fortrinsvist skal vises på, hvis der findes undertekster på det
sprog på disken.Tryk derefter på OK.

Bemærk: Nogle DVD’er retter sig ikke efter hvilket sprog du har
valgt til lydgengivelse og undertekster. I dette tilfælde er du nødt
til at vælge synkronsproget og underteksterne i DVD’ens
diskmenu.

7 ➜ Menuen Billedformat vises.

Tryk på 3 eller 4 for at vælge skærmformatet.
Denne indstilling virker kun i forbindelse med DVD’er, der
understøtter forskellige skærmformater.
➜ 4:3 letterbox: til et bredskærmsformat (biografformat)

på et almindeligt 4:3 TV med sorte bjælker foroven og
forneden på skærmen.

➜ 4:3 panscan: til et billede i fuld højde men beskåret i
siderne.

➜ 16:9: til et bredskærms-TV.

Tryk derefter på OK.

8 ➜ Menuen Land vises.

Tryk på 3 eller 4 for at vælge det land, som 
DVD-optageranlægget bruges i. Hvis dit land ikke vises, skal
du vælge Øvrige.Tryk derefter på OK.

9 ➜ Hvis du har tilslutted antennen - Tryk på OK
vises.

Hvis du har tilsluttet DVD-optageranlægget til en 
TV-antenne eller et kabel-tv-system, skal du trykke på OK.
Hvis ikke, skal du tilslutte antennen som beskrevet i
»Tilslutning af TV-antennen«, tryk derefter på OK.
➜ Søger TV-kanaler og den automatiske søgning af TV-

kanaler starter. Dette kan vare flere minutter. Lige så
snart søgningen er komplet gennemført, vises
Autosøgning slut.

10 ➜ Tid, År, Måned og Dato vises.

Hvis indstillingerne er korrekte, skal du fortsætte med
punkt 13, ellers skal du trykke på 4 flere gang for at vælge
enten Tid, År, Måned eller Dato.

11 Tryk på 1 eller 2 eller 0–9 flere gange for vælge den
korrekte værdi.

12 Gentag om nødvendigt punkt 10 og 11, indtil alle
indstillinger af klokkeslæt og dato er korrekte.

13 Tryk på OK.
➜ CONTINUE WITH SPECIAL AUDIO SETTINGS

rulles forbi på DVD-optageranlægget.

14 Fortsæt med »Avancerede indstillinger«.
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Avancerede indstillinger
Du vil blive spurgt om
– afstanden mellem højttalerne og din foretrukne

lytteposition og
– hvilke indgangsstik på DVD-optageranlægget du har

tilsluttet de andre apparater til.

For at springe over de avancerede indstillinger og
bruge standardindstillingerne for højttalerafstandene
og tilslutningerne (se »Lyn-vejledningen«):
Tryk på 4 for at vælge NO og fortsæt med punkt 11
herunder.

Hvis du vil fortsætte med de avancerede indstillinger:
Tryk på OK.

➜ SPEAKER DISTANCES rulles forbi.

1 ➜ FRONT og 3,0M vises i displayet.

Tryk på 3 eller 4 flere gang for at indstille afstanden fra 
din foretrukne lytteposition til fronthøjttalerne.

Tryk derefter på OK for at bekræfte.

2 ➜ CENTER og 3,0M vises i displayet.

Gentag punkt 1 for centerhøjttaleren.

3 ➜ REAR og 1,5M vises i displayet.

Gentag punkt 1 for baghøjttalerne.

➜ SOURCE SETUP rulles forbi.

4 ➜ DIGITAL AUDIO FROM TV? rulles forbi.

Tryk på 4 flere gange for at vælge 
➜ NO hvis der ikke er nogen digital lydforbindelse mellem

TV’et og DVD-optageranlægget,
➜ DIG hvis du har tilsluttet TV’ets digitale koaksiale

udgangsstik til DIGITAL IN på DVD-optageranlægget,
➜ OPT hvis du har tilsluttet TV’ets digitale optiske

udgangsstik til OPTICAL IN på DVD-optageranlægget.

Tryk på OK for at bekræfte.

5 ➜ VCR CONNECTED? rulles forbi og YES vises i displayet.

Hvis du ikke har tilsluttet en videobåndoptager til
DVD-optageranlægget:
Tryk på 4 for at vælge NO, tryk derefter på OK.

Hvis du har tilsluttet en videobåndoptager:
Tryk på OK.
➜ WHICH INPUT? rulles forbi.

Tryk på 4 flere gange for at vælge 
➜ EXT2 hvis du har tilsluttet videobåndoptageren til 

EXT 2 AUX I/O eller
➜ EXT1 hvis du har tilsluttet videobåndoptageren til

EXT 1TO TV I/O på DVD-optageranlægget.

Tryk på OK for at bekræfte.
➜ DIGITAL AUDIO? rulles forbi.

Tryk på 4 flere gange for at vælge 
➜ NO hvis der ikke er nogen digital lydforbindelse mellem

videobåndoptageren og DVD-optageranlægget,
➜ DIG hvis du har tilsluttet videobåndoptagerens digitale

koaksiale udgangsstik til DIGITAL IN på 
DVD-optageranlægget,

➜ OPT hvis du har tilsluttet videobåndoptagerens digitale
optiske udgangsstik til OPTICAL IN på 
DVD-optageranlægget.

Tryk på OK for at bekræfte.

6 ➜ SAT CONNECTED? rulles forbi og YES vises i displayet.

Gentag punkt 5 for en satellitmodtager.

7 ➜ GAME CONNECTED? rulles forbi og YES vises i
displayet.

Gentag punkt 5 for en spillekonsol.

8 ➜ CD CONNECTED? rulles forbi og YES vises i displayet.

Hvis du ikke har tilsluttet en CD-afspiller til 
DVD-optageranlægget:
Tryk på 4 for at vælge NO, tryk derefter på OK.

Hvis du har tilsluttet en CD-afspiller:
Tryk på OK.
➜ WHICH INPUT? rulles forbi.

Tryk på 4 flere gange for at vælge 
➜ LIN1 eller LIN2 hvis du har tilsluttet det analoge

lydudgangsstik på CD-afspilleren til LINE IN 1 eller 
LINE IN 2 på DVD-optageranlægget,

➜ DIG hvis du har tilsluttet CD-afspillerens digitale
koaksiale udgangsstik til DIGITAL IN på 
DVD-optageranlægget,

➜ OPT hvis du har tilsluttet CD-afspillerens digitale optiske
udgangsstik til OPTICAL IN på DVD-optageranlægget.

Tryk på OK for at bekræfte.

9 ➜ CDR CONNECTED? rulles forbi og YES vises i displayet.

Gentag punkt 8 for en CD-optager eller lignende.

10 ➜ TAPE CONNECTED? rulles forbi og YES vises i
displayet.

Gentag punkt 8 for en båndoptager eller lignende.

➜ SOURCE SETUP COMPLETE rulles forbi.

11 Tryk på OK.
➜ AUTOINSTALL vises i displayet. DVD-optageranlægget

søger efter de radiostationer, der står til rådighed og
gemmer dem i sin hukommelse.

➜ Når søgningen er afsluttet, rulles INSTALLATION
COMPLETE forbi og der spilles en radiostation.
DVD-optageranlægget er klar til afspilning.

Første installation
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Tilføjelse af apparater eller
ændring af apparaters tilslutning
Hvis du har tilsluttet ekstra apparater eller ændret
tilslutningerne efter den første installation, er du nødt til at
fortælle DVD-optageranlægget, hvilket stik bag på DVD-
optageranlægget det pågældende apparat er tilsluttet til.

Efter ændring af TV’ets tilslutning e
1 Tryk på AUDIO MENU for at komme ind i lydmenuen.

2 Tryk på 4 flere gange for at vælge INPUTS, tryk derefter
på 2.

3 Drej på SOURCE på DVD-optageranlægget eller hold TV
på fjernbetjeningen trykket ind i 1 sekund.
➜ e og AUDIO -> vises i displayet.

4 Tryk på 4 flere gange for at vælge
➜ EXT1 hvis du kun har tilsluttet TV’et til EXT 1 

(ingen digital lydforbindelse mellem TV’et og 
DVD-optageranlægget),

➜ DIG hvis du har tilsluttet TV’ets digitale koaksiale
udgangsstik til DIGITAL IN,

➜ OPT hvis du har tilsluttet TV’ets digitale optiske
udgangsstik til OPTICAL IN på DVD-optageranlægget.

5 Tryk på OK for at gemme opsætningen.

6 Tryk på AUDIO MENU for at forlade lydmenuen.

Efter ændring af videobåndoptagerens j,
satellitmodtagerens i eller spillekonsollens r
tilslutninger

1 Tryk på AUDIO MENU for at komme ind i lydmenuen.

2 Tryk på 4 flere gange for at vælge INPUTS, tryk derefter
på 2.

3 Drej på SOURCE på DVD-optageranlægget eller brug
kilde-knapperne på fjernbetjeningen til at vælge videobånd-
optageren, satellitmodtageren eller spillekonsollen.
➜ AVAILABLE og YES eller NO vises i displayet.

4 Hvis apparatet ikke er tilsluttet til DVD-
optageranlægget:
Tryk på 4 flere gange for at vælge NO, tryk derefter på OK.
➜ STORED vises i displayet.

Hvis apparatet er tilsluttet til DVD-optageranlægget:
Tryk på 4 flere gange for at vælge YES, tryk derefter på OK.
➜ VIDEO -> vises i displayet.

Tryk på 4 flere gange for at vælge 
➜ EXT1 hvis du har tilsluttet apparatet til EXT 1,
➜ EXT2 hvis du har tilsluttet apparatet til EXT 2,
➜ NONE hvis du ikke har tilsluttet apparatet til EXT 1 eller

EXT 2 på DVD-optageranlægget.

Tryk på OK for at bekræfte.
➜ AUDIO -> vises i displayet.

Tryk på 4 flere gange for at vælge enten
➜ EXT1 eller EXT2 hvis du kun har tilsluttet apparatet til

EXT 1 eller EXT 2 (ingen digital lydforbindelse mellem
apparatet og DVD-optageranlægget),

➜ LIN1 eller LIN2 hvis du har tilsluttet lydudgangsstikket
på apparatet til LINE IN 1 eller LINE IN 2 (står kun til
rådighed, hvis du har valgt VIDEO ->NONE),

➜ DIG hvis du har tilsluttet apparatets digitale koaksiale
udgangsstik til DIGITAL IN,

➜ OPT hvis du har tilsluttet apparatets digitale optiske
udgangsstik til OPTICAL IN på DVD-optageranlægget.

Tryk på OK for at gemme opsætningen.
➜ STORED vises i displayet.

5 Tryk på AUDIO MENU for at forlade lydmenuen.

Systemindstillinger
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Efter ændring af CD-optagerens p,
CD-afspillerens q eller båndoptagerens k
tilslutninger

1 Tryk på AUDIO MENU for at komme ind i lydmenuen.

2 Tryk på 4 flere gange for at vælge INPUTS, tryk derefter
på 2.

3 Drej på SOURCE på DVD-optageranlægget eller brug
kilde-knapperne på fjernbetjeningen til at vælge enten 
CD-optageren, CD-afspilleren eller båndoptageren.
➜ AVAILABLE og YES eller NO vises i displayet.

4 Hvis apparatet ikke er tilsluttet til DVD-
optageranlægget:
Tryk på 4 flere gange for at vælge NO, tryk derefter på OK.
➜ STORED vises i displayet.

Hvis apparatet er tilsluttet til DVD-optageranlægget:
Tryk på 4 flere gange for at vælge YES, tryk derefter på OK.
➜ AUDIO -> vises i displayet.

Tryk på 4 flere gange for at vælge
➜ LIN1 eller LIN2 hvis du har tilsluttet det analoge

lydudgangsstik på apparatet til LINE IN 1 eller LINE IN 2,
➜ DIG hvis du har tilsluttet apparatets digitale koaksiale

udgangsstik til DIGITAL IN,
➜ OPT hvis du har tilsluttet apparatets digitale optiske

udgangsstik til OPTICAL IN på DVD-optageranlægget.

Tryk på OK for at gemme opsætningen.
➜ STORED vises i displayet.

5 Tryk på AUDIO MENU for at forlade lydmenuen.

Ændring af højttaleropsætningen
Hvis du har tilsluttet, fjernet eller flyttet højttalerne efter den
første installation, er du nødt til at ændre højttaleropsætningen.

Indstilling af hvilke højttalere, der er tilsluttet
1 Tryk på AUDIO MENU for at komme ind i lydmenuen.

2 Tryk på 4 flere gange for at vælge LS SETUP, tryk
derefter på 2.

3 Tryk på 4 flere gange for at vælge
➜ CNTR LS: centerhøjttaleren eller 
➜ REAR LS: baghøjttalerne.

4 Tryk derefter på 2.

5 Tryk på 4 flere gange for at vælge 
➜ YES hvis den valgte højttalertype er tilsluttet eller 
➜ NO hvis den valgte højttalertype ikke er tilsluttet.

6 Tryk på OK for at gemme opsætningen eller 1 for at
forlade menuen uden at gemme.

00 Gentag om nødvendigt punkt 3-6 for den anden
højttalertype.

7 Tryk på AUDIO MENU for at forlade lydmenuen.

Indstilling af afstanden fra din lytteposition til
højttalerne

1 Tryk på AUDIO MENU for at komme ind i lydmenuen.

2 Tryk på 4 flere gange for at vælge LS DIST, tryk derefter
på 2.

3 Tryk på 4 flere gange for at vælge
➜ DIST FRNT: afstand til fronthøjttalerne,
➜ DIST CNTR: afstand til centerhøjttaleren eller 
➜ DIST REAR: afstand til baghøjttalerne.

4 Tryk derefter på 2.

5 Tryk på 3 eller 4 flere gange for at indstille afstanden fra
din lytteposition til højttalerne (fra 1 til 10 meter).

6 Tryk på OK for at gemme opsætningen eller 1 for at
forlade menuen uden at gemme.

00 For at indstille afstanden til en anden højttalertype skal du
gentage punkt 3–6.

7 Tryk på AUDIO MENU for at forlade lydmenuen.

Systemindstillinger
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Søgning af TV-kanaler

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den rigtige
audio-/videokanal for DVD-optageranlægget. Disse kanaler
kan hedde AUX eller AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller
A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler
er tit i nærheden af kanal 00.

2 Tryk på SYSTEM MENU.

3 Tryk på 1 flere gange for at vælge A.

4 Tryk på 4 flere gange for at vælge y Installation,
tryk derefter på 2.

5 Tryk på 4 flere gange for at vælge enten
➜ Auto.kan. søgn.: for at søge TV-kanalerne automatisk,
➜ Manuel søgning: for at tilføje ekstra eller manglende

TV-kanaler manuelt.

Bemærk: Hvis dit TV understøtter EasyLink, bedes du tilføje de
nye TV-kanaler på dit TV først.Vælg derefter Auto.kan. søgn.
for at overføre ændringerne til DVD-optageranlægget. Nogle af
de menufunktioner, der nævnes nedenfor kan ikke bruges i
forbindelse med EasyLink.

6 Tryk på 2 for at komme ind i den valgte menu.

Auto.kan. søgn.
Vælg Auto.kan. søgn., hvis der står nye TV-kanaler 
til rådighed via din antenne eller dit kabel-TV-system.
Alle TV-kanaler, der er gemt i forvejen overskrives.

1 Tryk på 2 for at starte den automatiske søgning.
➜ Søger TV-kanaler og xx Fundne TV-Prog. vises,

hvor xx angiver antallet af TV-kanaler, der blev fundet.

2 Når søgningen er gennemført, skal du trykke på SYSTEM
MENU for at forlade menuen.

Bemærk: Hvis dit TV understøtter EasyLink, gemmes 
TV-kanalerne i samme rækkefølge som på dit TV.

Manuel søgning
Hvis det ikke lykkedes at finde alle de TV-kanaler, der står 
til rådighed, under den første installation, kan du søge de 
TV-kanaler, der mangler, manuelt.

1 ➜ Kanal/frekv. fremhæves.
Tryk på 2 flere gange for at vælge 
➜ CH eller S-CH hvis du vil indtaste kanalnummeret,
➜ Frek. hvis du vil indtaste TV-kanalens frekvens.

2 Tryk på 4 for at vælge Indtast./søgning.

3 Tryk på 0–9 flere gange for at indtaste kanalnummeret 
eller frekvensen på den ønskede TV-kanal.

00 Hvis du ikke kender kanalnummeret eller frekvensen, skal
du trykke på 2 for at starte en automatisk søgning. Gentag
dette punkt, indtil du har fundet den ønskede TV-kanal.

4 Tryk på 4 for at vælge Programnummer.

5 Tryk på 0–9 eller 3 eller 4 flere gange for at indtaste det
programnummer, som TV-kanalen skal gemmes under.

Bemærk: Hvis der vises Programnummer allerede
anvendt på TV-skærmen, skal du vælge et andet
programnummer. Ellers vil den TV-kanal, der har samme
programnummer blive slettet.

6 Tryk på OK for at gemme den nye TV-kanal eller
SYSTEM MENU for at forlade menuen uden at gemme
ændringerne.

7 Tryk på SYSTEM MENU for at forlade systemmenuen.

Systemindstillinger
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Ændring af rækkefølgen af TV-
kanaler og sletning af TV-kanaler

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den rigtige
audio-/videokanal for DVD-optageranlægget. Disse kanaler
kan hedde AUX eller AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller
A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler
er tit i nærheden af kanal 00.

