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1 Belangrijk

Veiligheid en kennisgevingen

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product 
gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de 
garantie niet van toepassing.

Veiligheid

���������
����
����������	����	�
��������������
����������	�����������
Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten. 
Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een 
brandende kaars. 
Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld 
aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de 
batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het 
apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker 
kunt.

Risico op inslikken batterijen.
� Het product of de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten, die 

kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van 
kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood 
veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne 
brandwonden voordoen.

� Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is 
gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
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� Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen 
dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment 
volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.

� Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het 
product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en 
neem contact op met de fabrikant.

 
Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan om blootstelling aan straling of een 
anderszins onveilige werking van dit product te voorkomen.

Waarschuwing

 � Verwijder de behuizing van dit product nooit. 
 � Geen enkel onderdeel van dit product hoeft ooit te worden gesmeerd.
 � Plaats dit product nooit op andere elektrische apparatuur.
 � Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. 
 � Kijk nooit in de laserstraal in dit product. 
 � Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit 

product uit te schakelen.
 � Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, 

dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

Gehoorbescherming

 
A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille 
de l’utilisateur.

  
Waarschuwing

 � Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een 
hoog volumeniveau.
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Het maximale uitgangsvermogen van de speler is niet meer dan 150 mV.

Compliance

 
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de 
Europese Unie.
 
Dit apparaat beschikt over dit label:

  
Opmerking

 � Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

De zorg voor het milieu

Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd 
dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton 
(de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). 
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en 
opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door 
een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het 
weggooien van verpakkingsmateriaal en oude apparatuur.
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Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen 
die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. 

  
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, 
betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten 
in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe 
deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten 
correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.

  
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/
EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.Win 
informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van 
batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u 
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten 
verwijderen.
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Copyright

 
In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd 
wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten 
van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te 
demonteren. 
 
�������	
�������������������	��		�������������������������������
Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun 
respectieve eigenaars. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst 
moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan 
te passen.

 
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
"Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
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Garantie

� Probeer het product nooit te repareren. Dit kan leiden tot letsel en schade 
aan het product. Uw garantie komt hierdoor te vervallen.

� Gebruik het product en de accessoires alleen zoals de fabrikant ze heeft 
bedoeld. Het waarschuwingsteken op de achterkant van het product duidt 
het risico van een elektrische schok aan.

� Verwijder de klep van het product nooit. Neem altijd contact op met de 
klantenservice van Philips voor onderhoud of reparaties.

� De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding 
uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die 
niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.
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2 De draagbare DVD-speler

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op 
www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door 
Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met deze draagbare DVD-speler kunt u het volgende doen:
� U kunt de volgende discs afspelen (waaronder CD-R, CD-RW, DVD±R en 

DVD±RW):
DVD-video, video-CD, audio-CD, MP3-CD, discs met JPEG-bestanden;

� Ontvang digitale TV-/radioprogramma's van DVB-T-services (Digital Video 
Broadcasting);

� Speel media af die u op een USB-apparaat voor massaopslag hebt 
opgeslagen.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:
� Draagbare DVD-speler
� Afstandsbediening
� Netspanningsadapter, DC120150110 (Philips)
� Autoadapter
� AV-kabel
� Antenne
� Korte gebruikershandleiding
� Veiligheid en garantie
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Overzicht

Apparaat

 
a ��������

� Schakel de speler aan of uit door deze te verschuiven. 

b DC IN 12V
� Aansluiting netvoeding

c PHONE
� Hoofdtelefoonaansluiting

d AV OUT
� Audio/video-uitgang

e USB
� USB-poort

f

a
b
c

d
e

j

h

i

g

k
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f Antenneaansluiting

g CHR/IR 
� Laadindicator/Sensor voor de afstandsbediening

h SETUP/ 
� DVD/USB: Eén keer indrukken om afspelen te stoppen.
� DVD:Twee keer indrukken om het instellingenmenu te openen.
� DVB-T: Eén keer indrukken om het instellingenmenu te openen.
SOURCE
� Hiermee schakelt u tussen DVD, DVB-T en USB.
VOL+/-
� Hiermee regelt u het volume.

i 
� Opent het discstation.

j  (CH+),  (CH-),  / ,  / 
� Hiermee navigeert u door menu's.

 (CH+),  (CH-)
� DVB-T: Hiermee schakelt u naar de vorige of volgende zender.

 / ,  / 
� DVD/USB: Vooruit of achteruit zoeken op verschillende snelheden.
OK/ 
� Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
� DVD/USB: hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of 

hervatten.

k Weergavedisplay
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Afstandsbediening

 
a 

� Hiermee schakelt u de speler in vanuit stand-by of zet u deze weer 
terug in stand-by.

b ��	���
���
� Hiermee schakelt u het scherm uit.

c  (CH+),  (CH-), , 
� Hiermee navigeert u door menu's.

 (CH+),  (CH-)
� DVB-T: hiermee schakelt u naar de vorige of volgende zender.

