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2 Brug din DVD-
afspiller

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder, bør 
du registrere dit produkt på  
www.philips.com/welcome.

Grundlæggende 
afspilningskontrol

Under afspilning skal du trykke på følgende 
knapper for at kontrollere afspilleren.

Knap Handling
1 Tænd afspilleren, eller sæt den på 

standby
2 UNDERTEKSTNING Vælg sprog til undertekstning
3 SPROG Når du afspiller en DVD med 

mere end en lydstrøm, skal du 
trykke på sprogknappen til det 
nødvendige sprog

4 ZOOM Sæt billedskærmen på tv-skærmen
5 GÅ TIL Spring til en titel, et kapitel eller 

et nummer
6 OPSÆTNING Gå ind i eller luk 

systemopsætningsmenuen
7 Markøren er oppe, mens menuen 

justeres, når den er i billedformat 
har markøren rotationsfunktion

8 Markøren er til venstre, mens 
menuen justeres, når den er 
i billedformat har markøren 
rotationsfunktion

9 Markøren er nede, mens menuen 
justeres, når den er i billedformat 
har markøren rotationsfunktion

10 GENTAG Tryk på denne knap for at 
gentage en titel, et kapitel, et 
nummer eller hele disken

11 Tryk på denne knap for hurtigt at 
spole tilbage

12 Tryk på denne knap for hurtigt at 
spole frem

13 0-9 0-9 tastnummer
14 VOL- Tryk på denne knap for at skrue 

ned for lydstyrken
15 Tryk på denne knap for at åbne 

eller lukke diskrummet
16 SKÆRM Tryk på denne knap for at få vist 

informationer på skærmen
17 Tryk på denne knap for at slukke 

for lyden, tryk på knappen igen 
for at genstarte lyden

18 PROG Hvis en disk indeholder 2 eller 
flere numre, kapitler eller titler, 
og du vil opsætte afspilningen til 
din foretrukne programmering, 
skal du trykke på denne knap for 
at åbne programmeringsmenuen

19 DVD/USB Tryk på denne knap for at åbne 
mediemenuen, hvor du kan vælge 
Disc eller USB

20 MENU Tryk en gang på denne knap 
for at vende tilbage til diskens 
hovedmenu

21 Markøren er til højre, mens 
menuen justeres, når den er 
i billedformat har markøren 
rotationsfunktion
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3 Skift 
indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre 
indstillingerne for denne afspiller.

Bemærk

• Du kan ikke ændre en menuindstilling, der er 
nedtonet.

• Tryk på  for at vende tilbage til den forrige 
menu. For at afslutte menuen skal du trykke på 
OPSÆTNING.
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Generelt

1 Tryk på OPSÆTNING.

2 Tryk på [Opsætning] > [Generelt] for at få 
adgang til de generelle opsætningsmuligheder.
• [TV-system]: Vælg et tv-system, der 

matcher dit tv. Som standard matcher 
denne indstilling de almindelige tv'er i dit 
land.

• [Pauseskærm]: åben eller luk 
skærmbeskyttelse.

• [Opløsning]:vælg en opløsning forl HD-
videoer.

• [TV-type]: Juster skærmskalaen.
• [Adgangskode]: Indstil eller ændr en 

adgangskode for at afspille en begrænset 
disk. Standardadgangskoden er 1234.

• [Beregnet]: Hvis disken har 
niveauoplysninger, kan du bruge denne 
indstilling til at kontrollere, om den kan 
afspilles.

• [Standard]: Nulstil alle indstillinger 
til fabriksstandarden bortset fra 
indstillingerne for [Disc Lock], 
[Forældrekontrol] og [Adgangskode].

Sprogindstillinger

1 Tryk på OPSÆTNING.

2 Vælg [Opsætning] > [Præference] 
for at få adgang til indstillingerne for 
præferenceopsætning.
• [OSD-sprog]: Vælg sprog for 

betjeningssider for video.
• [Lydsprog]: Vælg et lydsprog til video.
• [Undertitelsprog]: Vælg sprog til 

undertekstning for videoen.
• [Menusprog]: Vælg et menussprog for 

en videodisk.
• [Genoptage]: Sluk for dvd'en og 

genstart, du kan vende tilbage til den 
øverste en afspilningsside (nogle disks 
understøtter muligvis ikke denne 
funktion).

Lyd

1 Tryk på OPSÆTNING.

2 Vælg [Opsætning] > [Lyd] for at få adgang 
til indstillingsmulighederne for lyd.
• [HDMI-LYD]: Indstil lydformat til high-

definition udgang.

Billede

1 Tryk på OPSÆTNING.

2 Vælg [Opsætning] > [Billede] for at få 
adgang til indstillingsmulighederne for billede.
• Brug / /OK for at justere billedets 

lysstyrke, kontrast, farvetone, mætning og 
skarphed for at forbedre kvaliteten.

Højtalerindstillinger

1 Tryk på OPSÆTNING.

2 Vælg [Opsætning] > [Højtaler] for at 
få adgang til indstillingsmulighederne for 
højtaler.
• Juster lydudgangsformatet.