2 Tryk på SYSTEM MENU.

3 Tryk på 1 flere gange for at vælge A.

4 Tryk på 4 flere gange for at vælge y Installation,
tryk derefter på 2.

5 Tryk på 4 flere gange for at vælge enten
➜ Follow TV for at ændre rækkefølgen af TV-kanaler på

DVD-optageranlægget, så den bliver magen til
rækkefølgen på dit TV eller

➜ TV-kanal tilordning: for at flytte en TV-kanal til et
andet programnummer eller for at slette en TV-kanal.

Bemærk: Hvis dit TV understøtter EasyLink, bedes du ændre
rækkefølgen af TV-kanaler på dit TV.Vælg derefter Auto.kan.
søgn. for at overføre ændringerne til DVD-optageranlægget.
Nogle af de menufunktioner, der nævnes nedenfor kan ikke
bruges i forbindelse med EasyLink.

6 Tryk på 2 for at komme ind i den valgte menu.

Follow TV
1 Tryk på OK for at starte Follow TV.

➜ TV 01 vises i displayet på DVD-optageranlægget.

2 Vælg det samme programnummer på TV’et, tryk derefter
på OK.
➜ WAIT vises i displayet på DVD-optageranlægget. DVD-

optageranlægget søger denne TV-kanal i sin hukommelse
og gemmer den under det samme programnummer.
Derpå vises TV XX i displayet på DVD-optageranlægget,
hvor XX er nummeret på det næste TV-program.

Bemærk:
Hvis en TV-kanal ikke kan findes på DVD-optageranlægget,

vil det pågældende programnummer ikke blive brugt på 
DVD-optageranlægget.

Hvis der vises NOTV i displayet, skal du sikre dig, at 
SCART-kablet er sat rigtigt i TV'et og DVD-optageranlægget.
Om nødvendigt skal du tilslutte DVD-optageranlægget til et
andet SCART-stik på TV'et, fordi det SCART-stik, der bruges,
ikke understøtter Follow TV. Hvis problemet stadig ikke er 
løst, kan Follow TV ikke bruges.

3 Gentag punkt 2 for alle programnumre på TV’et.

4 Tryk på SYSTEM MENU for at forlade menuen.

TV-kanal tilordning
1 Tryk på 3 eller 4 flere gange for at vælge en TV-kanal, tryk

derefter på 2.

2 Hvis du vil flytte TV-kanalen til et andet
programnummer:
Tryk på 3 eller 4 flere gange for at flytte TV-kanalen hen til
det ønskede programnummer, tryk derefter på 1.

Hvis du vil slette TV-kanalen:
Tryk på CLEAR, tryk derefter på 1.

Bemærk: Når en TV-kanal slettes, eller når dens programnummer
ændres, kan andre TV-kanalers numre også blive ændret.

00 Hvis du vil ændre programnummeret på en anden TV-kanal
eller slette en anden TV-kanal, skal du gentage punkt 1–2.

3 Tryk på OK for at gemme opsætningen eller SYSTEM MENU
for at forlade menuen uden at gemme.

4 Tryk på SYSTEM MENU for at forlade systemmenuen.
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Ekstra indstillinger for TV-kanaler

1 Tryk på CH+ eller CH– eller 0–9 flere gange for at vælge
en TV-kanal på DVD-optageranlægget.

2 Tryk på SYSTEM MENU.

3 Tryk på 1 flere gange for at vælge A.

4 Tryk på 4 flere gange for at vælge y Installation,
tryk derefter på 2.

5 Tryk på 4 flere gange for at vælge Manuel søgning,
tryk derefter på 2.

6 Tryk på 4 flere gange for at vælge enten
➜ TV-kanal navn: for at indstille TV-kanalens navn,
➜ Dekoder: se »Brug af en tilsluttet dekoder til at dekode

en TV-kanal«,
➜ TV system: for at ændre TV-kanalens TV-system,
➜ NICAM: for at slå NICAM til/fra,
➜ Finindstilling: for at ændre TV-kanalens finindstilling.

TV-kanal navn
1 Tryk på 2 flere gang for at vælge et tegn i TV-kanalens navn.

2 Tryk på 3 eller 4 flere gange for at indstille/ændre det
ønskede tegn.

3 Gentag punkt 1 og 2 for alle tegnene i kanalens navn.

Bemærk: Kanalernes navne er begrænset til 5 tegn.

4 Tryk på OK for at gemme TV-kanalens navn.

5 Tryk på SYSTEM MENU for at forlade menuen.

TV system
Hvis TV-kanalens TV-system og dit TV’s system ikke er det
samme, kan lyden og/eller billedet blive forvrænget eller
forsvinde. Som regel registreres TV-systemet automatisk.

1 Tryk på 2 flere gange for at vælge det TV-system (PAL-BG,
PAL-I, PAL-DK, SECAM, SEC-BG, SEC-DK), der giver
den tydeligste lyd- og billedkvalitet på dit TV.

Bemærk: Hvis du ændrer TV-systemet til en indstilling, der ikke
understøttes af dit TV, kan billedet og/eller lyden svigte.

2 Tryk på OK for at gemme opsætningen.

3 Tryk på SYSTEM MENU for at forlade menuen.

NICAM
1 Tryk på 2 flere gange for at slå NICAM til eller fra:

➜ Til: Stereo og to-kanals-lyd understøttes.
➜ Fra: For at forbedre lydkvaliteten i en svag TV-kanal,

det er kun mono-lyd, der understøttes.

2 Tryk på OK for at gemme opsætningen.

3 Tryk på SYSTEM MENU for at forlade menuen.

Finindstilling
1 Hvis modtagelsen af TV-kanalen er forvrænget, skal du

trykke flere gange på 3 eller 4 for at ændre finindstillingen
af TV-kanalen.

2 Tryk på OK for at gemme opsætningen.

3 Tryk på SYSTEM MENU for at forlade menuen.

Systemindstillinger
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Indstilling af klokkeslæt og dato
1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den rigtige

audio-/videokanal for DVD-optageranlægget. Disse kanaler
kan hedde AUX eller AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller
A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler
er tit i nærheden af kanal 00.

2 Tryk på SYSTEM MENU.

3 Tryk på 1 flere gange for at vælge A.

4 Tryk på 4 flere gange for at vælge y Installation, tryk
derefter på 2.

5 Tryk på 4 flere gange for at vælge Tid/dato, tryk derefter
på 2.

6 Tryk på 4 flere gange for at vælge enten Tid, År, Måned
eller Dato.

7 Tryk på 0–9 eller 1 eller 2 flere gange for vælge den
korrekte værdi.

8 Gentag om nødvendigt punkt 6 og 7, indtil alle indstillinger
af klokkeslæt og dato er korrekte.

9 Tryk på OK for at gemme opsætningen eller SYSTEM
MENU for at forlade menuen uden at gemme ændringerne.

10 Tryk på SYSTEM MENU flere gange for at forlade menuen.

Brug af en tilsluttet dekoder til at
dekode en TV-kanal
Nogle TV-kanaler er kodet og kan kun ses uden
forvrængninger med en dekoder. Hvis du har tilsluttet en
dekoder, skal du indstille, hvilken TV-kanal der skal dekodes
med dekoderen.

Hvis dit TV understøtter EasyLink, skal du foretage disse
indstillinger på dit TV. I dette tilfælde er det ikke muligt at
gennemføre nogen indstillinger på DVD-optageranlægget.

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den rigtige
audio-/videokanal for DVD-optageranlægget. Disse kanaler
kan hedde AUX eller AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller
A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler
er tit i nærheden af kanal 00.

2 Tryk på DVD/MON.

3 Tryk på CH+ eller CH– eller 0–9 flere gange for at vælge
den TV-kanal, du vil dekode med dekoderen.

4 Tryk på SYSTEM MENU.

5 Tryk på 1 flere gange for at vælge A.

6 Tryk på 4 flere gange for at vælge y Installation,
tryk derefter på 2.

7 Tryk på 4 flere gange for at vælge Manuel søgning,
tryk derefter på 2.

8 Tryk på 4 flere gange for at vælge Dekoder.

9 Tryk på 2 flere gange for at vælge Til.
➜ DECODER vises i displayet på DVD-optageranlægget,

hver gang denne TV-kanal vælges.

00 For at slå dekoderen fra for den valgte TV-kanal skal du
trykke på 2 for at vælge Fra.

10 Tryk på OK for at bekræfte.

11 Tryk på SYSTEM MENU flere gange for at forlade menuen.

00 Gentag om nødvendigt punkt 3–11 for andre kodede 
TV-kanaler.

Systemindstillinger
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Valg af en kilde

1 Drej på SOURCE på DVD-optageranlægget eller hold en
kildeknap på fjernbetjeningen trykket ind i 1 sekund for at
vælge enten:

– DISC: disken i DVD-optageranlægget

– MONITOR: den interne TV-modtager i 
DVD-optageranlægget (kan kun vælges ved at
trykke på DVD/MON på fjernbetjeningen)

– TV:TV’et

– CAM1: en camcorder, der er tilsluttet til CAM 1

– CAM2: en camcorder, der er tilsluttet til CAM 2

– SAT: en tilsluttet satellitmodtager

– VCR: en tilsluttet videobåndoptager

– GAME: en tilsluttet spillekonsol

– radiomodtageren i DVD-optageranlægget

– TAPE: en tilsluttet båndoptager eller lignende
audio-optageapparat

– CDR: en tilsluttet CD-optager

– CD: en tilsluttet CD-afspiller/-skifter

➜ Lyden fra kilden afspilles på DVD-optageranlægget.

For at vælge CAM 2 (TAPE eller GAME) med
fjernbetjeningen skal du først vælge CAM 1 (CDR eller
VCR). Hold derefter den pågældende kildeknap trykket 
ind i 1 sekund.

2 Hvis den valgte videokilde ikke vises på dit TV:
– sluk for alle andre videoapparater, der er tilsluttet til

EXT 2 AUX I/O og
– indstil dit TV på den korrekte audio/video-kanal. Disse

kanaler kan hedde AUX,AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO
eller A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN etc.
Disse kanaler er tit i nærheden af kanal 00.

00 Hvis du har valgt en S-video-optager, der er tilsluttet til
EXT 2 AUX I/O på DVD-optageranlægget, skal du indstille
DVD-optageranlægget på S-video (»Personlige
indstillinger«, t Billede, SCART-video). Husk at stille
DVD-optageranlægget tilbage på RGB, når der vælges en
anden kilde.

Bemærk:
Vælg TV-kanalerne for en satellitmodtager direkte på

satellitmodtageren.
Du kan kun vælge kilder, der er installeret på 

DVD-optageranlægget. Hvis du har tilsluttet et apparat eller
hvis du har ændret tilslutningen for et apparat efter den første
installation, er du nødt til at installere apparatet på 
DVD-optageranlægget. Se afsnittet »Tilføjelse af apparater eller
ændring af apparaters tilslutning«.

Valg af en anden kilde under optagelse
Mens optagelse fra én kilde er i gang, kan du vælge en
anden kilde på DVD-optageranlægget.Vær opmærksom på,
at det ikke er alle kilder, der står til rådighed.

Skift mellem optaget og original video- og
lydkvalitet
Under optagelse fra et apparat, der er tilsluttet til 
EXT 2 AUX I/O kan du vælge mellem at se originalen og
den optagede video- og lydkvalitet.

● Vælg den kilde, du er i gang med at optage fra for at skifte
til den originale video- og lydkvalitet.

00 For at skifte til den optagede video- og lydkvalitet skal du
trykke på DVD/MON.

Husk, at 
– der ikke står nogen beskeder fra DVD-optageranlægget

til rådighed på TV-skærmen, mens du ser den originale
video-kvalitet,

– den optagede lyd kun er stereo,
– der er en forsinkelse mellem originalen og den optagede

video/lyd.
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Regulering af lydstyrken i alle
højttalere

● Tryk på VOL+ eller VOL− eller drej på VOLUME på 
DVD-optageranlægget for at regulere lydstyrken.
➜ VOLUME og den aktuelle lydstyrke vises i displayet.

00 For at slukke for lyden i DVD-optageranlægget skal du
trykke på MUTE H.

00 For at tænde for lyden igen, skal du trykke på MUTE H
igen.

Regulering af lydstyrken i
baghøjttalerne og subwooferen

1 Tryk på REAR eller SUBWOOFER.
➜ REAR eller SUBWOOFER og den aktuelle lydstyrke vises 

i displayet.

2 Tryk på VOL+ eller VOL− eller drej på VOLUME på 
DVD-optageranlægget for at regulere lydstyrken i
baghøjttalerne eller subwooferen.

Regulering af bas og diskant
1 Tryk kort på BASS eller TREBLE.

➜ BASS eller TREBLE og den aktuelle lydstyrke vises i
displayet.

2 Tryk på VOL+ eller VOL− eller drej på VOLUME på 
DVD-optageranlægget for at regulere bassen eller
diskanten.

Bemærk: Hvis der ikke drejes på VOLUME i løbet af 
5 sekunder, eller hvis der heller ikke trykkes på nogen andre
knapper, slås lydstyrkereguleringen i baghøjttalerne og
subwooferen og styrkereguleringen af bas og diskant fra igen.

Loudness (Hørestyrke)
Loudness øger bas og diskant ved svag lydstyrke.

● Tryk på LOUDNESS flere gange for at slå loudness enten 
til eller fra.
➜ LOUDNESS ON eller OFF vises i displayet på 

DVD-optageranlægget.

Indstilling af lydstyrkens balance
mellem højttalerne
Hvis en højttaler forekommer for kraftig eller for svag i
forhold til de andre højttalere, kan du regulere balancen
mellem højttalerne.

1 Tryk på AUDIO MENU for at komme ind i lydmenuen.

2 Tryk på 4 flere gange for at vælge BALANCE, tryk derefter
på 2.

3 Tryk på 2 for at komme ind i TEST TONE.

4 Tryk på 4 flere gange for at vælge ON, tryk derefter på OK.
➜ Testtonen spilles i hver enkelt højttaler i kort tid.

Bemærk:Testtonen står ikke til rådighed for regulering af
subwooferens lydstyrke.

5 Tryk på 4 flere gange for at vælge den højttaler, der
forekommer at være for svag eller for kraftig:
➜ FRONT-L: venstre fronthøjttaler,
➜ FRONT-R: højre fronthøjttaler,
➜ CENTER: centerhøjttaleren,
➜ REAR-L: venstre baghøjttaler,
➜ REAR-R: højre baghøjttaler,
➜ SUBWOOFER: subwooferen.

6 Tryk derefter på 2.

7 Tryk på 3 eller 4 flere gange for at regulere lydstyrken 
i den valgte højttaler (værdier mellem -6 og +6).

8 Tryk på OK for at gemme opsætningen eller 1 for at
forlade menuen uden at gemme.

00 For at indstille lydstyrken i en anden højttaler skal du
gentage punkt 5–8.

9 Tryk på AUDIO MENU for at forlade menuen.

Lydstyrke og lyd
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DVD-optageranlægget registrerer automatisk, om der står
surround-lyd til rådighed og viser typen af signalet i displayet:
➜ D D: Dolby Digital,
➜ DTS: DTS Digital Surround,
➜ D PL: Dolby Pro Logic,
➜ MPEG: MPEG multikanal.

Husk, at det ikke er alle DVD-diske, der har multikanal
surround-lyd. Nogle DVD’er har kun stereolyd.

Hvis et tilsluttet apparat har digital surround-lyd (Dolby
Digital, DTS eller MPEG), skal du tilslutte det digitale
udgangsstik på apparatet til DVD-optageranlægget for 
at kunne nyde godt af den digitale surround-lyd (se
»Tilslutning af ekstra videoapparater« eller »Tilslutning af
ekstra audioapparater«).

Husk, at det ikke er muligt at optage fra et digitalt
indgangsstik (DIGITAL IN og OPTICAL IN). Det er derfor
ikke muligt at optage surround-lyd. Der kan kun optages 
fra indgangsstikkene EXT 1, EXT 2, CAM 1 og CAM 2 og 
i stereo.

Valg af en surround-effekt
Hvilke surround-effekter der står til rådighed afhænger af
signalet (stereo eller surround-signal) og af hvor mange
højttalere, der er tilsluttet.

● Tryk på SURR. flere gange for at vælge enten:
➜ SURROUND:Til Dolby Digital, DTS Digital Surround,

Dolby Pro Logic eller MPEG multikanal-signaler.
➜ STEREO:Til almindelig stereo-gengivelse.Alle 

surround-effekter slås fra. Lyden gengives via venstre 
og højre fronthøjttalere og subwooferne.

➜ FRONT/3 STEREO: Det er kun fronthøjttalerne
(venstre, center, højre og subwooferne) der bruges,
surround-signalet til baghøjttalerne slås fra.

➜ 3D SURROUND: 3D-surround simulerer 
surround-lydeffekter kun ved hjælp af fronthøjttalerne.

➜ HALL: Der tilføjes en let rumklangeffekt, der gengives 
i baghøjttalerne.

➜ NATURAL SURROUND: Naturlig surround-lyd udvider
lydbilledet i front- og baghøjttalerne. Lyden fremstår
mere rummelig.

Bemærk: For surround-signaler rulles der yderligere information
om signalet gennem displayet på DVD-optageranlægget.
Eksempel:
– 3/2/1: Dolby Digital-signal med 3 front-, 2 surround (bag-)
og 1 subwoofer-kanal.
– MPEG 2/0/0: MPEG multikanal-signal med kun 2 kanaler
(stereo).