, 
� DVD/USB: vooruit of achteruit zoeken op verschillende snelheden.
OK/ 
� Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
� DVD/USB: hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of 

hervatten.

a v
w
x

u

t

s

r

q

p

o

n

m
l
k

j

f

g

h

i

b

c

e

d
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d  / 
� DVD/USB: Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of 

het vorige of volgende hoofdstuk.

e  / 
� Hiermee regelt u het volume.

� Hiermee schakelt u het geluid in of uit.

f 0-9
� Numeriek toetsenblok 

g 
� DVD: (voor VCD, PBC) hiermee keert u terug naar het PBC-menu.
� DVB-T: hiermee keert u terug naar de vorige zender; hiermee geeft u 

zenders in het menu Program Edit (Programmabewerking) een nieuwe 
naam.

� USB: hiermee keert u terug naar de vorige map.

h 
� DVD/USB: hiermee zoomt u in of uit op een afbeelding/videobeeld.
� DVB-T: Hiermee past u het beeldformaat aan.

i ANGLE
� DVD: Hiermee selecteert u een andere camerahoek van een DVD.

j PROG
� DVD:hiermee programmeert u tracks.

k REPEAT
� DVD/USB: Hiermee herhaalt u een hoofdstuk/track/titel.

l GO TO
� DVD/USB: hiermee springt u naar een hoofdstuk/track/titel of een 

bepaalde speeltijd.

m TELETEXT
� DVB-T: hiermee schakelt u teletekst aan of uit.

n AUDIO
� DVD: voor DVD selecteert u hiermee een audiotaal; voor VCD 

selecteert u hiermee een audiomodus. 
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� DVB-T: hiermee selecteert u een gesproken taal voor de huidige 
service.

� USB#������$������
���
�����$�����	����$�����

o SUBTITLE
� DVD: Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal van de DVD.
� DVB-T: hiermee selecteert u een ondertiteltaal voor de huidige service.
� USB: hiermee opent u het ondertitelingsmenu.

p EPG
� DVB-T: Schakelt de elektronische programmagids (EPG) in of uit. Alleen 

voor digitale zenders.

q ����
� DVD/USB: hiermee wordt de afspeelstatus of informatie over het huidig 

bestand tijdens afspelen weergegeven.
� DVB-T: Geeft de programmagegevens weer, als deze beschikbaar zijn.

r ��
� DVB-T: hiermee wordt de lijst met kanalen die als favoriet zijn 

gemarkeerd weergegeven. 

s LIST
� DVB-T: Geeft de zenderlijst weerd.

t RADIO (TV)
� DVB-T: hiermee schakelt u tussen radio en TV.

u EXIT/ 
� DVD/USB: hiermee stopt u het afspelen.
� DVB-T: hiermee gaat u naar het vorige menu.

v SOURCE
� Hiermee schakelt u tussen DVD, DVB-T en USB.

w DVD MENU
� Bij DVD's opent of sluit u hiermee het discmenu.
� Bij VCD schakelt u hiermee de PBC-modus (Playback Control) in of uit.

x SETUP
� DVD/DVB-T#����$������
�������
���
�������	
��$����
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3 Aan de slag

Let op

 � Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

 � Houd altijd de volgorde van de instructies in dit hoofdstuk aan.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en 
serienummer van uw speler. Het model- en serienummer bevinden zich aan de 
onderkant van uw speler. Noteer hier de nummers:
Modelnummer __________________________
Serienummer ___________________________

Opladen

Opladen via de netspanningsadapter

Let op

 � Risico op beschadiging. Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat 
staat vermeld op de onderzijde van de speler.

U kunt de speler alleen opladen wanneer deze is uitgeschakeld of in de stand-
bymodus staat.
1 Controleer of u de speler hebt aangesloten op netspanning. 

  



16 NL

2 Schuif de ��������-schakelaar op het apparaat naar de ���-stand.
� U kunt ook op  op de afstandsbediening drukken om de speler in de 

stand-bymodus te zetten.
 » De CHR-indicator gaat (rood) branden. 
 » Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de CHR-indicator 

uit.

Tip

 � De batterij gaat langer mee als u de batterij meteen na het ontladen opnieuw oplaadt. Als u de 
speler lange tijd niet gebruikt, laad de accu dan eens per twee maanden op.

Opladen via de autoadapter
Sluit de meegeleverde autoadapter aan op de speler en de sigarettenaansteker in 
de auto.
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De batterij in de afstandsbediening plaatsen

Let op

 � %�
�����������		�&*����	

��������
������
�	���

�+�������
�������<����	

����������

in het vuur.

 � Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door 
elkaar.

 � Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende 
langere tijd niet wordt gebruikt.

 � Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.

dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

De batterij van de afstandsbediening plaatsen: 
1 Open het klepje van het batterijvak.
2 Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

  
In-/uitschakelen

1 Om in te schakelen, schuif �������� naar de ON positie op de draagbare 
DVD-speler. 

1

2
3
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 » De CHR-indicator gaat (groen) branden.