Dolby digitalindstillinger

1 Tryk på OPSÆTNING.

2 Vælg [Opsætning] > [Dolby digital] 
for at få adgang til Dolby digitale 
opsætningsmuligheder.
• [OP-tilstand]: Kan justere linjeudgangen 

og RF-ombygningen af dolby digital.
• [Dynamikområde]: Når 

komprimeringstilstanden er "linjeudgang", 
skal du vælge dette punkt for at justere 
det lineære kompressionsforhold 
og opnå komprimeringseffekten af 
forskellige signaler.
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7 Sikkerhed 
og vigtig 
meddelelse

Læs og forstå alle instruktioner, før du bruger 
denne DVD-afspiller Hvis skader skyldes 
manglende overholdelse af instruktionerne, 
gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød!
• Fjern aldrig afspillerens kabinet.
• Udsæt aldrig produktet og tilbehøret for 

regn eller vand. Placer aldrig beholdere 
med væske, såsom vaser, i nærheden af 
produktet. Hvis der spildes væsker på eller 
i produktet, skal du straks afbryde det fra 
stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice 
for at få produktet kontrolleret inden brug.

• Anbring aldrig produktet og tilbehøret i 
nærheden af åben ild eller andre varmekilder, 
inklusive direkte sollys.

• Skub aldrig genstande ind i 
ventilationsåbningerne eller andre åbninger 
på produktet.

• Når netstikket eller en apparatkobling bruges 
som frakoblingsanordning, skal det forblive 
let betjeneligt.

• Batteri (batteripakke eller installerede 
batterier) må ikke udsættes for overdreven 
varme såsom direkte sol, ild eller lignende.

• Frakobl produktet fra stikkontakten i tilfælde 
af tordenvejr.

• Træk altid i stikket og aldrig i ledningen, når 
du afbryder strømforbindelsen.

Risiko for kortslutning eller brand!
• Inden du slutter produktet til stikkontakten, 

skal du sikre dig, at strømspændingen svarer 
til den værdi, der er trykt på bagsiden eller 
bunden af produktet.

• Undgå at lægge pres på stikkene. Løse 
strømstik kan forårsage lysbue eller brand.

Risiko for personskade eller skade på 
produktet!
• Undlad at skille produktet ad for at undgå 

udsættelse for laserstråling.
• Rør ikke ved det optiske objektiv inden i 

diskrummet.
• Placer aldrig produktet eller genstande på 

netledninger eller på andet elektrisk udstyr.
• Hvis produktet transporteres ved 

temperaturer på under 5 ° C, skal du pakke 
produktet ud og vente, indtil dets temperatur 
stemmer overens med stuetemperaturen, 
før du tilslutter det til stikkontakten.

Risiko for overophedning!
• Installer aldrig dette produkt i et indesluttet 

rum eller et sted med trang plads. Efterlad 
altid et mellemrum på mindst 10 cm omkring 
produktet for ventilation. Sørg for, at 
gardiner eller andre genstande ikke dækker 
ventilationsåbningerne på produktet.

Risiko for forurening!
• Fjern batterier, hvis de er opbrugt, eller hvis 

fjernbetjeningen ikke skal bruges i lang tid.
• Batterier indeholder kemiske stoffer. De skal 

bortskaffes korrekt.

Risiko for indtagelse af batterier!
• Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et 

mønt- eller knapcellebatteri, der kan sluges. 
Opbevar altid batteriet uden for børns 
rækkevidde!

• Udstyr til brug på steder, hvor børn, der ikke 
forventes at være til stede"

Bemærk

• I forhold til identifikations- og forsyningsvurderinger 
henvises der til typeskiltet på bagsiden eller i 
bunden af produktet.

• Sørg for at alle enheders forbindelser til strøm 
er afbrudt, inden du skaber eller ændrer nogen 
forbindelser.
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KLASSE 1
LASERPRODUKT

Produktpleje

• Indsæt ikke andre genstande end diske i 
diskrummet.

• Indsæt ikke skæve eller ødelagte diske i 
diskrummet.

• Fjern diske fra diskrummet, hvis du ikke 
bruger produktet i en længere periode.

• Brug kun en mikrofiberklud til at rengøre 
produktet.

Omsorg for miljøet

Dit produkt er designet og fremstillet med 
materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan 
genbruges og genanvendes.
Bortskaf aldrig produktet sammen med 
almindeligt husholdningsaffald. Hold dig informeret 
om de lokale regler for separat indsamling af 
elektriske og elektroniske produkter og batterier. 
Korrekt bortskaffelse af disse produkter hjælper 
med at forebygge negative konsekvenser for 
miljøet og den menneskelige sundhed.
Dit produkt indeholder batterier,der ikke kan 
bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. 
Hold dig informeret om de lokale regler 
for separat indsamling af batterier. Korrekt 
bortskaffelse af disse batterier hjælper med at 
forebygge negative konsekvenser for miljøet og 
den menneskelige sundhed.
Besøg www.recycle.philips.com for at få yderligere 
oplysninger om et genbrugscenter i dit område.

Overensstemmelse

Dette er et KLASSE II-apparat med 
dobbeltisolering og jordforbindelse medfølger 
ikke.

Copyright

Vær ansvarlig og 
respekt copyright

Denne vare indeholder kopibeskyttelsesteknologi, 
der er beskyttet af U.S.-patenter og andre 
immaterielle rettigheder for Rovi Corporation. 
Reverse engineering adskillelse af produktet er 
forbudt.

Varemærker

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition 
Multimedia Interface er varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende HDMI 
Licensing LLC i USA og andre lande.

Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker 
tilhørende Dolby Laboratories.

'DVD Video' er et varemærke tilhørende DVD 
Format / Logo Licensing Corporation.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Alle 
rettigheder forbeholdes.
Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af 
MMD Hong Kong Holding Limited og MMD Hong Kong Holding 
Limited er garant i forhold til dette produkt.
Philips og Philips mærket er registrerede varemærker tilhørende 
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