Surround-lyd
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Regulering af 3D-surround og
naturlig surround

1 Tryk på AUDIO MENU for at komme ind i lydmenuen.
➜ EFFECTS vises i displayet på DVD-optageranlægget.

2 Tryk på 2.

3 Tryk på 4 flere gange for at vælge enten 3D SURR eller
NATURAL, tryk derefter på 2.

4 Tryk på 3 eller 4 flere gange for at indstille surround-
effekten for 3D SURR eller NATURAL mellem 0 (ingen
effekt) og100 (maksimum-effekt).

5 Tryk på OK for at gemme opsætningen eller 1 for at
forlade menuen uden at gemme.

6 Tryk på AUDIO MENU for at forlade lydmenuen.

Clear Voice
Clear Voice forstærker stemmerne i surround-lydsignaler,
så det bliver lettere at følge med i dialogerne. Clear Voice
kan kun bruges i forbindelse med surround-lyd.

● Tryk på VOICE for at slå Clear Voice til eller fra.
➜ CLR VOICE ON eller OFF vises i displayet på 

DVD-optageranlægget.

Night mode
Night mode reducerer lydstyrkeforskelle mellem høje og
stille passager. I de sene aftentimer kan du nyde surround-
effekterne med lav lydstyrke uden at forstyrre dine børn eller
naboer. Night mode står kun til rådighed for Dolby Digital
og MPEG multikanal-signaler og kun, hvis det understøttes
af kildematerialet (f.eks. en film).

● Hold NIGHT trykket ind i 2 sekunder for at slå Night mode
til eller fra.
➜ NIGHT ON eller OFF vises i displayet på 

DVD-optageranlægget.

Demonstrationsmodus
Demonstrationsmodussen demonstrerer forskellige special-
funktioner på DVD-optageranlægget og starter automatisk.
Hvis dit DVD-optageranlæg har en demonstrationsmodus,
kan du deaktivere den.

1 Tryk om nødvendigt på 2 for at stille DVD-optageranlægget
på standby.

2 Hold STOP 9 trykket ind i mindst 5 sekunder for at
annullere demonstrations-modussen.
➜ DEMO OFF vises i displayet. Demonstrationsmodussen

deaktiveres med vedvarende virkning.
DVD-optageranlægget skifter til standby.

Surround-lyd/Diverse
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Valg af en fast radiostation
1 Tryk på TUNER for at vælge radioen.

2 Tryk på CH+ eller CH– flere gange for at springe til en 
fast radiostation eller brug 0–9 til at indtaste nummeret på
en fast radiostation. For at indtaste et fast nummer med to
cifre skal du trykke på 0–9 to gange i løbet af 2 sekunder.
➜ f, bølgebåndet, stationen (stationens navn eller frekvens)

og det faste nummer vises i displayet. Hvis radiosignalet
er i stereo, vil = blive vist.

Indstilling på en radiostation
1 Tryk på TUNER for at vælge radioen.

➜ f, bølgebåndet, stationen (stationens navn eller frekvens)
vises i displayet.

2 For at skifte bølgebånd, skal du trykke på TUNER flere
gange.

3 Hold 4 eller ¢ trykket ind i ca. 1 sekund.

4 Slip 4 eller ¢ ved den frekvens, hvor søgningen skal
startes.
➜ SEARCH vises i displayet og DVD-optageranlægget søger

efter en radiostation med et tilstrækkeligt kraftigt signal.

00 Stop søgningen ved at trykke på 4 eller ¢ igen.

5 Gentag punkterne 3–4, indtil du finder den ønskede
radiostation.

00 Hvis du vil indstille på en station, hvis signal ikke er så
stærkt, skal du trykke kort på 4 eller ¢ så mange
gange det måtte være nødvendigt for at opnå den bedst
mulige modtagelse.

Gemme radiostationer
Du kan gemme op til 40 faste radiostationer i 
DVD-optageranlæggets hukommelse.

Automatisk søgning og gemning
DVD-optageranlægget søger automatisk radiostationer 
med et tilstrækkeligt kraftigt signal og gemmer dem i
hukommelsen.

1 Tryk om nødvendigt på TUNER for at vælge radioen.

2 Tryk på AUDIO MENU for at komme ind i lydmenuen.

3 Tryk på 4 flere gange for at vælge TUNER, tryk derefter 
på 2.
➜ AUTO INST vises i displayet.

4 Tryk på 2.
➜ Det faste nummer, bølgebåndet og frekvensen for den

aktuelle radio-station vises.

5 Tryk på CH+ eller CH– for at vælge det faste nummer,
efter hvilket der skal gemmes de radiostationer, der bliver
fundet.

Bemærk:Allerede eksisterende stationer med dette eller 
højere numre vil blive slettet.

00 For at skifte bølgebånd, skal du trykke på TUNER.

6 Tryk derefter på OK.
➜ Den automatiske søgning starter. Radiostationer med 

et tilstrækkeligt kraftigt signal vil blive gemt. Hvis en
radiostation allerede er gemt med et lavere fast nummer,
bliver den ikke gemt igen.

7 Tryk på AUDIO MENU for at forlade lydmenuen.

Manuel søgning og gemning
1 Tryk på AUDIO MENU for at komme ind i lydmenuen.

2 Tryk på 4 flere gange for at vælge TUNER, tryk derefter 
på 2.

3 Tryk på 4 flere gange for at vælge MAN INST.

4 Tryk på 2.
➜ Det faste nummer, bølgebåndet og frekvensen for 

den aktuelle radio-station vises.

5 Indstil på den ønskede radiostation (se punkt 2–5 under
»Indstilling på en radiostation«).

6 Tryk på CH+ eller CH– for at ændre det faste nummer,
som den fundne radiostation skal gemmes under.

Bemærk: En radiostation med det samme faste nummer vil
blive slettet.

7 Tryk på OK for at gemme radiostationen.
➜ STORED vises i displayet.

00 For at gemme flere radiostationer skal du fortsætte med
punkt 5.

8 Tryk på AUDIO MENU for at forlade lydmenuen.

Radiomodtager

28

D
a

n
sk

TV

CDR/TAPECAM 1/2 CD

TUNER SAT

MENU

REC MODE DISC DISPLAYPLAY MODE

VCR/GAME

DVD/MON

TV VOL

REC/OTR

CHVOL
MUTE

SELECT

+-

AUDIODISC

É

É

0

OK

H

§

T/C

2;∞ 9

1 32

4 65

7 98

SYSTEM

2

É

É



Ændring af rækkefølgen af gemte
radiostationer

1 Tryk på AUDIO MENU for at komme ind i lydmenuen.

2 Tryk på 4 flere gange for at vælge TUNER, tryk derefter 
på 2.

3 Tryk på 4 flere gange for at vælge RESHUFFLE, tryk
derefter på 2.
➜ Nummeret på en fast radiostation blinker.

4 Tryk på CH+ eller CH– flere gange eller brug 0–9 til at
vælge den radiostation, som du vil ændre det faste nummer
på.Tryk derefter på OK.
➜ X SWAP<->Y vises i displayet, hvor X er betegnelsen for

det nye og Y er betegnelsen for det aktuelle faste nummer.

5 Tryk på CH+ eller CH– flere gange eller brug 0–9 til at
indstille det nye faste nummer, tryk derefter på OK.
➜ RESHUFFLED vises kort i displayet, radiostationerne

med de faste numre X og Y bytter om på deres faste
numre.

0 For at ændre flere faste numre skal du fortsætte med 
punkt 4.

6 Tryk på AUDIO MENU for at forlade menuen.

Skift mellem modtagelse af
mono og stereo radio
Hvis du lytter til en FM radiostation med et svagt signal, kan
du skifte fra stereo til mono for at få en bedre lydkvalitet.

● Mens TUNER er valgt, skal du trykke på TUNER flere gange
for at vælge FM MONO.
➜= forsvinder fra displayet på DVD-optageranlægget.

0 Skift tilbage til stereomodtagelse ved at trykke på TUNER
flere gange for at vælge FM STEREO.

RDS – Radio Data System
Nogle FM radiostationer udsender yderligere informationer.

● Tryk på DISPLAY flere gange for at vælge de følgende 
RDS-informationer, hvis de står til rådighed:
– stationens navn
– frekvens
– radiotekst meddelelser

Radiomodtager
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Ilægning af diske

1 Tryk på OPEN/CLOSE / på apparatet igen for at åbne
skuffen.
➜ OPENING vises i displayet, displayet skydes opad og

skuffen åbnes.
➜ TRAY OPEN vises i displayet.

2 Læg en disk (med etiketsiden opad) i bakken.

Bemærk: På DVD-video-diske, der er optaget på begge sider er
etiketterne placeret midt på disken. Se efter, at det er etiketten
på den side, du vil afspille, der vender opad.

3 Tryk på OPEN/CLOSE / på apparatet igen eller tryk på
PLAY/PAUSEÉÅ på fjernbetjeningen.
➜ CLOSING vises i displayet, skuffen lukkes og displayet

skydes ned.
➜ READING vises i displayet.
➜ Afhængigt af hvilken type disk du har lagt i, starter

afspilningen enten automatisk og titelnummeret,
kapitelnummeret og den samlede spilletid vises i displayet
eller du er nødt til først at trykke på forskellige knapper
(detaljeret information finder du i de følgende kapitler
om afspilning).

Afspilning af en DVD-video-disk

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den rigtige
audio-/videokanal for DVD-optageranlægget. Disse kanaler
kan hedde AUX eller AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller
A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler
er tit i nærheden af kanal 00.

2 Læg en DVD-Video-disk i bakken.

3 Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du trykke på
PLAY/PAUSEÉÅ for at starte afspilningen.
➜ Afspilningen starter, titelnummeret, kapitelnummeret og

den aktuelle brugte spilletid vises i displayet.

Bemærk:
Hvis børnesikringen var aktiveret for den disk, der lægges i,

vises PIN i displayet (se »Aktivering og deaktivering af
børnesikringen«).

Hvis der vises en menu, skal du bruge 4, 3, 1 eller 2 eller
trykke på den passende nummerknap på fjernbetjeningen for
at vælge en funktion i menuen.Tryk på OK for at bekræfte.

4 Tryk på STOP 9 for at stoppe afspilningen.
➜ I displayet vises det samlede antal titler og den samlede

spilletid.

00 For at afbryde afspilningen skal du trykke på
PLAY/PAUSEÉÅ igen.
➜ Det aktuelle titelnummer, det aktuelle kapitelnummer og

det tidspunkt, hvor afspilningen blev afbrudt, vises i displayet.

00 For at genoptage afspilningen skal du trykke på
PLAY/PAUSEÉÅ igen.

Bemærk: Nogle DVD-diske er fremstillet på en sådan måde, at
der enten kræves en speciel betjening eller at specifikke
funktioner kun er mulige under afspilningen. Hvis der vises et X
på TV-skærmen, kan den valgte funktion ikke udføres.

Regionalkode-information
Da DVD-spillefilm normalt ikke udgives på samme tid i alle
verdensregioner, er alle DVD-afspillere kodet til en specifik
region og diske kan have en regionalkode. Hvis regionalkoden
på den disk, der er lagt i, er en anden end regionalkoden på
dette DVD-optageranlæg, kan filmen ikke afspilles.

Regionalkoden på dette DVD-optageranlæg (regionalkode 2)
fremgår af en etiket på bagsiden af apparatet.

Regionalkoder bruges ikke på DVD-diske, der kan optages på.

Diskmenu
Diskmenuen giver dig yderligere informationer, der findes
på DVD-disken.

1 Tryk på DISC MENU på fjernbetjeningen under afspilningen.
➜ Menuen vises på skærmen (på nogle DVD-diske vises

menuen først efter en kort indledningssekvens).

2 Brug 4, 3, 1 eller 2 på fjernbetjeningen til at vælge den
ønskede information eller tryk på den passende
nummerknap på fjernbetjeningen.

3 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte.
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Afspilning af en (Super) Video-CD
1 Læg en (Super) Video-CD i bakken.

2 Tryk på PLAY/PAUSEÉÅ.
➜ Afspilningen starter.

PBC (Playback Control)
Nogle (Super) Video-CD’er kan være udstyret med
specialfunktionen PBC der stiller ekstrafunktioner til
rådighed. Flere detaljer om dette finder du på diskhylsteret.
PBC vises kun i menuen, hvis der er lagt en PBC-kompatibel
(Super) Video-CD i.

1 Læg en (Super) Video-CD, der har PBC i bakken.

2 Tryk på PLAY/PAUSEÉÅ.
➜ Der vises en menu på skærmen
eller
➜Ç vises på skærmen. I dette tilfælde skal du trykke på

PLAY/PAUSEÉÅ igen for at kalde menuen frem.

3 (Super) Video-CD’en viser nu instruktioner eller muligheder
på TV-skærmen. Brug de knapper på fjernbetjeningen, der
vises på TV-skærmen til at vælge den ønskede
menufunktion, for PREV skal du f.eks. bruge 4 og for
NEXT skal du bruge ¢ på fjernbetjeningen.

00 Vend tilbage til den foregående menufunktion ved at trykke
på RETURN på fjernbetjeningen (2 sekunder).

Hvad gør man, hvis PBC er deaktiveret?
Det kan forekomme, at (Super) Video-CD’en indeholder
PBC, men at dette er deaktiveret og PBC OFF lyser. I dette
tilfælde skal du aktivere PBC.

1 Se efter, at der er lagt en (Super) Video-CD med PBC i
bakken.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.

3 Tryk på 1 eller 2 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil A er valgt.

4 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil w Funktioner er valgt.

5 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

6 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge linien PBC.

7 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte.

8 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil Til er valgt.

9 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
➜ PBC er aktiveret.

00 Slå systemmenuens linie fra ved at trykke på SYSTEM MENU
på fjernbetjeningen.

Afspilning af en DVD+R- eller
DVD+RW-disk
Afspilning af en skrivebeskyttet DVD+R- eller
DVD+RW-disk

� Læg disken i bakken.
➜ Afspilningen starter automatisk.

Afspilning af en DVD+R- eller DVD+RW-disk, der
ikke er skrivebeskyttet

1 Læg disken i bakken.
➜ Indeksbilledet vises.

2 Brug 4, 3 på fjernbetjeningen til at vælge den ønskede titel.

3 Tryk på PLAY/PAUSEÉÅ for at starte afspilningen.
➜ Titelnummeret, optagelseskvaliteten og titlens navn (hvis

den findes) vises i displayet.

Bemærk: Hvis du lægger en tom disk i, vises EMPTY DISC i
displayet.

Afspilning
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Afspilning af en audio-CD
1 Læg en audio-CD i bakken.

➜ Afspilningen starter automatisk.
➜ Hvis der er tændt for TV-apparatet, vises 

audio-CD-skærmen.
➜ Det aktuelle nummer og dets brugte spilletid vises i

displayet.

2 Tryk på STOP 9 for at stoppe afspilningen.
➜ I displayet vises det samlede antal numre og den samlede

spilletid.

Lidt om MP3
Med musik-komprimeringsteknologien MP3 (MPEG I Audio
Layer-3) kan du optage op til 10 timers musik i nærved
CD-kvalitet på en enkelt CDR(W).

Lav din egen MP3-CD
Du kan enten overspille musik fra dine egne digitale 
audio-CD’er via CD-ROM-drevet til din PC og pakke det
sammen til MP3-format (»rippe«) eller du kan downloade
lovlig MP3-musik fra internettet. Optag (»brænd«) musikken
fra harddisken til CDR(W)’en på din PC (vær opmærksom
på, at filens navn skal slutte med .mp3). Når du er
færdig, kan du spille din MP3-CD på dette DVD-
optageranlæg.

Datahastighed
Datahastigheden er meget vigtig i forbindelse med MP3.
Den er udtryk for, hvor hurtigt bits’ene transmitteres. For
at få en god MP3 kvalitet anbefales det at bruge
en bit-hastighed på 128 kbps.

Optagelse af en MP3-CD
Du skal sikre dig, at du bruger en optagehastighed, der ikke
er højere end den, der er angivet på CDR(W)’en og undgå
at have andre programmer kørende på PC’en samtidig med
at du optager.

Det er ikke muligt at »brænde« en MP3-CD på
dette DVD-optageranlæg.

Kun den første session på en multisession afspilles.

Understøttede formater
Følgende formater understøttes af dette apparat:
– Disk-format: ISO 9660 eller Joliet
– Fil-format: MPEG ! Audio Layer-3
– Filnavne: Der kan højst ses 12 ASCII tegn (Joliet) i

skærmdisplayet, sørg for, at filnavnet slutter med .mp3
– Samplingfrekvenser: 44,1 kHz, 48 kHz. Filer med

andre frekvenser bliver sprunget over.
– Bit hastighed: 56–320 kbps
– ID3-tag:Version 1.0, 1.1.Ved nyere versioner bruges

biblioteksnavnet som navn på albummet og
filnavnet som navn på nummeret.

– Maksimum 99 albummer, 999 titler

Afspilning af en MP3-CD
1 Læg en MP3-CD i bakken.

➜ Afspilningen starter automatisk.
➜ Hvis der er tændt for TV-apparatet, vises 

MP3-CD-skærmen.
➜ Det aktuelle nummer og dets brugte spilletid vises i

displayet.

Hvis du har lavet en ID3-tag til dit MP3-nummer, vil følgende
ID3-tag-information blive vist under afspilningen:
➜ Albummets titel
➜ Nummerets titel
➜ Navnet på nummerets kunstner

2 Tryk på STOP 9 for at stoppe afspilningen.
➜ Det samlede antal albummer vises i displayet.

Afspilning
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Valg af titel/kapitel
Hvis der er mere end en titel eller et kapitel på disken, kan
du vælge dem under afspilningen. Hvis en titel består af
flere kapitler, er det dog kun muligt at vælge blandt disse
kapitler. En anden titel skal i så tilfælde vælges direkte ved
hjælp af menulinien.