2 Om uit te schakelen, schuif �������� naar de ��� positie op de draagbare 
DVD-speler. 
� U kunt ook op  op de afstandsbediening drukken om de speler in de 

stand-bymodus te zetten. 
 » De CHR-indicator gaat (rood) branden. De accu wordt nu 

opgeladen. 
 » Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de CHR-indicator 

uit.

Automatische stand-by
Als u in de DVB-T-modus of USB-modus gedurende drie uur niet op een knop 
drukt en geen media afspeelt, schakelt de speler over naar de stand-bymodus om 
energie te besparen. 
1 In DVB-T-modus, druk op SETUP op de afstandsbediening. 
2 Selecteer [Time] > [Auto Standby]. 
3 Druk op  /  om [On] te selecteren.

Volumeherinnering

De draagbare DVD-speler kan u herinneren wanneer: 
� een hoog volumeniveau (van 85 dBA) wordt bereikt; of 
� u gedurende 20 uur met een hoog volume hebt geluisterd.
Dankzij de functie voor volumeherinnering voldoet de draagbare DVD-speler van 
Philips aan de EU-regels inzake gehoorbescherming (EN 60950-1).
Wanneer u het volume verhoogt,
1 Druk opnieuw op 
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 » Wanneer het volume een hoog niveau bereikt, wordt er een pop-
upscherm weergegeven.

2 Om het volume verder te verhogen, selecteert u OK en drukt u op OK/ 
 om te bevestigen.

 » U kunt het volume verder verhogen. 
� Om de volume-instellingen te sluiten, selecteert u CANCEL en drukt u op 

OK/  om te bevestigen.
 » Het afspelen wordt hervat met het vorige volumeniveau. 

Als u gedurende 20 uur met een hoog volume hebt geluisterd, wordt er een 
pop-upscherm weergegeven.
� Om te blijven luisteren met een hoog volumeniveau, selecteert u OK en 

drukt u op OK/  om te bevestigen.
� Om hoog volume te sluiten, selecteert u CANCEL en drukt u op OK/  

om te bevestigen
 » Het volumeniveau zakt tot onder het hoge niveau (85 dBA).

Hiermee selecteert u de schermtaal

U kunt een andere taal voor de menu's op het scherm kiezen.

Kies OSD in DVD-modus

1 Druk op de afstandsbediening op SETUP.
 » Het instellingenmenu wordt weergegeven.

2 Ga naar [Language] > [Language] en druk op OK/ .
3 Druk op  /  om een taal te selecteren.
4 Druk op OK/  om te bevestigen.
5 Druk op SETUP om af te sluiten.

Kies OSD in DVB-T-modus

1 Druk op de afstandsbediening op SETUP.
 » Het instellingenmenu wordt weergegeven.
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2 Ga naar [Option] > [OSD Language].
3 Druk op  /  om een taal te selecteren.
4 Druk op SETUP om af te sluiten.
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4 Discs afspelen

1 Druk op het apparaat op  om het discstation te openen.
 » Verwijder de beschermende kaart als u de speler voor de eerste keer 

gebruikt.

2 Plaats de disc met het etiket naar boven.
3 Duw de klep naar beneden om het discstation te sluiten.

 » Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is 
op OK/ .

� Als er een menu verschijnt, selecteert u een item en drukt u vervolgens 
op OK/  om het afspelen te starten.

� Druk op OK/  om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op 
deze knop om het afspelen te hervatten.

� Druk op EXIT/  om te stoppen.
� Druk op  of  om het vorige/volgende item te selecteren.
� Druk een of meerdere keren op  of  om te zoeken in een 

video-/audiobestand.

Afspeelopties

Het discmenu gebruiken
Bij VCD's met PlaybackControl (PBC)-functie (alleen versie 2.0) en SVCD's heeft 
u toegang tot de inhoud van de disc via een interactief menu.
� Druk herhaaldelijk op DVD MENU om PBC uit of in te schakelen.

 » Als PBC is uitgeschakeld, wordt het afspelen automatisch gestart.
 » Als PBC is ingeschakeld, wordt het menuscherm weergegeven.

� Als PBC tijdens afspelen wordt ingeschakeld, druk op  om terug te 
keren naar het menuscherm. 
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Tip

 � Als PBC is ingeschakeld, is het numerieke toetsenblok (0-9) niet beschikbaar.

Programmeren
U kunt maximaal 12 titels, hoofdstukken of tracks programmeren op (S)VCD's of 
DVD's.
1 Druk tijdens het afspelen op PROG op de afstandsbediening.

 » Het programmeermenu wordt weergegeven.

2 Voer het nummer van de titel, het hoofdstuk of de track in met de 
cijfertoetsen (0-9).

3 Selecteer [Add to Program] en druk op OK om te bevestigen.
4 Herhaal stap 2 en 3 om andere titels, hoofdstukken of tracks te 

programmeren.
5 Selecteer [Play] en druk ter bevestiging op OK als u het programma wilt 

afspelen.
� Druk eenmaal op PROG als u het programmeermenu wilt verlaten.
� Selecteer [Clear Program] en druk ter bevestiging op OK als u het 

programma wilt wissen.

