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start
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Wat zit in de verpakking?
Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.
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Een video-cinch-kabel

DIN-kabel
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FM-draadantenne
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Trek de plastic
beschermfolie uit.
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Instellen
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Stap A

1

Aansluiten

BELANGRIJK!
– U kunt het apparaat alleen maar
bedienen als u de meegeleverde DINkabel hebt aangesloten.

Sluit de luidsprekerdraden van de rechterluidspreker en de subwoofer aan
op de linkerluidspreker.

2
Sluit de meegeleverde FM-draadantenne aan.

3

Tips
– Voor gebruik van een Progressive Scan
TV, de gebruikershandleiding van de TV
raadplegen voor de juiste aansluitingen en
instellingen.

Sluit de linkerluidspreker en de DVD-speler op elkaar aan door middel
van de meegeleverde DIN-kabel.

4
Sluit de DVD-speler aan op uw TV door middel van de meegeleverde
Composite Video-kabel.

5

Sluit de videorecorder of kabel-/satellietdoos aan op de televisie. Sluit de
AUX IN 1-aansluitingen aan op de AUDIO OUT-aansluitingen van de
videorecorder of de kabel-/satellietdoos.

6
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

6

8

AC Power Cord

A Om het geluid van deze dvd-speler via de tv te
kunnen horen, moet u de audiokabels (wit/ rood)
gebruiken om de uitgangen AUX IN1 (L/R) van de
dvd-speler aan te sluiten op de bijbehorende audioingangen AUDIO OUT op de tv.
B Als u het geluid van TV-kanalen via dit systeem wilt
laten gaan, gebruikt u audiokabels (wit/rood, niet
meegeleverd) om de AUX IN1 (L/R)-aansluitingen te
verbinden met de HEADPHONE-aansluitingen van
de TV.
● Druk voordat u begint op AUX1/2/TV op de
afstandsbediening om "AUX 1" te selecteren en de
invoerbron te activeren.
● Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV
aansluitingopties.
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Stap B

Instellen

De TV Instellen
1
Druk op SOURCE (of DISC op de afstandsbediening) om de diskbron te selecteren.

2
De TV inschakelen en het juiste video-ingangskanaal selecteren.
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Stap B

Instellen

Instellen van de klok
1
Houd in de stand-bymodus of een andere bronmodus CLOCK ingedrukt op de
afstandsbediening.

2
Druk herhaaldelijk op ¡ / ™ op het systeem om het uur in te
stellen.

I
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3

VOL

Druk herhaaldelijk op à / á op het systeem om de
minuten in te stellen.

4
Druk nogmaals op CLOCK.

DVD menuopties instellen
BELANGRIJK!
Als de progressive scan-functie is ingesteld maar de TV geen ondersteuning biedt
voor progressive scan, of wanneer de kabels onjuist zijn aangesloten, raadpleeg
dan de gebruikershandleiding of ga dan als volgt te werk:
1) Schakel Progressive scannen op uw TV uit of schakel geïnterlinieerd scannen in.
2) Selecteer "OFF" (UIT) in het menu PROGRESSIVE van het
systeeminstellingenmenu om progressief scannen uit te schakelen. Druk
vervolgens op SYSTEM MENU om het menu af te sluiten.
Of Als u Progressive Scan wilt uitschakelen, kunt u ook eerst op OPEN/CLOSE
drukken om de disclade te openen en vervolgens op 1 n AUDIO drukken op de
afstandsbediening.
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Tip
Raadpleeg hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD menu-opties" in
de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

MCD139B QSG_12_Dut

3

2007.5.9, 10:31

Stap C

Genieten

Een disk afspelen
1

T UN IN

G

Duw op OPEN /CLOSEç aan de bovenkant van het systeem om de disclade te openen.

2
Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven and sluit de disclade.

3

Druk op STANDBY ONB
of SOURCE op het
apparaat of op DISC, AUX1/
2/TV of TUNER op de
afstandsbediening om het
systeem in te schakelen.

Weergave start automatisch. Gebeurt dit niet, druk dan opÉÅ.

4
Om het afspelen te beëindigen, druk op 9.

Op radiostations afstemmen en programmeren
1
Druk op SOURCE (of TUNER op de afstandsbediening) om de tuner bron te selecteren
(FM).

2
Press and hold PROG op het apparaat (of op de afstandsbediening) ingedrukt totdat
"START" (START) op het display wordt weergegeven. Het systeem begint alle beschikbare
stations te programmeren in de volgorde van de golfband.

3
Druk op ¡ / ™ tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Opmerkingen voor de
afstandsbediening:
– Selecteer het apparaat dat u wilt
bedienen door op de bijbehorende
bronkeuzetoets op de
afstandsbediening te drukken
(bijvoorbeeld DISC of AUX1/2/TV).
– Kies vervolgens de gewenste
functie (bijvoorbeeld 2;, í, ë).

Tip
Meer afspeelfuncties en overige functies
staan beschreven in de
gebruikershandleiding.
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