� Tryk på ¢ en gang på fjernbetjeningen under afspilningen
for at springe til begyndelsen af den næste titel/det næste
kapitel.
➜ Afspilningen fortsætter med den næste titel/det næste

kapitel.

� Tryk på 4 en gang på fjernbetjeningen under afspilningen
for at springe til begyndelsen af den aktuelle titel/det
aktuelle kapitel.
➜ Afspilningen fortsætter fra starten af den aktuelle titel/det

aktuelle kapitel.

� Tryk på 4 en gang på fjernbetjeningen under afspilningen
for at springe til begyndelsen af den forrige titel/det forrige
kapitel.
➜ Afspilningen fortsætter med den forrige titel/det forrige

kapitel.

Valg af et nummer direkte
1 Tryk på T/C på fjernbetjeningen.

➜ Systemmenu-linien vises og B er valgt.

2 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil det ønskede titelnummer er valgt.

Valg af et kapitel direkte
1 Tryk på T/C på fjernbetjeningen.

➜ Systemmenu-linien vises.

2 Tryk på 2 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil C er valgt.

3 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil det ønskede kapitelnummer er valgt.

Søgning
Du kan søge forlæns eller baglæns med forskellige hastigheder.

1 Hold 4 eller ¢ trykket ind på fjernbetjeningen under
afspilningen for at finde en bestemt passage i retning bagud
eller fremad.
➜ Søgningen starter med lydstyrken slået fra.

00 Skift til en anden hastighed ved at trykke på 4 eller ¢
igen på fjernbetjeningen.

2 Tryk på ÉÅ på fjernbetjeningen ved det ønskede sted.
➜ Søgningen stopper og afspilningen afbrydes.

3 Tryk på ÉÅ igen på fjernbetjeningen for at genoptage
afspilningen.
➜ Normal afspilning fortsætter.

Søgning med menulinien

1 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen under
afspilningen for at gå ind i systemmenuen.
➜ Systemmenu-linien vises.

2 Tryk på 1 eller 2 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil K er valgt.

3 Tryk på 4 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
➜ Der vises en linie med forskellige søgehastigheder i

retning bagud eller frem.

4 Tryk på 1 eller 2 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge den ønskede søgehastighed.
➜ Søgningen starter med lydstyrken slået fra.

00 Genoptag den normale afspilning ved at trykke to gange på
ÉÅ på fjernbetjeningen.
➜ Normal afspilning fortsætter.

00 Slå systemmenuens linie fra ved at trykke på SYSTEM MENU
på fjernbetjeningen.

Afspilningsfunktioner
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L Søgning med tidsindtastning
Med denne funktion kan du vælge et bestemt sted i
afspilningstiden, hvorfra afspilningen skal starte.

1 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen under
afspilningen for at gå ind i systemmenuen.
➜ Systemmenu-linien vises.

2 Tryk på 1 eller 2 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil L er valgt.

3 Tryk på 4 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
➜ Afspilningen afbrydes.
➜ Der vises et felt til tidsindtastning, hvor den brugte

spilletid for den aktuelle disk vises.

4 Brug nummerknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste
det ønskede time-, minut- og sekundtal for den
afspilningstid, hvorfra afspilningen skal starte.

Bemærk: Hvis den valgte titel er kortere end den indtastede
tidsposition, begynder tallene at blinke. Indtast en ny tidsposition.

5 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte dit valg.
➜ Afspilningen afbrydes.
➜ Feltet til tidsindtastning forsvinder og afspilningen starter

fra den valgte tidsposition.

00 Slå systemmenuens linie fra ved at trykke på SYSTEM
MENU på fjernbetjeningen.

Skanning
Med denne funktion kan du afspille de første 10 sekunder
af hvert kapitel (DVD-Video-diske) eller nummer (CD) på
en disk.

� Tryk på PLAY MODE på fjernbetjeningen under afspilningen
så mange gange det er nødvendigt, indtil 6 valgt.
➜ De første 10 sekunder af hvert kapitel/nummer afspilles.

00 Afslut skanningen og genoptag den normale afspilning ved
at trykke på STOP 9 og derefter på PLAY/PAUSEÉÅ.

Gentagelse og afspilning i
tilfældig rækkefølge
Afhængigt af disktypen kan du vælge mellem forskellige
typer afspilning.

1 Vælg det ønskede kapitel, den ønskede titel eller disk og
start afspilningen.

2 Tryk på PLAY MODE på fjernbetjeningen under
afspilningen for at vælge enten (hvis de findes):
➜ 2: Det aktuelle kapitel afspilles flere gange (kun på

DVD-Video-diske).
➜ 3: Den aktuelle titel afspilles flere gange (kun på 

DVD-Video-diske).
➜ 5: Hele disken afspilles flere gange (kun på (Super)

Video CD’er, audio-CD’er og MP3-CD’er).
➜ /: Afspilning i tilfældig rækkefølge (kun på audio-CD’er

og MP3-CD’er)

00 Vend tilbage til den normale afspilning ved at trykke på
STOP 9 og derefter på PLAY/PAUSEÉÅ.

Gentagelse af en specifik sekvens
(ikke på MP3-CD’er)
Du kan markere en bestemt sekvens i en titel/et kapitel for
at gentage den.

1 Tryk på ÉÅ på fjernbetjeningen under afspilningen for at
markere starpunktet for sekvensen.
➜ Det stillbillede, der vises er det valgte startpunkt.

2 Tryk på PLAY MODE flere gange på fjernbetjeningen, indtil 
0 lyser.
➜ Det valgte startpunkt bekræftes.

3 Tryk på ÉÅ på fjernbetjeningen.
➜ Afspilningen fortsætter.

4 Lige så snart det ønskede slutpunkt for sekvensen afspilles,
skal du trykke på OK på fjernbetjeningen.
➜ 1 lyser og slutpunktet bekræftes.
➜ Hele den valgte sekvens afspilles flere gange.

00 Vend tilbage til normal afspilning ved at trykke på 
STOP 9 og derefter på PLAY/PAUSEÉÅ.

Afspilningsfunktioner
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Stillbillede
� Tryk på PLAY/PAUSEÉÅunder afspilningen for at afbryde

afspilningen.
➜ Stillbilledet vises.

00 For at genoptage afspilningen skal du trykke på
PLAY/PAUSEÉÅ igen.

IVisning af enkeltbilleder

1 Tryk på PLAY/PAUSEÉÅunder afspilningen for at afbryde
afspilningen.
➜ Stillbilledet vises.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen for at gå ind i
systemmenuen.
➜ Systemmenu-linien vises.

3 Tryk på 1 eller 2 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil I er valgt.

4 Tryk på 4 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
➜ : lyser.

5 Brug 1 eller 2 på fjernbetjeningen til at vælge det forrige
eller det næste billede.

00 Forlad menuen ved at trykke på 3 på fjernbetjeningen.

00 Slå systemmenuens linie fra ved at trykke på SYSTEM MENU
på fjernbetjeningen.

00 For at genoptage afspilningen skal du trykke på
PLAY/PAUSEÉÅ.

Slowmotion
1 Tryk på PLAY/PAUSEÉÅunder afspilningen for at afbryde

afspilningen.
➜ Stillbilledet vises.

2 Hold 4 eller ¢ trykket ind på fjernbetjeningen under
afspilningen for at skifte til baglæns eller forlæns slowmotion.
➜ Afspilningen starter i slowmotion.

00 Genoptag den normale afspilning ved at trykke to gange på
ÉÅ på fjernbetjeningen.
➜ Normal afspilning fortsætter.

00 Skift til en anden hastighed ved at trykke på 4 eller ¢
igen på fjernbetjeningen.

Slowmotion via menulinien
1 Tryk på PLAY/PAUSEÉÅ under afspilningen for at afbryde

afspilningen.
➜ Stillbilledet vises.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen for at gå ind i
systemmenuen.
➜ Systemmenu-linien vises.

3 Tryk på 1 eller 2 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil J er valgt.

4 Tryk på 4 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
➜ Der vises en linie med forskellige baglæns eller forlæns

slowmotion-hastigheder.

5 Brug 1 eller 2 på fjernbetjeningen til at vælge den ønskede
slowmotion-hastighed.
➜ Afspilningen starter i slowmotion.

00 Forlad slowmotion-menuen ved at trykke på 3 på
fjernbetjeningen.

00 Slå systemmenuens linie fra ved at trykke på SYSTEM MENU
på fjernbetjeningen.

00 Genoptag afspilningen ved at trykke to gange på
PLAY/PAUSEÉÅ.

Afspilningsfunktioner
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G Zoom
Med denne funktion kan du forstørre videobilledet og
panorere rundt i det forstørrede billede.

1 Tryk på ÉÅ på fjernbetjeningen under afspilningen.
➜ Stillbilledet vises.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen under
afspilningen for at gå ind i systemmenuen.
➜ Systemmenu-linien vises.

3 Tryk på 1 eller 2 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil G er valgt.

4 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge den ønskede zoomfaktor.
➜ Zoomningen starter.
➜ Lige så snart zoomningen er afsluttet, vises tryk OK for

panorering i displayet.

5 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
➜ Panoreringssymbolerne 4,3,1 og 2 vises på skærmen.

6 Brug 4,3,1 eller 2 på fjernbetjeningen for at panorere hen
over hele skærmen.

00 For at se de zoomede billede uden systemmenu-linien skal
du trykke på OK på fjernbetjeningen.

00 Forlad zoom-funktionen og genoptag afspilningen ved at
trykke på PLAY/PAUSEÉÅ.

00 Slå systemmenuens linie fra ved at trykke på SYSTEM MENU
på fjernbetjeningen.

FKameravinkel
Nogle DVD’er indeholder scener, der er optaget fra
forskellige kameravinkler. I disse tilfælde kan du vælge blandt
de forskellige vinkler.

1 Tryk på ÉÅ på fjernbetjeningen under afspilningen.
➜ Stillbilledet vises.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen for at gå ind i
systemmenuen.
➜ Systemmenu-linien vises.

3 Tryk på 1 eller 2 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil F er valgt.

Bemærk: Hvis F ikke kan vælges, er den aktuelle scene kun
optaget fra en kameravinkel.

4 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen for at vælge den
ønskede kameravinkel eller brug nummerknapperne på
fjernbetjeningen til at indtaste den ønskede kameravinkel
direkte.
➜ Efter nogle få sekunder fortsætter afspilningen med den

valgte vinkel. F bliver ved at lyse indtil der kommer en
scene, der kun er optaget fra en kameravinkel.

00 Skift mellem de forskellige vinkler ved at trykke på 4 eller
3 på fjernbetjeningen.
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D Ændring af synkronsprog
DVD-video-diskene er tit optaget på flere forskellige sprog.
Det betyder, at du kan se den samme film med f.eks. fransk
eller spansk tale etc. Du kan skifte sproget i systemmenuen.
Afhængigt af DVD-video-diskens type kan det dog
forekomme, at ændringen ikke har nogen virkning. Hvis
dette sker, skal du ændre sproget via diskmenuen (se
»Diskmenu« i kapitlet »Afspilning af en DVD-video-disk«).

1 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen under
afspilningen for at gå ind i systemmenuen.
➜ Systemmenu-linien vises.

2 Tryk på 1 eller 2 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil D er valgt.

3 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge det ønskede sprog eller brug
nummerknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste det
ønskede sprognummer direkte.
➜ Efter nogle få sekunder fortsætter afspilningen med det

valgte sprog.

Bemærk: Sprogene angives med forkortede betegnelser (f.eks.
»fr« for fransk). På hylsteret til din disk kan du finde
detaljerede oplysninger om de sprog, der står til rådighed.

00 Slå systemmenuens linie fra ved at trykke på SYSTEM MENU
på fjernbetjeningen.

E Undertekster
DVD-video-diske er tit forsynet med undertekster på flere
forskellige sprog. Det betyder, at du kan se den samme film
med undertekster på f.eks. fransk eller spansk etc. Du kan
skifte underteksternes sprog i systemmenuen.Afhængigt af
DVD-video-diskens type kan det dog forekomme, at
ændringen ikke har nogen virkning. Hvis dette sker, skal du
ændre sproget via diskmenuen (se også »Diskmenu« i
kapitlet »Afspilning af en DVD-video-disk«).

1 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen under
afspilningen for at gå ind i systemmenuen.
➜ Systemmenu-linien vises.

2 Tryk på 1 eller 2 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil E er valgt.

3 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge det ønskede sprog til
underteksterne eller brug nummerknapperne på
fjernbetjeningen til at indtaste det ønskede
undertekstnummer direkte.
➜ Efter nogle få sekunder vil underteksterne blive vist på

det valgte sprog.

00 For at slå underteksterne fra skal du trykke på 4 eller 3
flere gange på fjernbetjeningen, indtil off vises i
systemmenuens linie.

00 Slå systemmenuens linie fra ved at trykke på SYSTEM MENU
på fjernbetjeningen.
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Copyright-beskyttelse
Hvis du prøver at optage materiale, der er beskyttet mod
kopiering, fra et eksternt apparat, vil der blive vist COPY PROT
i displayet. I dette tilfælde er det ikke muligt at optage.

Dette produkt er udstyret med Macrovision 
copyright-beskyttelsesteknologi, der er beskyttet af patent
nr. US 4631603, 4577216 og 4819098 samt andre
ophavsrettigheder.Anvendelse af denne 
copyright-beskyttelsesteknologi skal godkendes af
Macrovision Corporation, og den er kun beregnet til
hjemmebrug samt andre betalte anvendelser 
(pay-per-view). Macrovision skal give skriftlig tilladelse til
enhver anden brug. Ændringer på apparatet, reverse
engineering eller adskillelse er forbudt.

Optagelse er tilladt så længe tredje mands
ophavsret eller andre rettigheder ikke krænkes.

I nogle lande kræves der tilladelse fra indehaverne
af den pågældende ophavsret for at man må bruge
DVD-optageranlægget som vist eller foreslået i denne
betjeningsvejledning.

Diske til optagelse
Til optagelse på dette DVD-optageranlæg kan du bruge 
2 forskellige typer DVD-diske. Disse diske er mærket med
de nedenfor anførte logoer.

– DVD+RW 
kan der optages på, de kan slettes og
der kan optages nye ting på dem flere
gange, de kan afspilles i 
DVD+RW-kompatible DVD-afspillere
og DVD-optagere.

– DVD+R 
kan der optages på én gang. Der kan
tilføjes og slettes optagelser på dem.
Den plads, hvor en tidligere optagelse er
blevet slettet, kan dog ikke bruges til nye
optagelser. Hvis en DVD+R kun skal afspilles på dette
DVD-optageranlæg, er det ikke nødvendigt at afslutte
den. For at en DVD+R kan afspilles på andre almindelige
DVD-afspillere og DVD-optagere, skal den afsluttes. Når
en DVD+R er blevet afsluttet, kan der ikke optages mere
på den.

Inden du starter en optagelse
For hver enkelt optagelse på en DVD+RW- eller DVD+R-disk
vil følgende information automatisk blive gemt:
– Navn på optagelsen: Hvis en TV-station sender navnet

på et program (f.eks. Superman), gemmes det
automatisk. Hvis programmets navn ikke transmitteres, vil
der i stedet blive gemt kanalnummeret eller kanalens
navn og starttidspunktet for optagelsen som navn på
optagelsen.

– Samlet optagetid
– Optagetype (kvalitet)
– Dato på optagelsen
– Indeksbillede af optagelsen

Optagelser på en DVD-disk kaldes »titler«. Hver titel består
af et eller flere »kapitler«.

Optagelser på en DVD+RW-disk starter på det sted, hvor
den sidste optagelse blev stoppet. Fra dette sted kan tidligere
optagelser overspilles uden at der gøres opmærksom på det,
medmindre disken er skrivebeskyttet. På dette punkt opfører
dit DVD-optageranlæg sig nøjagtigt lige som en
videobåndoptager. Hvis du vil optage noget, uden at risikere
at overspille tidligere optagelser, skal du bruge funktionen
sikker optagelse (se kapitlet »Sikker optagelse«).

Bemærk:
Hvis der lægges en disk i, der allerede indeholder det højst

mulige antal titler 48 (inklusive tomme titler): For mange
titler vises i displayet. Du kan kun optage på denne disk efter
at der er slettet en eller flere titler.

Hvis der lægges en DVD+RW i, hvis indhold ikke er 
DVD-videokompatibelt (f.eks. en datadisk): Der vises en
dialogboks, der giver mulighed for at slette disken eller skyde
den ud. Du kan kun optage på denne disk efter at den er
blevet slettet ved hjælp af REC/OTR.

På en disk, der indeholder PAL-optagelser, kan der ikke laves
NTSC-optagelser og omvendt. På en tom disk kan der laves
begge typer optagelser.

Der kan ikke laves optagelser fra såkaldte »pseudo-PAL«
eller PAL-60 kilder.

Hurtig optagelse fra TV’et
1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den rigtige

audio-/videokanal for DVD-optageranlægget. Disse kanaler
kan hedde AUX eller AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller
A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler
er tit i nærheden af kanal 00.

2 Læg en DVD+R-disk eller DVD+RW-disk, som du vil
optage på, i bakken.

3 Tryk på DVD/MON på fjernbetjeningen så mange gange
det er nødvendigt for at se den TV-kanal, der for øjeblikket
er valgt.
➜ Den TV-kanal, der for øjeblikket er valgt fra 

DVD-optageranlæggget vises i displayet.