Herhalen
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op REPEAT om de volgende 
herhalingsmodi te selecteren:
Bij DVD's:
� [Repeat Chapter] (huidig hoofdstuk)
� [Repeat Title] (huidige titel)
� [Repeat off]
Voor CD's/VCD's/SVCD's
� [Repeat Single] (huidige track)
� [Repeat All] (volledige disc)
� [Repeat off]
Voor JPEG's/MP3's
� [Repeat Single] (huidig bestand)
� ��������������� (huidige map)
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� [Repeat off]

Tip

 � U kunt items niet herhalen wanneer PBC tijdens het afspelen van VCD/SVCD is ingeschakeld.

Op willekeurige volgorde afspelen
U kunt de tracks in willekeurige volgorde afspelen op CD's of MP3 CD's. 
1 Druk tijdens het afspelen navigatietoetsen ( , ,  

,  ) in om [Mode] te selecteren.
2 Druk op OK/  om te selecteren:

� [Random] : Start afspelen in willekeurige volgorde in de huidige map.
� [Normal] : Annuleer afspelen in willekeurige volgorde.

Zoeken op tijd of titel-/hoofdstuk-/tracknummer

1 Druk tijdens het afspelen van de video of audio op GO TO.
2 Voer de gewenste tijd of het gewenste nummer in.

� In het veld voor een titel/hoofdstuk/track: geef het titel-/hoofdstuk-/
tracknummer op. 

� In het veld voor de tijd: geef de afspeelpositie in uren, minuten en 
seconden op. 

3 Druk opnieuw op OK
 » Het afspelen begint automatisch op het geselecteerde punt.

Spring rechtstreeks naar een titel/hoofdstuk/track:
� Voer tijdens het afspelen het nummer van de titel, het hoofdstuk of de track 

in met de cijfertoetsen (0-9).
� Druk ter bevestiging op OK, indien nodig.

Een audiotaal selecteren
U kunt een gesproken taal selecteren op DVD's met verscheidene audiotracks.
� Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op AUDIO tot de taal is geselecteerd. 
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Een ondertitelingstaal selecteren
U kunt talen voor ondertiteling instellen op DVD's.
� Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op SUBTITLE tot de taal is 

geselecteerd.

Een audiomodus selecteren
U kunt een audiokanaal selecteren op CD's of (S)VCD's met verscheidene 
audiokanalen.
� Druk herhaaldelijk op AUDIO om een audiokanaal te kiezen: [Left], [Right], 

[Mix] of [Stereo].

Een camerahoek selecteren
U kunt een invalshoek selecteren op DVD's die alternatieve scènes bevatten.
� Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op ANGLE.

Zoomen
U kunt in- of uitzoomen op een beeld op DVD's, (S)VCD's of JPEG's.
1 Druk herhaaldelijk op  om in of uit te zoomen op een beeld.
2 Na het inzoomen kunt u op  /  /  /  drukken om het beeld te 

verschuiven.

��������������
Terwijl de JPEG wordt weergegeven:
� druk op  om tegen de klok in te draaien.
� druk op  om met de klok mee te draaien.
� druk op  om van boven naar beneden te keren.
� druk op  om van links of rechts te keren.
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Beveiligingsniveaus voor kinderen

Hiermee beperkt u de toegang tot discs die ongeschikt zijn voor kinderen. Dit type 
discs moet zijn opgenomen met beveiligingsniveaus.
1 Druk op SETUP.
2 Selecteer [Rating] > [Parental control]. Druk op OK.

 » Het wachtwoordmenu wordt weergegeven.

3 Voer uw actuele wachtwoord (of de standaardwaarde '6666') in. Druk op 
OK.

4 Druk op OK.
 » Er wordt een lijst met beveiligingsniveaus weergegeven. 

5 Selecteer uw niveau. Druk op OK.

Opmerking

 � U moet het wachtwoord invoeren om een disc met een hoger beveiligingsniveau dan het niveau 
dat u hebt ingesteld in [Parental control] te kunnen afspelen.

 � Beveiligingsniveaus kunnen per land verschillen. Als u wilt dat alle discs kunnen worden afgespeeld, 
selecteert u '8' voor DVD-video en BD-video.

 � Op sommige discs staan de beveiligingsniveaus afgedrukt, hoewel ze niet met deze niveaus zijn 

opgenomen. Deze functie heeft geen effect op dergelijke discs.

Het wachtwoord wijzigen

1 Druk op SETUP.
2 Selecteer [Rating] > [Set Password] en druk op OK.

 » Het wachtwoordmenu wordt weergegeven.

3 Voer uw actuele wachtwoord in en druk ter bevestiging op OK.
� Het standaardwachtwoord is 6666.

4 Druk op OK.
5 Voer het nieuwe viercijferige wachtwoord in en druk ter bevestiging op OK.
6 Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in en druk ter bevestiging op OK.
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7 Druk op SETUP om af te sluiten.

Schermbeveiliging

Als u gedurende 5 minuten niet op een knop drukt en geen media afspeelt, wordt 
de schermbeveiliging geactiveerd. 
1 Druk opSETUP op het Beginscherm. 
2 Selecteer [Misc] > [Screen saver]. 
3 Druk op  /  om de schermbeveiliging in te schakelen.
4 Als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen, drukt u op een willekeurige 

knop. 

Opmerking

 � De schermbeveiliging is uitsluitend beschikbaar wanneer u discs afspeelt.

Extra apparatuur aansluiten

U kunt de speler aansluiten op een TV of op een versterker om DVD's te kijken.

Let op

 � Schakel uw speler uit voor u deze op extra apparatuur aansluit.

U kunt de speler aansluiten op een TV of op een versterker om video's of audio 
af te spelen.



27NL

 
Sluit elke AV-kabel aan op de aansluiting met dezelfde kleur : 
� de gele kabel hoort bij de gele videoaansluiting.
� de rode en witte kabel horen bij respectievelijk de rode en witte aansluiting.

DVD-instellingen

Om nog meer plezier te hebben van uw DVD's kunt u via SETUP de instellingen 
nauwkeurig op uw wensen afstemmen.
1 Druk op de afstandsbediening op SETUP. 

 » Het instellingenmenu wordt weergegeven.

2 Gebruik de navigatietoetsen om een optie te selecteren en druk ter 
bevestiging op  /OK.
[Language]
� [Language]: hiermee selecteert u de taal van het schermmenu.
� [Subtitle]: hiermee selecteert u een ondertitelingstaal van de DVD.
� [MPEG4 subtitle]: hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een 

videodisc.
� [Audio]: hiermee selecteert u een audiotaal van de DVD.
� [DVD menu]: hiermee selecteert u een menutaal van de DVD.
[Video]
� [Aspect Ratio]: hiermee stelt u het beeldformaat in.
� [TV System]: hiermee stelt u het video-uitvoerformaat voor het TV-

systeem in.
[Audio]
� [Night Mode]: hiermee selecteert u stil geluid of dynamisch geluid.
� [Smart Sound]: hiermee selecteert u een geluidseffect voor muziek.
[Rating]
� [Parental control]: hiermee selecteert u een kinderslot.
� [Set Password]: hiermee wijzigt u het huidige wachtwoord (standaard 

6666).

L

R

VIDEO IN
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[Misc]
� [Use Default Settings]: hiermee herstelt u de standaardinstellingen.
� [Screen saver]: hiermee activeert/deactiveert u de schermbeveiliging.

3 Druk op  om terug te gaan naar het vorige menu.
4 Druk op SETUP om af te sluiten.
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5 Digitale TV bekijken en radio 
beluisteren

Opmerking

 � Controleer voordat u begint of u de antenne op de speler hebt aangesloten. 
 � Controleer of u zich in een gebied met voldoende ontvangst van het DVB-T-signaal bevindt. U kunt 

bij de zendmaatschappij in uw land navragen wat het signaalbereik is of ga naar www.philips.com/

support.

De TV-antenne aansluiten

Als u HDTV-programma's op de speler wilt kunnen bekijken, moet u een van de 
TV-antennes aansluiten op de speler : 
� de meegeleverde antenne, of 
� uw huisantenne. 

  
Tip

 � Voor een betere ontvangst sluit u de speler aan op de thuisantenne.

Cable
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Eerste installatie

1 Druk op SOURCE om over te schakelen naar de DVB-T-modus.
 » Als u de speler voor de eerste keer gebruikt, wordt een 

installatiehandleiding weergegeven.

  
2 Druk in [OSD Language] op  /  om een schermtaal te selecteren.
3 Druk in [Country] op  /  om het land van uw huidige land te 

selecteren.
4 Selecteer [Channel Search] en druk op OK om te bevestigen. 

 » Het automatisch zoeken naar kanalen wordt gestart.
 » Wanneer het automatisch zoeken naar zenders is voltooid, wordt de 

eerste TV-service afgespeeld. 

Auto search (Aut. zoeken)
Wanneer u zich over een zekere afstand verplaatst, bijvoorbeeld naar een andere 
stad of een ander land, is het aan te raden de automatische afstemming opnieuw 
uit te voeren voor een betere ontvangst. 
1 Druk op de afstandsbediening op SETUP.
2 Ga naar  > [Auto Search].

 » De speler begint te zoeken naar beschikbare services. 
 » Wanneer het automatisch zoeken is voltooid, wordt de eerste TV-

service afgespeeld. 

Installation Guide
OSD Language English

France

EXIT Confirm

Country

Channel Search

EXIT OK
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Handmatig zoeken
U kunt handmatig naar TV-zenders zoeken.
1 Druk op de afstandsbediening op SETUP.
2 Selecteer  > [Manual Search].
3 Druk op  /  om een zendernummer te selecteren of voer het 

zendernummer in met de cijfertoetsen. 
4 Druk op OK om te bevestigen.

Afstemmen op TV- of radiozenders

1 Druk op SOURCE om over te schakelen naar de DVB-T-modus.
2 Druk op RADIO (TV) om de radio- of TV-modus te selecteren.

 » U schakelt naar de laatst gebruikte service. 
� Druk op  /  om het volume aan te passen.