4 Tryk på CH+ eller CH- på fjernbetjeningen så mange gange
det er nødvendigt for at vælge den ønskede TV-kanal
(programnummeret), som du vil optage fra.

5 Hold REC/OTR på fjernbetjeningen trykket ind, indtil
SAFE RECO vises i displayet.
➜ Optagelsen starter. Hvis du har lagt en DVD+R-disk eller

en DVD+RW-disk i, der allerede er optagelser på, starter
den nye optagelse der, hvor alle eksisterende optagelser
er slut.

6 Tryk på STOP 9 for at stoppe optagelsen.
➜ Optagelsen stoppes, MENU UPDT vises i displayet og

indeksbilledet aktualiseres.

Optagelse
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Optagelse fra TV’et eller fra et
andet apparat

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den rigtige
audio-/videokanal for DVD-optageranlægget. Disse kanaler
kan hedde AUX eller AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller
A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler
er tit i nærheden af kanal 00.

2 Læg en disk, som du vil optage på, i bakken.
➜ READING vises i displayet og DVD-optageranlægget

tjekker den disk, der er lagt i. Afhængigt af disken, vil en af
følgende muligheder blive vist i displayet:

Hvis der er lagt en DVD+RW i, der allerede er
optagelser på:
➜ Indeksbilledet vises.

Hvis der er lagt en helt tom disk i, der kan optages på:
➜ EMPTY DISC vises i displayet.

3 Hvis du vil optage fra TV’et
Tryk på DVD/MON på fjernbetjeningen så mange gange
det er nødvendigt for at se den TV-kanal, der for øjeblikket
er valgt.
➜ Den TV-kanal, der for øjeblikket er valgt, vises i displayet.

Tryk på CH+ eller CH- på fjernbetjeningen så mange gange
det er nødvendigt for at vælge den ønskede TV-kanal
(programnummeret), som du vil optage fra.

Bemærk: Hvis en TV-kanal sender et kanalnavn, vil det blive vist
i displayet.

Hvis du vil optage fra et ekstra apparat, skal du
trykke på fjernbetjeningen enten på:
SAT: for at optage fra en tilsluttet satellitmodtager.
CAM1/2: for at optage fra et tilsluttet videokamera.Tryk
flere gange på knappen for at skifte mellem kamera 1
(analog indgang) og kamera 2 (digital i-link-indgang).
VCR/GAME: for at optage fra en tilsluttet
videobåndoptager eller en spillekonsol.Tryk flere gange på
knappen for at skifte mellem videobåndoptageren og
spillekonsollen.

4 Tryk på RECORD på DVD-optageranlægget eller på
REC/OTR på fjernbetjeningen for at starte optagelsen.
➜ Optagelsen starter og optageindikatoren på apparatet

lyser.

Bemærk: Optagelser på en DVD+RW-disk startes fra den
aktuelle position. Fra dette sted kan tidligere optagelser
overspilles uden at der gøres opmærksom på det, medmindre
disken er skrivebeskyttet. For at undgå dette kan du lave en
sikker optagelse, hvilket betyder, at optagelsen startes ved
afslutningen af alle eksisterende optagelser (se kapitlet »Sikker
optagelse«).

00 Optagekvaliteten er afhængig af den optagemetode, du har
valgt. Under en optagelse fra en satellitmodtager, en
videobåndoptager eller en spillekonsol (hvis de er tilsluttet
til EXT2 AUX I/O), kan du vælge at se enten den originale
videokvalitet eller den optagede videokvalitet.Tryk på SAT
eller VCR/GAME for at se den originale videokvalitet eller
tryk på DVD/MON for at se den optagede videokvalitet.

5 Tryk på STOP 9 for at stoppe optagelsen.
➜ Optagelsen stoppes, MENU UPDT vises i displayet og

indeksbilledet aktualiseres.

Bemærk: Hvis optagelsen ikke kunne blive afsluttet korrekt som
følge af en diskfejl, vises DISC ERR i displayet.

00 For at afbryde optagelsen skal du trykke på
PLAY/PAUSEÉÅ.

00 For at genoptage optagelsen skal du trykke på
PLAY/PAUSEÉÅ igen.
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Sikker optagelse
Hvis du starter en optagelse på en DVD+RW-disk ved at
trykke én gang på RECORD på DVD-optageranlægget eller
REC/OTR på fjernbetjeningen, vil der blive lavet en
optagelse fra den aktuelle position. For at undgå dette kan
du lave en sikker optagelse, hvilket betyder, at optagelsen
startes ved afslutningen af alle eksisterende optagelser.

� Hold REC/OTR på fjernbetjeningen trykket ind, indtil
SAFE RECO vises i displayet.
➜ Optagelsen starter ved afslutningen af alle eksisterende

optagelser.

Bemærk: En ny optagelse på en DVD+R-disk vil altid blive
tilføjet ved afslutningen af alle tidligere optagelser, da
eksisterende optagelser ikke kan overspilles.

Optagelse med automatisk stop
(OTR - One Touch Recording)
Når du starter en optagelse, kan du vælge en bestemt
optagetid. Når denne tid er udløbet, stoppes din optagelse
automatisk.

1 Tryk på REC/OTR på fjernbetjeningen for at starte
optagelsen fra den aktuelle position.
➜ Optagelsen starter. Den aktuelle resterende optagetid

vises i displayet.

2 Tryk på REC/OTR på fjernbetjeningen igen for at vælge en
optagetid på 30 minutter.
➜ Optagelsen starter. Den aktuelle resterende optagetid

vises i displayet.

00 Du kan forlænge optagetiden ved at trykke på REC/OTR
igen. Hver gang du trykker på REC/OTR, tilføjes der
30 minutter.
➜ Den aktuelle resterende optagetid vises i displayet.

00 Du kan annullere den indstillede optagetid ved at trykke på
CLEAR på fjernbetjeningen, mens optagetiden vises i displayet.

3 Når den valgte tid er udløbet, stopper optagelsen
automatisk.

Sammenkædning af optagelser
inden for en titel (assemble cut)
(kun DVD+RW-diske)
På en optaget DVD+RW kan du tilføje en optagelse til en
allerede eksisterende titel. Optagelsen vil blive tilføjet til
titlen som nyt kapitel/nye kapitler.Alle eksisterende
optagelser vil blive overspillet fra den valgte
tilføjelsesposition og frem.Afhængigt af længden af den
tilføjede optagelse kan den også overskrive titler, der følger
efter den aktuelle titel. Optagelsesmetoden overtages
automatisk fra den aktuelle titel.

1 Læg den passende DVD+RW-disk i.

2 Tryk på DISC MENU på fjernbetjeningen.
➜ Indeksbilledet vises.

3 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge den ønskede titel, der skal have
tilføjet en optagelse.

4 Tryk på ÉÅ på fjernbetjeningen for at starte afspilningen.

5 Tryk på ÉÅ på fjernbetjeningen igen under afspilningen
for at markere, hvor den nye optagelse skal starte.
➜ Det stillbillede, der vises er det valgte startpunkt.

6 Vælg den kilde, du vil optage fra.

7 Tryk på RECORD på DVD-optageranlægget eller på
REC/OTR på fjernbetjeningen for at starte tilføjelsen af en
ny optagelse.

8 Tryk på STOPÇ for at stoppe optagelsen.
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Valg af optagemetode
Når du vælger en optagemetode, bestemmer du samtidig
billedkvaliteten i optagelserne og det maksimale antal
timers optagelse på en disk.

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den rigtige
audio-/videokanal for DVD-optageranlægget. Disse kanaler
kan hedde AUX eller AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller
A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler
er tit i nærheden af kanal 00.

2 Læg en disk, som du vil optage på, i bakken.

3 Tryk på DVD/MON på fjernbetjeningen så mange gange
det er nødvendigt for at se den TV-kanal, der for øjeblikket
er valgt.
➜ Den TV-kanal, der for øjeblikket er valgt, vises i displayet.

4 Tryk på CH+ eller CH- på fjernbetjeningen så mange gange
det er nødvendigt for at vælge den ønskede TV-kanal
(programnummeret), som du vil optage fra.

5 Tryk på REC MODE på fjernbetjeningen flere gange for at
vælge den ønskede optagemetode:
➜ HQ, Optagemodus: HQ: Optagemetoden

High Quality giver den bedste billedkvalitet og en
maksimal optagetid på 60 minutter.

➜ SP, Optagemodus: SP: Optagemetoden
Standard Play giver en fremragende billedkvalitet
(forindspillet DVD-kvalitet) og en maksimal optagetid på
120 minutter.

➜ SP+, Optagemodus: SP+: Optagemetoden
Standard Play+ giver en bedre billedkvalitet end S-VHS
og en maksimal optagetid på 150 minutter.

➜ LP, Optagemodus: LP: Optagemetoden Long Play
giver en S-VHS-billedkvalitet og en maksimal optagetid
på 180 minutter.

➜ EP, Optagemodus: EP: Optagemetoden
Extended Play giver en bedre billedkvalitet end VHS og
en maksimal optagetid på 240 minutter.

➜ EP+, Optagemodus: EP+: Optagemetoden
Extended Play+ giver en VHS-billedkvalitet og en
maksimal optagetid på 360 minutter.

Valg af optagemetode via menuen
Du kan også vælge den ønskede optagemetode ved hjælp
af systemmenuen.

1 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.

2 Tryk på 1 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil A er valgt.

3 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil z Indstillinger for optagelse er valgt.

4 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

5 Tryk på 1 eller 2 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil den ønskede optagemetode er valgt i
linien RECORD MODE.

00 Hvis du har valgt optagemetoden LP, EP eller EP+, kan du
vælge endnu en indstilling: Brug 4 på fjernbetjeningen til at
gå til linien Filtertilstand. Brug 1 eller 2 på
fjernbetjeningen til at vælge enten Stndrd (giver en bedre
billedkvalitet til almindelige optagelser) eller Sport (giver
en bedre billedkvalitet til hurtige bevægelser).

6 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte den nye
indstilling.

7 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen for at afslutte.

00 Slå systemmenuens linie fra ved at trykke på SYSTEM MENU
igen på fjernbetjeningen.
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Automatisk optagelse fra en
satellitmodtager
Denne funktion kan du kun bruge, hvis du har en
satellitmodtager, der kan styre andre apparater via et 
scart-kabel og en programmeringsfunktion (timer). Du
finder yderligere information om dette i
betjeningsvejledningen til satellitmodtageren.

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den rigtige
audio-/videokanal for DVD-optageranlægget. Disse kanaler
kan hedde AUX eller AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller
A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler
er tit i nærheden af kanal 00.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.

3 Tryk på 1 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil A er valgt.

4 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil z Indstillinger for optagelse er valgt.

5 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

6 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil linien SAT OPTAGELSE er valgt.

7 Brug 1 eller 2 på fjernbetjeningen til at vælge EXT2.

00 Du kan slå den automatiske optagelse fra en
satellitmodtager fra ved at bruge 1 eller 2 på
fjernbetjeningen til at vælge FRA.

8 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

9 Brug et scart-kabel til at tilslutte det tilsvarende scart-stik på
satellitmodtageren til scart-stikket EXT 2 AUX I/O på
DVD-optageranlægget.

10 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen for at afslutte.

11 Læg en disk, som du vil optage på, i bakken.

12 Programmér satellitmodtageren til optagelse (TV-kanalens
programnummer, starttid, sluttid). Om nødvendigt finder du
yderligere informationer om dette i betjeningsvejledningen
til satellitmodtageren.

13 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at slukke for 
DVD-optageranlægget.
➜! vises i displayet og den automatiske optagelse fra

satellitmodtageren aktiveres.
➜ Nu er DVD-optageranlægget klar til at optage. Starten

og afslutningen af optagelsen styres via scart-stikket 
EXT 2 AUX I/O.
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DIRECT RECORD
Når du sidder og ser et TV-program, mens DVD-optageranlægget
er slået på standby, kan du med det samme starte en optagelse af
den aktuelle TV-kanal, hvis funktionen DIRECT RECORD er
slået til. Hvis statuslampen INSTANT - RECORD lyser, kan
optagelsen startes uden nogen forsinkelse. Hvis ikke den gør det,
og du starter en optagelse, skal du være opmærksom på, at det
varer 20 sekunder, inden anlægget starter optagelsen.

Til- og frakobling af DIRECT RECORD
1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den rigtige

audio-/videokanal for DVD-optageranlægget. Disse kanaler
kan hedde AUX eller AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller
A/V IN, EXT1, EXT2 eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler
er tit i nærheden af kanal 00.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.

3 Tryk på 1 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil A er valgt.

4 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil z Indstillinger for optagelse er valgt.

5 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

6 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil linien DIRECT RECORD er valgt.

7 Brug 1 eller 2 på fjernbetjeningen til at vælge TIL.

00 Du kan slå den direkte optagelse fra ved at bruge 1 eller 2
på fjernbetjeningen til at vælge FRA.

8 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

9 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen for at afslutte.

10 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at stille 
DVD-optageranlægget på standby.

Start af DIRECT RECORD
1 Se efter, at funktionen DIRECT RECORD er slået til.

2 Vælg den TV-kanal, du vil optage, på TV’et.

3 Når DVD-optageranlægget er stillet på standby, skal du
trykke på REC/OTR på fjernbetjeningen.
➜ READING vises i displayet og DVD-optageranlægget

søger den TV-kanal, der er valgt på TV’et, blandt de 
TV-kanaler, der er gemt i anlægget.

Under denne søgning må du ikke skifte TV-kanal på
TV’et. Derved kan du påvirke indstillingen på 
DVD-optageranlægget.

➜ Lige så snart TV-kanalen er fundet, starter optagelsen
automatisk.

Bemærk: Hvis DVD-optageranlægget ikke kunne finde den 
TV-kanal, der er valgt på TV’et, blandt de TV-kanaler, der er
gemt i anlægget, vises NOTV i displayet. Sørg for, at alle de 
TV-kanaler, der er gemt på TV’et også står til rådighed på 
DVD-optageranlægget. Om nødvendigt skal du gemme
eventuelt manglende kanaler. Se efter, om stikkene i begge
ender af scart-kablet er sat korrekt og godt fast i stikkene. Se
efter i betjeningsvejledningen til dit TV for at se, hvilket scart-stik
der skal bruges til videosignaler. Hvis problemet stadig ikke er
løst, kan denne funktion ikke bruges.

4 Tryk på STOPÇ for at stoppe optagelsen.

Optagelse
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Optagelse med tidsindstilling (timer-optagelse) giver dig
mulighed for at starte og stoppe en optagelse på en senere
dato. DVD-optageranlægget skifter til det korrekte
programnummer og starter optagelsen på det tidspunkt,
der er indstillet.
Du kan forprogrammere op til 6 optagelser inden for en
periode på en måned.

Følgende information skal indtastes for at kunne lave en
optagelse med tidsindstilling:
– Dato for optagelsen
– TV-kanalens programnummer
– Optagelsens start- og sluttidspunkt
– VPS/PDC til eller fra
– Optagemetoden

Denne information gemmes i en timer-blok.

VPS og PDC
Med Video Programming System og Programme Delivery
Control vil TV-stationen styre starten og varigheden af
optagelserne. DVD-optageranlægget slår selv til og fra på
det rigtige tidspunkt, også selv om et TV-program starter
tidligere eller slutter senere end planlagt.

Sædvanligvis er starttidspunktet det samme som
VPS/PDC-tidspunktet. Hvis TV-programmet i din avis angiver
et tidspunkt, der er forskelligt fra programmets starttidspunkt
(f.eks. programstart 20.15 og VPS/PDC 20.14), er du nødt til
at indtaste 20.14 som starttidspunkt.

Hvis du vil indtaste et tidspunkt, der er forskelligt fra
VPS/PDC-tidspunktet, er du nødt til at slå VPS/PDC fra.

Der kan kun styres ét TV-program på en TV-kanal ad gangen
ved hjælp af VPS/PDC. Hvis du vil optage to eller flere 
TV-programmer på en TV-kanal ved hjælp af VPS/PDC, skal
du programmere dem separat.

NexTView Link
Dette DVD-optageranlæg er udstyret med NexTView Link.
Hvis dit TV-apparat også er udstyret med denne funktion,
kan du markere TV-programmer, der skal programmeres, på
TV’et. Disse TV-programmer overføres automatisk til 
timer-blokken på DVD-optageranlægget for at blive optaget.
Hvis du sletter markeringen på TV’et, vil den tilsvarende
timer-blok på DVD-optageranlægget også blive slettet. Du
finder yderligere information om dette i
betjeningsvejledningen til dit TV.

Bemærk: Hvis TV-stationen ikke sender det nødvendige signal,
fungerer NexTView Link ikke.

Optagelse med tidsindstilling (timer-optagelse)
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Programmering af en optagelse
med ShowView®-systemet
Den møjsommelige indtastning af dato, programnummer,
start- og sluttid er ikke nødvendig.Alle informationer, der er
nødvendige for programmeringen findes i ShowView®

programmeringsnummeret. Du kan finde dette nummer i
de fleste avisers TV-program ved siden af starttidspunktet
for TV-programmet.

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte
audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk på DVD/MON på fjernbetjeningen så mange gange
det er nødvendigt for at se den TV-kanal, der for øjeblikket
er valgt.
➜ Den TV-kanal, der for øjeblikket er valgt, vises i displayet.

3 Tryk på CH+ eller CH- på fjernbetjeningen så mange gange
det er nødvendigt for at vælge den ønskede TV-kanal
(programnummeret), som du vil optage fra.

4 Tryk påTIMER på fjernbetjeningen.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil linien ShowView-system er valgt.