3 Om naar een service via zenders te schakelen,
� Druk op  CH+ /  CH-of
� Gebruik de numerieke toetsen 0-9 om de zendernummers in te voeren.
Om via service-informatie om een bepaalde service af te stemmen,
� Druk opnieuw op EPG Druk op  om tussen services te wisselen. 
Om op uw favoriete services af te stemmen
� Druk opnieuw op ��

Services in de EPG sorteren
Om services weergegeven zoals u dat wenst, kunt u de services op een andere 
manier sorteren. 
1 Druk op de afstandsbediening op SETUP. 
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2 Selecteer  > [Sort].

[By LCN]: Services worden per Logisch Zendernummer (LCN) gesorteerd.
[By ONID]: Services worden per Oorspronkelijke Netwerk-ID (ONID) 
gesorteerd.
[By Service Name]: Services worden per servicenaam gesorteerd. 
[By Service ID]: Services worden per service-ID gesorteerd. 

3 Druk op  /  om tussen de verschillende opties te schakelen. 

Een lijst van favorieten maken
Druk op de afstandsbediening op ��. U heeft toegang tot de services die u aan 
de lijst van favorieten hebt toegevoegd. 
Een service toevoegen of verwijderen
1 Druk op de afstandsbediening op SETUP. 
2 Selecteer  > [Program Edit].

� Voer het huidige wachtwoord (standaard 000000) in.
 » Het menu Program Edit (Programmabewerking) wordt weergegeven.

 
3 Een service toevoegen

Program
Program Edit
EPG
Sort
LCN

By LCN
On

ReturnEXIT ConfirmOK
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� Selecteer een service. Druk opnieuw op ��
 » Er verschijnt een pop-upscherm waarop u het programmatypes 

kunt selecteren. 
 » Het Favorieten-pictogram wordt naast de service weergegeven. 

4 Om de service te verwijderen 
� Selecteer de service. Druk opnieuw op ��. 

 » Het Favorieten-pictogram is verwijderd.
Om toegang tot een favoriete service te krijgen
1 Druk op de afstandsbediening op ��.

 » Er verschijnt een pop-upscherm waarop u een service kunt selecteren: 

2 Om tussen soorten programma's te schakelen, druk op .
3 Om een service te kiezen druk op    en OK. 

De lijst met zenders herschikken

1 Druk op de afstandsbediening op SETUP.
2 Selecteer  >[Program Edit] en druk op OK.

� Voer het huidige wachtwoord (standaard 000000) in.
 » Het menu Program Edit (Programmabewerking) wordt weergegeven.

 
3 Selecteer de zender en druk op de rode knop.
4 Druk op  /  om een zender naar boven of naar beneden te verplaatsen.
5 Druk op OK om te bevestigen. 
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Zenderbeheer
U kunt services vergrendelen, overslaan, verwijderen, of de servicenaam 
veranderen.
1 Druk op de afstandsbediening op SETUP.
2 Selecteer [Program] > [Program Edit].

� Voer het huidige wachtwoord (standaard 000000) in.
 » Het menu Program Edit (Programmabewerking) wordt weergegeven.

 
3 Kies het kanaal.

� Om het kanaal te verbergen of te hervatten, druk op de groene knop.
� Als u een zender wilt vergrendelen of ontgrendelen, drukt u op de gele 

knop.
 » Om het vergrendelde kanaal te kijken, voer uw wachtwoord in 

(000000 is standaard).
� Als u een zender wilt verwijderen, drukt u op de blauwe knop.
� Druk op  als u de naam van een zender wilt wijzigen.
� Druk opEXIT/  om naar het vorige menu terug te gaan.

De elektronische programmagids gebruiken
De EPG is een gids voor TV-programma's op het scherm. U kunt op basis van 
titel of tijd door programma's van de komende acht dagen bladeren en deze 
programma's selecteren en bekijken.
1 Selecteer een zender in de TV-modus.
2 Druk opnieuw op EPG

 » Het menu van de elektronische programmagids wordt geopend.
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3 Druk op  /  om een zender te selecteren.
4 Druk op  /  om een programma te selecteren.
5 Druk opnieuw op OK

 » De korte informatie over dit programma wordt weergegeven.
Volg de instructies op het scherm.
� Druk op de rode/gele knop als u naar programma's van de vorige/

volgende dag wilt gaan.
� Druk op de groene of blauwe knop als u de programma-informatie op 

de vorige/volgende pagina wilt weergeven.
6 Als u het EPG-menu wilt afsluiten, drukt u op EPG.

Programma-informatie weergeven (DTV)
� Als u informatie over het huidige programma wilt bekijken, drukt u op ����.
� Om detailinformatie weer te geven, druk tweemaal op ����.

� Druk op EXIT/  als u de pagina met programma-informatie wilt 
verlaten.

Teletekst openen
Druk op TELETEXT om teletekst te openen, indien beschikbaar op de huidige 
zender.

Tip

 � Mogelijk moet u de gekleurde toetsen gebruiken om de weergavefuncties te openen of te 
bedienen. Volg de instructies op het teletekstscherm.

 BookOK  Book list  Page Down  Page Up

Program Guide
001 TV ONE Fri     25/05/2001   14:39

25/05  14: 05-14:55 Program 1 
25/05  14: 55-14:25 Program 2

Page:  1 / 1
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�����������

@���
���������	
���	���������		��	�����
1 Druk op de afstandsbediening op SETUP.

 » Het instellingenmenu wordt weergegeven.

 
2 Om een optie te kiezen, druk op  /  om naar een menu over te 

schakelen:  [Program],  [Picture],  [Channel Search],  [Time],  
[Option], en  [System].
� Druk op  /  om een menu-item te selecteren. 
� Druk op  /  om een optie te selecteren. 

3 Druk op EXIT/  als u wilt afsluiten.

Programmeren
[Program Edit]: hiermee kunt u de lijst met services bewerken. U kunt de 
volgorde van de services aanpassen, de namen van services wijzigen en services 
vergrendelen, overslaan en verwijderen. 
[EPG]: hiermee controleert u de programma-informatie en de planning.
[Sort]: hiermee sorteert u de services op verschillende wijzen.
[LCN]: hiermee stelt u in of de logische nummering van de services moet worden 
gebruikt. 
Schakel [LCN] uit als u nieuwe nummers wilt toewijzen aan de services.

Beeld
[Aspect Ratio]: hiermee selecteert u de beeldverhouding.

Program
Program Edit
EPG
Sort
LCN

By LCN
On

ReturnEXIT ConfirmOK
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�!����"���: hiermee selecteert u het video-uitvoerformaat voor het TV-systeem.

[Channel Search]
[Auto Search]: hiermee start u het automatisch zoeken naar beschikbare DVB-T-
services.
[Manual Search]: hiermee zoekt u een DVB-T-service op basis van de naam of de 
frequentie. 
[Country]: hiermee selecteert u het land van uw huidige locatie. 
[Antenna Power]: hiermee vergroot u het vermogen van de externe antenne.

Bewerkingstijd
[Time offset]: selecteer [Auto] als u de tijd van de DVB-T-services wilt gebruiken. 
Selecteer [Manual] als u uw tijdzone in [Time Zone] wilt gebruiken.
[Country Region]: hiermee selecteert u het land van uw huidige locatie. 
[Time Zone]: selecteer [Manual] in [Time offset] om uw tijdzone te selecteren.
[Auto Standby]: hiermee wordt de spelerautomatisch uitgeschakeld als u 
gedurende drie uur niet op een knop drukt en geen media afspeelt.

Optie
[OSD Language]: hiermee selecteert u de talen voor de schermmenu's. 
[Subtitle Language]: hiermee selecteert u de ondertitelingstalen.
[Audio Language]: hiermee selecteert u de audiotalen.

Systeem
[Parental Guidance]
@���
����	��
��������
��������������	$$	Q�$�
�������
������	�����	
���
� Voer uw wachtwoord in om een niveau te selecteren (standaard 000000).
[Set Password]
Stel het wachtwoord dat u gebruikt in [Parental Guidance], [Program Edit] en 
�����������#���$�	�%����� in of wijzig dit wachtwoord.
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Tip

 � Als u uw laatst opgeslagen wachtwoord vergeet, voert u 888888 in om het systeem te 
ontgrendelen. Vervolgens kunt u een nieuw wachtwoord invoeren.

�����������#���$�	�%�����
U kunt de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van uw speler herstellen.
� Voer uw wachtwoord in (standaard 000000).
[Information]
Controleer de informatie over uw speler. Controleer de informatie over de huidige 
�������	��������������	
��������	���	�����$�	����
����
�
[Software Update]
@���
����$�	�����������$�
�������	��������	�	��	�		
�
1 Doe het volgende op uw computer:

� Ga naar www.philips.com/support�$��������
���$�	��
��������
� Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
� X�����	�����$�	��Y���	
�����	��
���
	��������

hoofddirectory van een USB-opslagapparaat.
2 Doe het volgende op de speler :

� Sluit het USB-opslagapparaat aan.
� Druk op de afstandsbediening op SETUP en 

selecteer[System]>[Software Update]>[USB Upgrade].
 » [���������$�	��Y���	
�����
��������+����
�����		����

u de update wilt starten.

3 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.
 » Wanneer de update is voltooid, keert de spelerautomatisch terug naar 

de installatiehandleiding.

Let op

 � *������������������	��������
����	�	��	�		
		������
��
�
����$�	��Y���	
������
�����

http://www.philips.com/support
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6 Afspelen vanaf USB

U kunt VOB-, MP3-, MP4-, AVI- en JPEG-bestanden afspelen die op een USB-
opslagapparaat zijn opgeslagen. 
1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de speler. 

  
2 Druk op SOURCE om over te schakelen naar de USB-modus. 

 » Mediabestanden zijn als volgt gesorteerd:

 
[Music]: hiermee geeft u muziekbestanden weer.
[Photo]: hiermee geeft u fotobestanden weer.
[movie]#����$������
���$���
	���������

3 Druk op  /  om een categorie te kiezen, druk dan op OK/ .
4 Druk op  /  om een map/folder te selecteren en druk vervolgens op 

OK/ .
 » Het afspelen wordt gestart.
 » Volg de instructies op het scherm.