6 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

7 Brug nummerknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste
ShowView® programmeringsnummeret. Dette nummer kan
have op til 9 cifre, for 5-312-4 eller 5 312 4 indtastes der
f.eks. 53124.

00 Hvis du kommer til at taste forkert, kan du slette nummeret
ved at trykke på CLEAR på fjernbetjeningen.

00 Hvis du vil gentage optagelsen, skal du trykke på SELECT på
fjernbetjeningen så mange gange det er nødvendigt, indtil
den ønskede valgmulighed er valgt:
➜ MA-FR: For optagelser, der skal gentages dagligt fra

mandag til fredag
➜ UGENTLIG: For optagelser, der skal gentages ugentligt

(samme dag hver uge)

8 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte.
➜ Timer-programmet vises.

Bemærk:
Hvis SHOWVIEW NUMBER WRONG vises i

displayet, er det indtastede ShowView® programmeringsnummer
forkert. Kontrollér klokkeslæt og dato på DVD-optageranlægget.
Gentag indtastningen med det rigtige nummer eller afslut
programmeringen ved at trykke på SYSTEM MENU.

Hvis INDTAST PROGRAMNUMMER vises i
displayet, er TV-kanalens programnummer ikke blevet tildelt til
ShowView® programmeringsnummeret endnu.Vælg det
passende programnummer for TV-kanalen ved hjælp af 1, 2

eller nummerknapperne på fjernbetjeningen og bekræft ved at
trykke på OK.

Hvis daglig optagelse er indtastet for en forkert dag, vises
Weekendprogrammering ikke mulig i displayet. Se
efter, at der er indtastet en dag fra mandag til fredag.

00 Du kan til enhver tid ændre timer-progammet ved at gå
tilbage. Brug 1 eller 2 til at vælge det passende
indtastningsfelt. Brug 4 eller 3 eller nummerknapperne på
fjernbetjeningen til at ændre informationen.

00 Slå VPS/PDC til ved at trykke på 2 på fjernbetjeningen for
at vælge linien START.Tryk på SELECT på fjernbetjeningen
så mange gange det er nødvendigt, indtil 8 lyser.
➜ VPS/PDC er slået til.

00 Du kan ændre optagemetoden ved at trykke på 2 på
fjernbetjeningen for at vælge linien STOP.Tryk på SELECT
på fjernbetjeningen så mange gange det er nødvendigt, indtil
den ønskede optagemetode er valgt.

9 Tryk på OK på fjernbetjeningen igen for at gemme hele
programinformationen.
➜ Hele programinformationen er blevet gemt.

10 Tryk på TIMER på fjernbetjeningen for at afslutte.

11 Læg en disk, som du vil optage på, i bakken.

12 Vælg en anden kilde ved at trykke på den passende knap på
fjernbetjeningen (TV,TUNER, CD, CDR,TAPE) eller tryk på
2 på fjernbetjeningen for at slå DVD-optageranlægget fra.
Timer-optagelsen fungerer kun korrekt, hvis der
vælges en anden kilde eller DVD-optageranlægget slås
fra med 2.
➜ Hvis der er programmeret andre optagelser, lyser X.
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Programmering af en optagelse
uden ShowView®-systemet

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte
audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk på DVD/MON på fjernbetjeningen så mange gange
det er nødvendigt for at se den TV-kanal, der for øjeblikket
er valgt.
➜ Den TV-kanal, der for øjeblikket er valgt, vises i displayet.

3 Tryk på CH+ eller CH- på fjernbetjeningen så mange gange
det er nødvendigt for at vælge den ønskede TV-kanal
(programnummeret), som du vil optage fra.

4 Tryk påTIMER på fjernbetjeningen.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil linien TIMER PROGRAMMERING
er valgt.

6 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
➜ Indtastningsfeltet Dato er valgt.

7 Brug 4, 3 eller nummerknapperne på fjernbetjeningen til
at indtaste datoen.

00 For at programmere en optagelse, der skal gentages, skal du
trykke på SELECT på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil den ønskede valgmulighed er valgt:
➜ MA-FR: For en optagelse, der skal gentages dagligt fra

mandag til fredag
➜ f.eks. MA: For en optagelse, der skal gentages ugentligt

(samme dag hver uge, f.eks. mandag)

8 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at vælge indtastningsfeltet
PROG..

9 Brug 4 eller 3 på fjernbetjeningen til at gå ind i
programmet. Hvis du vil programmere optagelser fra ekstra
apparater via et scart-stik på DVD-optageranlægget skal du
vælge en af følgende muligheder:
➜ EXT1: Optagelser via scart-stik 1 er valgt.
➜ EXT2: Optagelser via scart-stik 2 er valgt.

10 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at vælge indtastningsfeltet
START.

11 Brug 4, 3 eller nummerknapperne på fjernbetjeningen til
at indtaste starttidspunktet.

00 Slå VPS/PDC til ved at trykke på SELECT på
fjernbetjeningen så mange gange det er nødvendigt, indtil 8
lyser.
➜ VPS/PDC er slået til.

12 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at vælge indtastningsfeltet
STOP.

13 Brug 4, 3 eller nummerknapperne på fjernbetjeningen til
at indtaste sluttidspunktet.

00 For at ændre optagemetoden skal du trykke på SELECT på
fjernbetjeningen så mange gange det er nødvendigt, indtil
den ønskede optagemetode er valgt.

14 Tryk på OK på fjernbetjeningen igen for at gemme hele
programinformationen.
➜ Hele programinformationen er blevet gemt.

15 Tryk på TIMER på fjernbetjeningen for at afslutte.

16 Læg en disk, som du vil optage på, i bakken.

17 Vælg en anden kilde ved at trykke på den passende knap på
fjernbetjeningen (TV,TUNER, CD, CDR,TAPE) eller tryk på
2 på fjernbetjeningen for at slå DVD-optageranlægget fra.
Timer-optagelsen fungerer kun korrekt, hvis der
vælges en anden kilde eller DVD-optageranlægget slås
fra med 2.
➜ Hvis der er programmeret andre optagelser, lyser X.

Optagelse med tidsindstilling (timer-optagelse)
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Kontrol, ændring eller sletning af
en timer-optagelse

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte
audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk påTIMER på fjernbetjeningen.

3 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil linien TIMER LISTE er valgt.

4 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge den timer-optagelse, der skal
kontrolleres, ændres eller slettes.

6 Hvis du vil kontrollere eller ændre timer-optagelsen:
Tryk på 2 på fjernbetjeningen igen.

Brug 1 eller 2 på fjernbetjeningen for at vælge det
indtastningsfelt, der skal kontrolleres eller ændres.

Brug 4, 3 eller nummerknapperne på fjernbetjeningen til
at ændre de ønskede data.

Tryk på OK på fjernbetjeningen for at gemme de ændrede
data.

Hvis du vil slette timer-optagelsen:
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen.
➜ SLETTE TIMER vises i displayet.

Tryk på OK på fjernbetjeningen for at starte sletningen.
➜ TIMER SLETTET vises kort i displayet, de

programmerede optagedata forsvinder og erstattes 
af -----.

7 Tryk på TIMER på fjernbetjeningen for at afslutte.

8 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at slukke for 
DVD-optageranlægget.

Optagelse med tidsindstilling (timer-optagelse)
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Redigering af optagelsens navn
Når optagelsen er blevet lavet, kan du ændre navnet på
optagelsen.

1 Tryk på STOPÇ, mens afspilningen er standset eller tryk på
DISC MENU på fjernbetjeningen under afspilningen.

2 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge den ønskede titel, der skal redigeres.

3 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
➜ Redigeringsmenuen vises.

4 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge linien Navn.

5 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

6 Brug 1 eller 2 på fjernbetjeningen til at rykke hen til det
tegn, der skal slettes eller udskiftes.
➜ Tegnet fremhæves.

7 Brug 4 eller 3 på fjernbetjeningen til at vælge et nyt tegn,
symbol eller nummer.

00 Skift mellem store og små bogstaver ved at trykke på
SELECT på fjernbetjeningen.

00 Du kan slette et tegn ved at trykke på CLEAR på
fjernbetjeningen.

8 Gentag skridt 6–7, indtil navnet på optagelsen er ændret til
det ønskede.

9 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte det nye
navn.
➜ Navnet gemmes vises i displayet.

10 Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at gå ud af menuen.

Sletning af en hel optagelse/titel
Du kan slette en hel optagelse/titel på en DVD+RW eller
en DVD+R, der ikke er afsluttet. Den plads, som en slettet
titel optog på en DVD+RW, kan bruges til en ny optagelse.
En slettet titel på en DVD+R bliver derimod kun markeret
som slettet, men den bliver ikke fysisk slettet. Det betyder,
at den slettede titel bliver sprunget over under afspilningen,
men der kan ikke laves nogen ny optagelse i stedet for. Når
en DVD+R er blevet afsluttet, kan der ikke foretages flere
ændringer på den.

1 Tryk på STOPÇ, mens afspilningen er standset eller tryk på
DISC MENU på fjernbetjeningen under afspilningen.

2 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge den ønskede titel, der skal slettes.

3 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
➜ Redigeringsmenuen vises.

4 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge linien Slet  denne titel.

5 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte.
➜ Vil du slette denne titel helt? og Tryk på OK for

at bekræfte vises i displayet.

6 Tryk på OK på fjernbetjeningen igen for at slette hele
optagelsen/titlen.
➜ Sletter titel vises i displayet.
➜ Derefter vises Blank titel (hvis du har lagt en

DVD+RW i) eller Slettet titel (hvis du har lagt en
DVD+R i) i displayet i indeksbilledet.

Bemærk: Hvis den slettede titel var kortere end 1 minut, vises
Blank titel eller Slettet titel ikke i displayet.

00 Forlad redigeringsmenuen uden at slette noget ved at
trykke på 1 på fjernbetjeningen.
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Diskens infoskærm (kun DVD+R-,
DVD+RW-diske)
Du kan bruge diskens infoskærm til de følgende skridt:
– Ændring af diskens navn
– Aktivering eller deaktivering af

skrivebeskyttelsen
– Gøre redigeringer kompatible med andre 

DVD-afspillere
– Afslutning af DVD+R-diske
– Sletning af DVD+RW-diske

Sådan vises diskens infoskærm

1 Tryk på STOPÇ, mens afspilningen er standset eller tryk på
DISC MENU på fjernbetjeningen under afspilningen.

2 Tryk på 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil du kommer til den første titel på diskens
menu.

3 Tryk på 3 på fjernbetjeningen igen.
➜ Diskinfoskærmen vises.

00 Forlad diskinfoskærmen ved at trykke på 4 på
fjernbetjeningen.

Ændring af diskens navn (kun
DVD+R-, DVD+RW-diske)

1 Tryk på STOPÇ, mens afspilningen er standset eller tryk på
DISC MENU på fjernbetjeningen under afspilningen.

2 Tryk på 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil du kommer til den første titel på diskens
menu.

3 Tryk på 3 på fjernbetjeningen igen.
➜ Diskinfoskærmen vises.

4 Tryk på 2 på fjernbetjeningen.
➜ Menuen Indstillinger for disknavn vises.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge linien Disknavn.

6 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

7 Brug 1 eller 2 på fjernbetjeningen til at rykke hen til det
tegn, der skal slettes eller udskiftes.
➜ Tegnet fremhæves.

8 Brug 4 eller 3 på fjernbetjeningen til at vælge et nyt tegn,
symbol eller nummer.

00 Skift mellem store og små bogstaver ved at trykke på
SELECT på fjernbetjeningen.

00 Du kan slette et tegn ved at trykke på CLEAR på
fjernbetjeningen.

9 Gentag skridt 7-8, indtil navnet på optagelsen er ændret til
det ønskede.

10 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte det nye navn.
➜ Navnet gemmes vises i displayet.

11 Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at afslutte.

00 Forlad diskinfoskærmen ved at trykke på 4 på
fjernbetjeningen.

Specialfunktioner
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Aktivering eller deaktivering af
skrivebeskyttelsen (kun DVD+R-,
DVD+RW-diske)
Du kan forhindre, at en optagelse på en DVD+RW-disk
bliver slettet ved en fejltagelse ved at beskytte den. Det er
dog kun muligt at aktivere beskyttelsen for hele disken. Det
er ikke muligt kun at beskytte en enkelt optagelse.
DVD+R-diske kan beskyttes på samme måde som
DVD+RW-diske så længe de ikke er blevet afsluttet.

1 Tryk på STOPÇ, mens afspilningen er standset eller tryk på
DISC MENU på fjernbetjeningen under afspilningen.

2 Tryk på 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil du kommer til den første titel på diskens
menu.

3 Tryk på 3 på fjernbetjeningen igen.
➜ Diskinfoskærmen vises.

4 Tryk på 2 på fjernbetjeningen.
➜ Menuen Indstillinger for disknavn vises.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge linien Beskyttelse.

6 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

7 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge en af følgende linier :
Ubeskyttet: For at deaktivere skrivebeskyttelsen
Beskyttet: For at aktivere skrivebeskyttelsen

8 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte.

9 Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at afslutte.

00 Forlad diskinfoskærmen ved at trykke på 4 på
fjernbetjeningen.

Gøre redigeringer kompatible
(kun DVD+RW-diske)
Hvis en titel eller flere forskellige titler er blevet redigeret
(der er blevet tilføjet eller slettet kapitelmarkeringer eller
kapitler er blevet skjult) kan en almindelig DVD-afspiller i
nogle tilfælde stadig vise den oprindelige titel. Du kan
forberede din disk på en sådan måde, at en almindelig
DVD-afspiller er i stand til at læse den redigerede titel.

1 Tryk på STOPÇ, mens afspilningen er standset eller tryk på
DISC MENU på fjernbetjeningen under afspilningen.

2 Tryk på 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil du kommer til den første titel på diskens
menu.

3 Tryk på 3 på fjernbetjeningen igen.
➜ Diskinfoskærmen vises.

4 Tryk på 2 på fjernbetjeningen.
➜ Menuen Indstillinger for disknavn vises.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge linien Gøre redigeringer
kompatible, Tryk på OK.

Bemærk: Hvis din disk allerede er kompatibel, vil Gøre
redigeringer kompatible ikke blive vist i displayet og det
er ikke nødvendigt at foretage en konvertering.Afslut ved at
trykke på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.

6 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte.
➜ Dette vil tage plus den tid, processen tager samt Tryk

på OK for at bekræfte vises i displayet.

7 Tryk på OK på fjernbetjeningen igen for at starte processen.
➜ Arbejder vises i displayet og processen startes.
➜ En streg, der går fra venstre mod højre viser den aktuelle

status for konverteringsprocessen.

00 Forlad diskinfoskærmen ved at trykke på 4 på
fjernbetjeningen.
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Afslutning af DVD+R-diske
Afslutning er en enkel proces, der afrunder optagelsen på
en DVD+R-disk, hvilket er nødvendigt, hvis den skal spilles
på en almindelig DVD-afspiller. DVD+R-diske er »spærret«,
når de er blevet afsluttet. Der kan ikke foretages flere
optagelser eller slettes noget.

1 Tryk på STOPÇ, mens afspilningen er standset eller tryk på
DISC MENU på fjernbetjeningen under afspilningen.

2 Tryk på 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil du kommer til den første titel på diskens
menu.

3 Tryk på 3 på fjernbetjeningen igen.
➜ Diskinfoskærmen vises.

4 Tryk på 2 på fjernbetjeningen.
➜ Menuen Indstillinger for disknavn vises.

Bemærk: Hvis disken er blevet optaget på et andet 
DVD-optageranlæg, bliver Indstillinger for disknavn
muligvis ikke vist i displayet. Brug i dette tilfælde funktionen Vil
du afslutte denne disk? i A menuen i w Funktioner
undermenuen.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge linien Vil du afslutte denne disk?.

Bemærk: Hvis der ikke er lagt nogen DVD+R-disk i eller hvis
disken allerede er afsluttet, vil Vil du afslutte denne disk?
ikke blive vist i displayet.Afslut ved at trykke på SYSTEM MENU
på fjernbetjeningen.

6 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
➜ Dette vil tage plus den tid som denne proces tager

vises i displayet.

7 Tryk på OK på fjernbetjeningen igen for at starte processen.
➜ Arbejder vises i displayet og processen startes.
➜ En streg, der går fra venstre mod højre viser den aktuelle

status for afslutningsprocessen.

Sletning af en hel DVD+RW-disk
1 Tryk på STOPÇ, mens afspilningen er standset eller tryk på

DISC MENU på fjernbetjeningen under afspilningen.

2 Tryk på 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil du kommer til den første titel på diskens
menu.

3 Tryk på 3 på fjernbetjeningen igen.
➜ Diskinfoskærmen vises.

4 Tryk på 2 på fjernbetjeningen.
➜ Menuen Indstillinger for disknavn vises.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge linien Slet disk, Tryk på OK.

6 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte.
➜ Dette vil slette alle titler, Tryk på OK for at

bekræfte vises i displayet.

00 Hvis du ikke vil slette noget, kan du gå ud af menuen ved at
trykke på 1 på fjernbetjeningen.

7 Tryk på OK på fjernbetjeningen igen for at starte sletningen.
➜ Sletter disk vises i displayet og sletningen startes.
➜ Når sletningen er afsluttet, vil den tomme plads, der er

tilbage på disken, blive vist på indeksbilledet.

00 Forlad diskinfoskærmen ved at trykke på 4 på
fjernbetjeningen.
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Favorite Scene Selection-menuen
I denne menu kan du tilpasse en titel efter dine personlige
ønsker. Du kan vælge et nyt indeksbillede eller dele titlen
op. Du kan også indsætte eller slette kapitelmarkeringer og
skjule kapitler, hvilket kan være en hjælp, når du vil klippe i
scener eller gennemsøge din DVD+R- eller DVD+RW-disk
hurtigere.

Indsætning af kapitelmarkeringer
Under afspilningen kan du indsætte og slette
kapitelmarkeringer. Det maksimale antal kapitler pr. disk er
124. Det maksimale antal kapitler pr. titel er 99. Hvis
maksimum er nået, vises For mange kapitler i displayet.
I dette tilfælde er du nødt til at slette nogle
kapitelmarkeringer, inden du kan indsætte nye.

For DVD+R-diske virker denne funktion kun, når disken
afspilles på dette DVD-optageranlæg. Når DVD+R-disken
afspilles på en almindelig DVD-afspiller, vil de indsatte
kapitelmarkeringer stadig blive vist.

For DVD+RW-diske skal ændringerne gøres kompatible, så
funktionen virker på en almindelig DVD-afspiller. Se kapitlet
»Gøre redigeringer kompatible«.

1 Tryk på EDIT på fjernbetjeningen under afspilningen.
➜ Menuen Favorite Scene Selection vises.
➜ Linien Indsæt markering, Tryk på OK er valgt.

2 Lige så snart du kommer til den ønskede sekvens, hvor
kapitelmarkeringen skal indsættes, skal du trykke på OK på
fjernbetjeningen.
➜ Indsætter markering vises i displayet og

kapitelmarkeringen indsættes.

Bemærk: Hvis X vises på TV-skærmen, er der enten lagt en
skrivebeskyttet DVD eller en afsluttet DVD+R-disk i. I dette
tilfælde er det ikke muligt at indsætte kapitelmarkeringer.

3 Tryk på EDIT på fjernbetjeningen for at afslutte.

Sletning af kapitelmarkeringer
Du kan slette bestemte kapitelmarkeringer eller alle
kapitelmarkeringer i en enkelt titel.

For DVD+R-diske virker denne funktion kun, når disken
afspilles på dette DVD-optageranlæg. Når DVD+R-disken
afspilles på en almindelig DVD-afspiller, vil de indsatte
kapitelmarkeringer stadig blive vist.

For DVD+RW-diske skal ændringerne gøres kompatible, så
funktionen virker på en almindelig DVD-afspiller. Se kapitlet
»Gøre redigeringer kompatible«.

1 Lige så snart det ønskede kapitel afspilles, skal du trykke på
EDIT på fjernbetjeningen.
➜ Menuen Favorite Scene Selection vises.

2 Hvis du vil slette en bestemt kapitelmarkering for det
aktuelle kapitel:
Tryk på 4 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil linien Slet markering, Tryk på OK er
valgt.

Hvis du vil slette alle kapitelmarkeringer i den
aktuelle titel:
Tryk på 4 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil linien Slet alle markeringer, Tryk på
OK er valgt.
Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte.
➜ Skal alle markeringer i denne titel slettes?, Tryk

på OK for at bekræfte vises i displayet.

3 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte.

4 Tryk på EDIT på fjernbetjeningen for at afslutte.
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Skjulning af kapitler
Du kan skjule kapitler (f.eks. reklamer) under afspilningen og
senere gøre dem synlige igen.

For DVD+R-diske virker denne funktion kun, når disken
afspilles på dette DVD-optageranlæg. Når DVD+R-disken
afspilles på en almindelig DVD-afspiller, vil de skjulte
kapitelmarkeringer stadig blive vist.

For DVD+RW-diske skal ændringerne gøres kompatible, så
funktionen virker på en almindelig DVD-afspiller. Se kapitlet
»Gøre redigeringer kompatible«.

1 Lige så snart det ønskede kapitel, der skal skjules, afspilles
skal du trykke på EDIT på fjernbetjeningen.
➜ Menuen Favorite Scene Selection vises.

2 Tryk på 4 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge linien Aktuelt kapitel.

3 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at vælge skjult.
➜ Billedet vises mørkere.

4 Tryk på EDIT på fjernbetjeningen for at afslutte.
➜ Det valgte kapitel vil fra nu af blive sprunget over ved

afspilningen.

00 Du kan gøre de skjulte kapitler synlige igen ved at gentage
trin 1–2.Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at vælge synlig
eller skift hurtigt mellem skjult og synlig ved at trykke på
SELECT på fjernbetjeningen.

00 Vælg andre kapitler ved at trykke på T/C på fjernbetjeningen.
➜ Systemmenu-linien vises.

Brug 1 eller 2 på fjernbetjeningen for at vælge titel B eller
kapitel C.

Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil det ønskede titel-/kapitelnummer er valgt.

Afspilning af hele titlen inklusive skjulte kapitler
Hvis du har skjult bestemte kapitler i en titel, kan du med
denne funktion se hele titlen inklusive de skjulte kapitler.

1 Tryk på STOPÇ, mens afspilningen er standset eller tryk på
DISC MENU på fjernbetjeningen under afspilningen.

2 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge den ønskede titel der skal
afspilles i sin fulde længde.

3 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
➜ Redigeringsmenuen vises.

4 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge linien Spil hele titlen.

5 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte.
➜ Afspilningen af hele titlen starter automatisk.
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Ændring af indeksbilledet
Det første billede i din optagelse bruges automatisk som
indeksbillede. Du kan dog også vælge et hvilket som helst
andet billede fra optagelsen som indeksbillede.

1 Lige så snart den sekvens, med det billede, du vil vælge som
det nye indeksbillede afspilles, skal du trykke på ÉÅ på
fjernbetjeningen.
➜ Stillbilledet vises.

2 Tryk på EDIT på fjernbetjeningen.
➜ Menuen Favorite Scene Selection vises.

3 Tryk på 4 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge linien Nyt indeksbillede, Tryk
på OK.

4 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte.
➜ Vil du opdatere indeksbilledet?, Tryk på OK for

at bekræfte vises i displayet.

5 Tryk på OK på fjernbetjeningen igen for at starte ændringen
af indeksbilledet.
➜ Opdaterer menu vises i displayet og

ændringsprocessen startes.
➜ Når ændringen er afsluttet som ønsket, vises skærmen

med indeksbilledet med det nye indeksbilledet.

Deling af titler (kun på 
DVD+RW-diske)
Du kan dele en titel op i flere dele. Hver enkelt ny del
bliver en ny titel med sit eget indeksbillede. Du skal være
opmærksom på, at opdelingen af en titel ikke kan
fortrydes!

1 Lige så snart den titel, du vil dele, afspilles, skal du trykke på
EDIT på fjernbetjeningen.
➜ Menuen Favorite Scene Selection vises.

2 Tryk på 4 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge linien Opdel titel, Tryk på OK.

3 Lige så snart det sted, hvor du vil dele titlen, afspilles, skal du
trykke på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte.
➜ Stillbilledet vises og Vil du dele denne titel i to

separate titler?, Tryk på OK for at bekræfte vises
i displayet.

4 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at starte delingen.
➜ Opdeler titlen vises i displayet og delingsprocessen

startes.
➜ Når processen er afsluttet, vises den nye titel med sit

eget indeksbillede på skærmen med indeksbilleder.
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Du kan foretage personlige indstillinger på 
DVD-optageranlægget:
– t Billede
– u Sprog
– w Funktioner
– x Indstillinger  for fjernbetjening
– z Indstillinger for optagelse
– y Installation

t Billede

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte
audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
➜ Systemmenu-linien vises.

3 Tryk på 1 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil A er valgt.

4 Tryk på 4 på fjernbetjeningen for at bekræfte.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil t Billede er valgt.

6 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

7 Tryk på 4, 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge den ønskede funktion.

8 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

9 Tryk på 4, 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge den ønskede indstilling. Du kan
vælge følgende:

Billedformat
Billedsignalet fra dit DVD-optageranlæg kan indstilles, så det
passer til din TV-skærm:
➜ 4:3 letterbox: til et bredskærmsformat med sorte

bjælker foroven og forneden
➜ 4:3 panscan: til et billede i fuld højde men med

sideafskæring
➜ 16:9: til et bredskærms-TV (skærmformat 16:9)

Ændre sort-niveau
Farverne til NTSC-afspilning kan justeres.
➜ Til: Farvekontrasten under afspilningen vil blive

optimeret.
➜ Fra: Farvekontrasten under afspilningen forbliver

uforandret.

Ændre billede
Du kan flytte TV-billedet til venstre eller til højre for at få
det til at passe til din TV-skærm. Brug 1 eller 2 på
fjernbetjeningen til justeringen.

SCART-video
DVD-optageranlægget er standardmæssigt indstillet på
RGB.Vælg S-video hvis du vil tilslutte en S-VHS-optager.

10 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte den nye
indstilling.

11 Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at afslutte.
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u Sprog

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte
audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
➜ Systemmenu-linien vises.

3 Tryk på 1 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil A er valgt.

4 Tryk på 4 på fjernbetjeningen for at bekræfte.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil u Sprog er valgt.

6 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

7 Tryk på 4, 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge den ønskede funktion. Du kan
vælge følgende funktioner:

Talt sprog
Synkronsproget til afspilningen kan vælges.

Undertekster
Sproget i underteksterne kan vælges.

Menu
Sproget i skærmmenuen kan vælges.

Land
Det land, som DVD-optageranlægget bruges i, kan vælges.

8 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

9 Tryk på 4, 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge den ønskede indstilling.

10 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte den nye
indstilling.

11 Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at afslutte.
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w Funktioner
1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte

audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
➜ Systemmenu-linien vises.

3 Tryk på 1 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil A er valgt.

4 Tryk på 4 på fjernbetjeningen for at bekræfte.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil w Funktioner er valgt.

6 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

7 Tryk på 4, 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge den ønskede funktion.

8 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

9 Tryk på 4, 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge den ønskede indstilling. Du kan
vælge følgende:

Adgangskontrol
Se det særlige kapitel »Adgangskontrol«.

Statusfelt
Med OSD (On Screen Display) bliver der ikke kun vist
skærmmenuer, men også informationer om den aktuelle
betjeningsstatus (tæller, afspilning, optagelse,TV-kanal osv.)
på TV-skærmen. Du kan slå OSD-informationerne fra for at
undgå at optage dem, når du optager fra 
DVD-optageranlægget til et ekstra apparat.
➜ Til: OSD-informationerne vises i nogle få sekunder i hver

enkelt valgt modus og forsvinder igen.
➜ Fra: OSD-informationerne slås fra og vises ikke længere

på TV-skærmen.

Automatisk genoptagelse
Hvis afspilningen af en foroptaget DVD-video-disk eller Video-
CD-disk er blevet afbrudt, starter afspilningen igen, efter at
disken er blevet lagt i igen på nøjagtigt samme sted, hvor den
var blevet afbrudt. Dette gælder ikke kun for den aktuelle disk,
men for de sidste 20 diske, der er blevet afspillet.
➜ Til: Funktionen er slået til.
➜ Fra: Funktionen er slået fra.

Standby
Du kan slå ur-displayet på DVD-optageranlægget fra for at
spare på strømmen. Programmerede optagelser vil alligevel
blive udført.
➜ Til: Hvis DVD-optageranlægget stilles på standby ved at

der trykkes på 2 på fjernbetjeningen, slås 
ur-displayet fra.

➜ Fra: Hvis DVD-optageranlægget stilles på standby ved at
der trykkes på 2 på fjernbetjeningen, ses 
ur-displayet stadigvæk.

PBC
Denne linie vises kun, hvis der lægges en (Super) Video CD
i. Med denne indstilling kan du aktivere eller deaktivere
PBC-menuen (se »Afspilning af en (Super) Video-CD«).

10 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte den nye
indstilling.

11 Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at afslutte.

x Indstillinger  for fjernbetjening
1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte

audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
➜ Systemmenu-linien vises.

3 Tryk på 1 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil A er valgt.

4 Tryk på 4 på fjernbetjeningen for at bekræfte.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil x Indstillinger  for fjernbetjening
er valgt.

6 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

7 Tryk på 2 på fjernbetjeningen igen for at bekræfte.

8 Tryk på 4, 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge den ønskede indstilling. Du kan
vælge følgende:

Fjernbetjening anvendt
Du kan indstille hvilken type fjernbetjening dit 
DVD-optageranlæg skal reagere på:
➜ DVD-afspiller: DVD-optageranlægget reagerer desuden

på en DVD-afspiller-fjernbetjening
(fjernbetjeningskode RC-6).Vælg denne
indstilling, hvis fjernbetjeningen til dit Philips
TV-apparat understøtter DVD-funktioner.

➜ DVD-optager: DVD-optageranlægget reagerer kun på den
medfølgende fjernbetjening.

9 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte den nye
indstilling.

10 Tryk på 1 på fjernbetjeningen for at afslutte.

Personlige indstillinger
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z Indstillinger for optagelse

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte
audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
➜ Systemmenu-linien vises.

3 Tryk på 1 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil A er valgt.

4 Tryk på 4 på fjernbetjeningen for at bekræfte.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil z Indstillinger for optagelse er valgt.

6 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

7 Tryk på 4, 3 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge den ønskede funktion.

8 Tryk på 1, 2 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt for at vælge den ønskede indstilling. Du kan
vælge følgende:

RECORD MODE
Se »Valg af optagemetode via menuen« i kapitlet »Valg af
optagemetode«.

DIRECT RECORD
Se det særlige kapitel »DIRECT RECORD«.

SAT OPTAGELSE
Se det særlige kapitel »Automatisk optagelse fra en
satellitmodtager«.

Autom. kapitel
Hvis denne funktion er aktiveret, vil der automatisk blive
indsat en kapitelmarkering hvert 5.–6. minut under
optagelsen. Kapitelmarkeringer kan ændres, når optagelsen
er afsluttet.
➜ TIL: Funktionen er aktiveret.
➜ FRA: Funktionen er deaktiveret.

Bemærk:Automatiske kapitelmarkeringer på en DVD+R-disk
eller DVD+RW-disk er kompatible med afspilning på en
almindelig DVD-afspiller. Konvertering er ikke nødvendig.

Filtertilstand
Se »Valg af optagemetode via menuen« i kapitlet »Valg af
optagemetode«.

9 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte den nye
indstilling.

10 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen for at afslutte.

00 Slå systemmenuens linie fra ved at trykke på SYSTEM MENU
på fjernbetjeningen igen.

y Installation
Se kapitlerne »Søgning af TV-kanaler«, »Ændring af
rækkefølgen af TV-kanaler og sletning af TV-kanaler«, »Ekstra
indstillinger for TV-kanaler«, og »Indstilling af klokkeslæt og
dato«.

Personlige indstillinger
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Børnesikring (kun DVD-video-
diske, (Super) Video-CD’er,
DVD+R-diske, DVD+RW-diske)
Med denne funktion kan du spærre diske for børn. Hvis der
lægges en børnesikret disk i, kan den kun afspilles, hvis der
indtastes en 4-cifret kode (PIN-kode). Desuden kan du
vælge, om den børnesikrede disk, der er lagt i, skal kunne
spilles altid eller kun én gang.

Aktivering og deaktivering af børnesikringen
1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte

audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk på2 for at slå DVD-optageranlægget til.

3 Læg den disk, der skal børnesikres, i bakken.

4 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
➜ Systemmenu-linien vises.

5 Tryk på 1 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil A er valgt.

6 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil w Funktioner er valgt.

7 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

8 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte den valgte
linie Adgangskontrol, Indtast kode….

9 Brug nummerknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste
en 4-cifret kode.

10 Indtast den samme kode igen som bekræftelse.

11 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil linien Børnesikring er valgt.

12 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

13 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge enten:
i: for at aktivere børnesikringen,
eller
n: for at deaktivere børnesikringen.

14 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
Hvis du har valgt i:
➜ Fra nu af kan den ilagte disk kun afspilles, efter at den 

4-cifrede kode er blevet indtastet.
Hvis du har valgt n:
➜ Børnesikringen er deaktiveret.

15 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen for at slå
systemmenuen fra.

Frigivelse af disk
1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte

audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk på2 for at slå DVD-optageranlægget til.

3 Læg en disk i bakke.
➜ Adgangskontrol-boksen vises efter et kort stykke tid.

4 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge enten:
Spil én gang: Disken frigives kun til afspilning én enkelt
gang. Hvis DVD-optageranlægget er slået fra, skal den 4-
cifrede kode indtastes igen.
Spil altid: Disken frigives til afspilning og gemmes i en
hukommelse med plads til 50 børnesikre diske. Hvis der
gemmes mere end 50 diske, vil den »ældste« disk i listen
blive fjernet og den nye disk bliver tilføjet. Child safe vises
på skærmen, når afspilningen startes.

5 Brug nummerknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste
den 4-cifrede kode.

Bemærk:
På dobbeltsidede DVD-Video-diske kan hver af siderne have

en markering (ID-nummer). I dette tilfælde skal hver side
frigives separat.

På en multi-volume (Super) Video-CD-disk kan hvert enkelt
område have en markering. I dette tilfælde skal hvert område
frigives separat.

Spærring af frigivne diske
Med denne funktion kan du spærre en disk, der tidligere har
været frigivet.

1 Læg en disk i bakken.
➜ Afspilningen starter. Hvis den ikke starter, skal du trykke

på PLAY/PAUSEÉÅ.