5 Druk op  om het afspelen te stoppen.

Multimedia

Music Photo Movie

Select MoveOK



40 NL

Afspeelopties

Kies ondertiteltaal en stel ondertitelinstelling in
%$��������
�
��
		�
�������
��������
	��������	������$+
1 Druk tijdens het afspelen op SUBTITLE.

 » Een lijst van ondertitels wordt weergegeven.

2 Druk op  /  om een ondertitel te selecteren en druk vervolgens op 
OK/  om uw keuze te bevestigen.

%$�������
�
�����
������		�
��	����
��������
	��������	������$+
1 Druk tijdens het afspelen tweemaal op SUBTITLE.
2 Druk op  /  om een optie te selecteren.

�&�*������&��#��#�: Stel de grootte van de ondertitelletter in.
[Subtitle BG]: Stel de achtergrondkleur van de ondertitel in.
�&�*����������������: Stel de kleur van de ondertitel in.

3 Druk op  /  om de instellingen te veranderen.

Herhalen
X���
��������
	��������	���$��$���������		���������REPEAT om de 
volgende herhaalopties te selecteren:
� Herhaal één: Herhaal huidige bestanden.
� ���������������: Herhaal huidige mappen.
� [Random]: Alle bestanden in willekeurige volgorde afspelen.
� [Repeat Off]: De herhaalmodus uitschakelen.
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7 Productinformatie

Opmerking

 � Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen 239 x 39 x 178 mm
Gewicht 1,1 kg
Netspanningsadapter DC120150110 (Philips)
Voeding Ingang: 100 - 240 V, 50/60 Hz, max. 0,6 A

Uitgang: 12 V,  1,5 A
Gebruikstemperatuur 0 - 35 °C
���\���
��	��� 650 nm
Video-uitvoer
Formaat PAL en NTSC
Uitgangsniveau 1 Vp - p ± 20%
Belastingsimpedantie 75 
Audio-uitgang
Audio uit (analoge audio)  Uitgangsniveau: 2 V ± 10%
Belastingsimpedantie 10 K 
Vervorming + ruis audio  -80 (1 kHz)
Frequentierespons 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB
Signaal-ruisverhouding  80 dB
Kanaalscheiding  80 dB
Dynamisch bereik  80 dB

Afspeelbare media
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Disc DVD, DVD-video, VCD/SVCD, audio-CD
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual 
Layer)
CD-R/CD-RW, MP3-media, JPEG-bestanden

Bestandsformaat
Video . avi, .mp4, xvid
Audio .mp3
Beeld . jpg,. JPEG

USB
Compatibiliteit Hi/Speed USB (2.0)
Class-ondersteuning USB Mass Storage Class (UMS)
Bestandssysteem FAT16, FAT32
Ondersteunt USB HDD 
(Hard Schijfstation)

een externe voedingsbron kan nodig zijn.
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8 Problemen oplossen

Geen stroom
 � Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten.
 � Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
 � Controleer of de ingebouwde batterij leeg is.

Geen geluid
� Zorg ervoor dat de AV-kabel goed is aangesloten.

Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening
 � Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de 

speler bevinden.
 � Richt de afstandsbediening van dichtbij direct op de speler.
 � Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
 � De functie is niet beschikbaar voor deze disc. Raadpleeg de instructies van 

de disc.

Vervormd beeld
 � Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar 

buiten.
 � Zorg ervoor dat het video-uitvoerformaat van de disc compatibel is met de 

TV.
 � Pas het video-uitvoerformaat aan uw TV of programma aan.
 � Voor het maken van uw LCD-scherm werd zeer geavanceerde technologie 

toegepast. Er kunnen echter zwarte stipjes en/of heldere stipjes (rood, blauw, 
groen) continu zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Dit is een logisch gevolg 
van het productieproces en is niet te wijten aan een storing.

De disc kan niet worden afgespeeld
 � Controleer of de disc met het etiket naar boven is geplaatst.
 � Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar 

buiten.
 � Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is beschadigd.

Geen reactie op opdrachten
� De bewerking is niet toegestaan voor de disc.
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De speler voelt warm aan
� Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant 

warm. Dit is normaal.

Op het scherm wordt gewaarschuwd voor geen/zwakke signaalweergave
 � Het TV-signaal is te zwak of het TV-signaal is buiten het bereik.
 � Controleer of u zich bevindt in een gebied met voldoende bereik.
 � Maak verbinding met de antenneaansluiting van uw TV.
 � De ontvangst van TV in een rijdende auto kan signaalproblemen geven.

TV-ontvangst met zwart-witbeeld of geen geluid
 � ���
�����������
̂ Ỳ���$		
���
�����
���������������	���������	
���

����̂ Ỳ��
����������[������������	
������
���
+���$�	����
	�
��
met lokale instellingen voor TV-uitzendingen voor hulp.
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