2 Lige så snart m vises på skærmen, skal du trykke på
STOP.
➜ m skifter til l og disken er spærret.

Adgangskontrol
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Filterfunktion og forældrekontrol
(kun DVD-video-diske)
Film på foroptagede DVD-Video-diske kan indholde scener,
der er uegnede for børn. Nogle af disse diske kan indeholde
information om »forældrekontrolniveauer«, der vedrører hele
disken eller bestemte scener på disken. Kontrolniveauerne på
disken er forskellige fra land til land. Niveauerne går fra 1–8:
– 1:Anbefalet som egnet til alle aldersgrupper.
– 2: Reserveret
– 3: Ledsagelse af voksne anbefales.
– 4: Materialet er uegnet for børn under 13 år.
– 5: Reserveret
– 6: Det anbefales at forældre afholder børn under 17 år

fra at se filmen eller at de kun får tilladelse til at se den
sammen med en forældredel.

– 7: Uegnet for børn under 17 år
– 8: Kun for voksne

Du kan indstille en filterværdi på DVD-optageranlægget. Hvis
der under afspilningen registreres en scene, der indeholder en
information om forældrekontrolniveau, sammenlignes denne
information med filterværdien på DVD-optageranlægget. Hvis
der for eksempel er indstillet en filterværdi på 5 på
DVD-optageranlægget, bliver der kun afspillet diske med et
»forældrekontrolniveau« mindre end eller lig med dette (1, 2,
3, 4 og 5). Hvis scenens kontrolniveau er højere (f.eks. 8) end
den indstillede filterværdi, vil der blive afspillet en alternativ
scene (hvis der findes en). Hvis der ikke findes nogen
alternativ scene, stoppes afspilningen og den 4-cifrede kode
skal indtastes igen.

Aktivering og deaktivering af filterfunktionen

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte
audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk på2 for at slå DVD-optageranlægget til.

3 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
➜ Systemmenu-linien vises.

4 Tryk på 1 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil A er valgt.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil w Funktioner er valgt.

6 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

7 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte den valgte
linie Adgangskontrol, Indtast kode….

8 Brug nummerknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste
en 4-cifret kode. Hvis du har indtastet en ny kode, skal du
indtaste den samme kode igen som bekræftelse.

9 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil linien Forældreniveau er valgt.

10 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
➜ Menulinien med de forskellige filterværdier vises.

11 Tryk på 4 eller 3 så mange gange det er nødvendigt eller
brug nummerknapperne på fjernbetjeningen til at vælge en
af de ønskede filterværdier :
➜ --: Filterfunktionen er slået fra.Alle scener bliver afspillet.
➜ 1: Der afspilles kun scener med niveau 1.
➜ 2: Der afspilles scener med niveau 1–2.
➜ 3: Der afspilles scener med niveau 1–3.
➜ 4: Der afspilles scener med niveau 1–4.
➜ 5: Der afspilles scener med niveau 1–5.
➜ 6: Der afspilles scener med niveau 1–6.
➜ 7: Der afspilles scener med niveau 1–7.
➜ 8: Der afspilles scener med niveau 1-8 (alle scener).

12 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

13 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen for at slå
systemmenuen fra.
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DVD-video-diske)
De indstillede filterværdier er forskellige fra land til land.
Derfor er du nødt til at indtaste det land, du bor i.

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte
audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk på2 for at slå DVD-optageranlægget til.

3 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
➜ Systemmenu-linien vises.

4 Tryk på 1 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil A er valgt.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil w Funktioner er valgt.

6 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

7 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte den valgte
linie Adgangskontrol, Indtast kode….

8 Brug nummerknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste
den 4-cifrede kode.

9 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil linien Skift land er valgt.

10 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

11 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt for at vælge det pågældende land.

12 Tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

13 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen for at slå
systemmenuen fra.

Ændring af 4-cifrede kode (kun DVD-
video-diske, (Super) Video-CD’er,
DVD+R-diske, DVD+RW-diske)

1 Tænd for dit TV. Stil om nødvendigt TV’et på den korrekte
audio/video-kanal. Disse kanaler kan hedde AUX eller
AUXILIARY IN,AUDIO/VIDEO eller A/V IN, EXT1, EXT2
eller EXTERNAL IN etc. Disse kanaler er tit i nærheden af
kanal 00.

2 Tryk på2 for at slå DVD-optageranlægget til.

3 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
➜ Systemmenu-linien vises.

4 Tryk på 1 på fjernbetjeningen så mange gange det er
nødvendigt, indtil A er valgt.

5 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil w Funktioner er valgt.

6 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

7 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte den valgte
linie Adgangskontrol, Indtast kode….

8 Brug nummerknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste
den gamle 4-cifrede kode.

9 Tryk på 4 eller 3 på fjernbetjeningen så mange gange det
er nødvendigt, indtil linien Skift kode er valgt.

10 Tryk på 2 på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.

11 Brug nummerknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste
den nye 4-cifrede kode.

12 Indtast den samme kode igen som bekræftelse.

13 Tryk på SYSTEM MENU på fjernbetjeningen for at slå
systemmenuen fra.

Hvis du har glemt din 4-cifrede kode
1 Følg punkt 1–7 som beskrevet ovenfor.

2 Tryk på STOPÇ 4 gange, når du opfordres til at indtaste
den 4-cifrede kode.
➜ Den gamle 4-cifrede kode slettes.

3 Indtast en ny 4-cifret kode to gange.
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ADVARSEL
Du må under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet selv,
da dette vil medføre, at garantien ophører.Apparatet bør ikke åbnes, da
der er fare for at få elektrisk stød.

Hvis der indtræder en fejl, bør du først checke nedenstående liste, inden
du bringer apparatet til reparation. Hvis du ikke kan løse et problem ved
hjælp af disse forslag, må du spørge din forhandler eller dit servicecenter
til råds.

Sikkerhedshenvisning vedr. laser
Dette apparat benytter en laserstråle. Det er kun kvalificeret personale,
der bør fjerne låget eller forsøge at udføre service på dette apparat, da
der er fare for øjenskader.

Problem Løsning
Ingen strøm – Sørg for at strømkablet er tilsluttet korrekt.

– Tryk på 2 STANDBY•ON på apparatet for at tænde for det.

Apparatet reagerer ikke, når der – Apparatet står i modus første installation:Tænd for TV’et, skift over til 
trykkes på knapper og der vises DVD-optageranlæggets stik. Menuen til valg af sprog vises. Fortsæt som 
15 TV ON? beskrevet i kapitlet »Grundliggende indstillinger«.

Apparatet virker ikke og er – DVD-optageranlægget er blevet for varmt og 
stillet på standby overophedningssikkerhedskredsen er blevet udløst. Lad DVD-optageranlægget

afkøle, tryk derefter på 2 for at slå det til igen.

Apparatet reagerer ikke, når der – Kontrollér strømforsyningen.
trykkes på knapperne – Afbryd strømforbindelsen til apparatet, tilslut igen efter 30 sekunder.

– Nulstil apparatet tilbage til standardindstillingerne fra fabrikken: Alle gemte 
informationer (programmer, klokkeslæt og dato) vil gå tabt.
1 Afbryd strømforsyningen til apparatet.
2 Tryk på 2 STANDBY•ON på apparatet og hold knappen trykket ind og 

tilslut apparatet igen.
3 Lige så snart 15 TV ON? vises i displayet, skal du slippe 
2 STANDBY•ON.

4 Fortsæt som beskrevet i kapitlet »Grundliggende indstillinger«.

Fjernbetjeningen fungerer ikke – Peg med fjernbetjeningen på apparatet.
ordentligt – Tag batterierne ud, vent i 10 sekunder og sæt dem korrekt i eller sæt nye 

batterier i.
– Gør afstanden til apparatet mindre.
– Fjernbetjeningen er blevet slået til, så det styrer et eksternt apparat.Tryk kort 

på DVD/MON eller TUNER for at styre DVD-optageren eller 
radiomodtageren.

Demo mode er slået til – Hold STOP 9 trykket ind i mindst 5 sekunder for at annullere
demonstrations-modussen.

Et eksternt apparat kan ikke vælges – Det valgte apparat er ikke installeret på DVD-optageranlægget. Se efter i 
og INSTALL SOURCE rulles forbi afsnittet »Tilføjelse af apparater eller ændring af apparaters tilslutning«,

hvordan det installeres.

Problemløsning
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Problem Løsning
Afspilningen starter ikke – Se efter, om der er en optagelse på disken.

– Sørg for, at disken ikke er ridset eller snavset. Udskift eller rens disken.
– Se efter, om disken er lagt i med etiketsiden opad.
– Se efter, om det er den rigtige type disk, der er lagt i. DVD-Video-disk,

DVD-R(W), (Super) Video-CD,Audio-CD, CDR(W), MP3-CD eller 
DVD+R(W)

– Sørg for, at regionalkoden på DVD-disken passer til DVD-optageranlægget.
– Forældrekontrollen er slået til, se kapitlet »Adgangskontrol«.
– Sørg for, at der er valgt det rigtige programnummer (kanalnummer) for 

DVD-optageranlægget på TV-apparatet.
– Se efter, om tilslutningskablet mellem DVD-optageranlægget og TV-apparatet 

er sat rigtigt i.
– Vent til duggede linser er klare igen.

Ingen lyd – Tag stikket til hovedtelefonerne ud.
– Tænd for den valgte kilde eller vælg en anden kilde.

Ingen baslyd – Tilslut de medfølgende subwoofere.

Ingen lyd i en af højttalerne – Se efter, om højttaleren er tilsluttet ordentligt.
– Se efter, om højttalerledningen er beskadiget.

Ingen lyd i center- og/eller – Tryk på SURR flere gange for at vælge en anden surroundeffekt.
baghøjttalerne – Se efter, om du har tilsluttet alle højttalerne.

– Se efter, at YES er blevet valgt for CNTR LS og REAR LS i audio-menuen.
Se kapitlet »Ændring af højttaleropsætningen«.

Der er ingen digital surroundlyd – Se efter, om den disk, der er lagt i, eller det valgte apparat understøtter digital 
(Dolby Digital, DTS, MPEG) surroundlyd.

– Se efter om det valgte eksterne apparat er tilsluttet til DIGITAL IN eller 
OPTICAL IN på DVD-optageranlægget.

Billede og lyd er ikke synkrone – Indstil TV’et på den korrekte videokanal for DVD-optageranlægget.
– Optagekvaliteten er afhængig af den optagemetode, du har valgt. Under en 

optagelse fra en satellitmodtager, en videobåndoptager eller en spillekonsol 
(hvis de er tilsluttet til EXT2 AUX I/O), kan du vælge at se enten den originale
videokvalitet eller den optagede videokvalitet.Tryk på SAT eller VCR/GAME 
for at se den originale videokvalitet eller tryk på DVD/MON for at se den 
optagede videokvalitet.

Intet billede, der er kun lyd – Indstil TV’et på den korrekte videokanal for den valgte kilde.

Dårlig afspilningskvalitet: – Sørg for at TV-apparatet er tilsluttet korrekt.
Forvrænget billede og/eller lyd – Sørg for, at disken ikke er snavset. Rens disken.

– Nogle gange kan billedet blive forvrænget en kort overgang. Det skyldes dog 
ikke nogen defekt i dit DVD-optageranlæg.

Billede- og/eller lydforstyrrelse – Skift til optagemetode HQ ved at bruge REC MODE under afspilningen fra
i TV-modtagelsen den interne TV-modtager (DVD/MON). Det vil hjælpe dig til at få den bedst 

mulige billedkvalitet.
– Tjek din tagantenne.
– Indstil et andet TV-system (se »Ekstra indstillinger for TV-kanaler«)
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Problem Løsning
Billedet er forvrænget eller sort-hvidt – TV-systemet på den disk, der er lagt i, passer ikke til TV-systemet i dit TV 
under afspilningen (PAL/NTSC).

– Skift den følgende indstilling i systemmenuen: t Billede - SCART-video - 
skift til RGB

Intet lydsignal ved det digitale – Se efter, om lydindstillingerne passer til de valgte indgangssignaler og de 
udgangsstik tilsluttede ekstra apparater.

– Hvis du har lagt en MP3-CD i, slås det digitale udgangssignal fra under 
afspilningen. Dette sker i overensstemmelse med SDMI (Secure Digital Music 
Initiative) og er ikke nogen defekt i dit DVD-optageranlæg.

DVD+RW-disk kan ikke afspilles – Hvis en optagelse er for kort, kan en DVD-afspiller muligvis ikke registrere 
på andre DVD-afspillere den.Vær opmærksom på de følgende minimums-optagetider, der er afhængige 

af de forskellige optagemetoder: HQ: 5 minutter, SP: 10 minutter,
SP+: 13 minutter, LP: 15 minutter, EP: 20 minutter, EP+: 30 minutter

– På visse DVD-afspillere kan der ikke afspilles DVD+RW-optagelser. Du kan 
bruge den følgende specialfunktion til at løse dette problem for bestemte 
DVD-afspillere. Du skal dog være opmærksom på, at du kan risikere, at du 
ikke længere kan afspille DVD+RW-disken på andre DVD-afspillere efter 
denne procedure. Du skal derfor være meget forsigtig med at bruge denne 
funktion.
1 Tryk på OPEN/CLOSE / på apparatet for at åbne skuffen.
2 Læg disken i bakken, men luk ikke bakken.
3 Tryk på nummerknappen 2 på fjernbetjeningen, indtil bakken lukkes.

➜Disken er modificeret.
00 Hvis dette ikke giver det ønskede resultat skal du gentage proceduren ved 

at trykke på nummerknappen 3 på fjernbetjeningen.
00 Genopret diskens oprindelige forhold ved at trykke på nummerknappen 1 

på fjernbetjeningen.

Andre diskfejl – Hvis en DVD+RW-disk slet ikke kan afspilles, kan du prøve at reparere den, så 
der kan laves nye optagelser på den.Alle eksisterende optagelser på 
DVD+RW-disken vil blive slettet.
1 Rens DVD+RW-disken.
2 Tryk på OPEN/CLOSE / på apparatet for at åbne skuffen.
3 Læg DVD+RW-disken i bakken, men luk ikke bakken.
4 Hold CLEAR på fjernbetjeningen trykket, indtil bakken lukkes.

➜DVD+RW’en er repareret, så der kan laves nye optagelser på den.
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Problem Løsning
COPY PROT vises i displayet – Den videokilde (DVD, videobånd, etc.), du vil optage fra, er beskyttet mod 

kopiering. Det er ikke muligt at optage den.

Der optages ikke – Den ønskede TV-kanal, du vil optage fra, er ikke gemt eller der er valgt et 
forkert programnummer (kanalnummer). Se efter, hvilke TV-kanaler, der er 
gemt.

– Den disk, der er lagt i, er skrivebeskyttet. Fjern skrivebeskyttelsen eller læg en 
anden disk i, der ikke er skrivebeskyttet.

– Der er lagt en DVD+R-disk i, der allerede er afsluttet. Skift den ud med en 
DVD+R-disk, der ikke er afsluttet.

Timer-optagelse fungerer ikke – Se efter, at klokkeslættet/datoen er programmeret korrekt.
– Se efter, at alle informationerne i timer-blokken er programmeret korrekt.
– Den disk, der er lagt i, er skrivebeskyttet. Fjern skrivebeskyttelsen eller læg en 

anden disk i, der ikke er skrivebeskyttet.
– Sørg for, at der er lagt en DVD+R-disk i, der ikke er afsluttet.
– Se efter, at tidspunktet for VPS/PDC er blevet indtastet korrekt med nøjagtigt 

minuttal.
– Tjek tilslutningen til tagantennen.

Der er optaget fra en forkert TV-kanal, – 1 Indtast ShowView® programmeringsnummeret for den ønskede TV-kanal.
efter at du har programmeret en 2 Tryk på OK for at bekræfte.
optagelse ved hjælp af 3 Tjek det programnummer, der er indtastet i linien PROG.. Hvis det ikke 
ShowView®-systemet svarer til den ønskede TV-kanal, skal du vælge indtastningsfeltet og ændre 

programnummeret.
4 Tryk på OK for at bekræfte.

Sluk; tidsindstilling for optagelse blinker – DVD-optageranlægget er slået til nogle få minutter før en timer-optagelse 
på TV-skærmen starter. En timer-optagelse fungerer dog kun, hvis DVD-optageranlægget er 

slået fra.Tryk på 2 for at slå DVD-optageranlægget fra.

Der vises Indsæt recordable disc – Se efter, at der er lagt en DVD+R eller DVD+RW-disk i, der kan optages på.

Disk låst vises i kort tid – Der er lagt en skrivebeskyttet disk i. Annuler skrivebeskyttelsen (se 
»Aktivering eller deaktivering af skrivebeskyttelsen«) eller læg en disk i, der 
ikke er skrivebeskyttet.

Der vises HUKOMMELSE FULD efter at der – Alle timer-blokke er allerede programmeret. Der kan ikke programmeres 
er trykket på TIMER på fjernbetjeningen flere optagelser, medmindre en eksisterende timer-blok slettes.

Der vises DATA FEJL – Dataene for optagelsen kunne ikke overføres.Tjek datoen, starttidspunktet og 
sluttidspunktet for timer-optagelsen.

Der vises KONFLIKT – Dataene for 2 timer-optagelser overlapper hinanden. Sørg for at ændre 
dataene for den ene optagelse eller slet den ene af timer-optagelserne. Hvis 
du ignorerer visningen, optages den timer-optagelse, der har det tidligste 
starttidspunkt først. Starten af den anden optagelse vil du komme til at 
mangle.

Problemløsning

65

D
a

n
sk



66



67



D
a

n
sk

Meet Philips at the Internet
http://www. philips.com

CLASS 1

LASER PRODUCT

W
LX9000R

3103 306 1924.2

VieChrEvS0321


