Dvd-speler
EP200

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Handleiding

1 Aansluiten en afspelen

HDMI

VIDEO-UITGANG

AUDIO-UITGANG

2

HDMI

VIDEO-UITGANG +
AUDIO-UITGANG

3

BRON

4

TV

TV
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2 Gebruik van uw
dvd-speler
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom
bij Philips! Om volledig te profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreert u het
product op www.philips.com/welcome.

Basisfuncties

3

TAAL

4

ZOOM

5

GOTO

6

INSTELLING

7
8
9

10 HERHALING
11
12
13 0-9
14 VOL15
16 DISPLAY
17

18 PROG

Druk tijdens het afspelen op de volgende
knoppen om de speler te bedienen.
Knop
1
2

7

Functie
De speler inschakelen of in
stand-by zetten
ONDERTITELING Selecteer een ondertitelingstaal
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19 DVD/USB
20 MENU

Wanneer u een dvd met meer
dan één audiostream afspeelt,
drukt u op de taalknop om
uw taal te kiezen.
Het beeld op het tv-scherm
aanpaasen
Een titel, hoofdstuk of
nummer overslaan
Het systeemconfiguratiemenu
openen en sluiten
The cursor is up when adjusting
the menu, when in Image
format it has rotation function
The cursor is left when adjusting
the menu, when in Image
format it has rotation function
The cursor is down when
adjusting the menu, when in
Image format it has rotation
function
Druk op deze knop om een
titel, hoofdstuk, nummer of de
hele schijf te herhalen
Druk op deze knop om snel
terug te spoelen
Druk op deze knop om snel
vooruit te zoeken
0-9 nummertoetsen
Druk op deze knop om het
volume te verlagen
Druk op deze knop om het
schijfstation te openen of te
sluiten
Druk op deze knop voor
scherminformatie
Druk op deze knop om het
geluid uit te schakelen. Druk
nogmaals op de knop om het
geluid uit te schakelen
Als een disc 2 of meer
nummers, hoofdstukken
of titels bevat, stelt u het
afspelen in volgens uw
voorkeursprogrammering.
Druk op deze knop om het
programmeermenu te openen
Druk op deze knop om het
mediamenu te openen waarin
u Disc of USB kunt selecteren
Druk eenmaal op deze knop
om terug te keren naar het
hoofdmenu van de schijf

3 Instellingen
wijzingen
Dit gedeelte beschrijft hoe u de instellingen van
deze speler wijzigen.

Opmerking
• U kunt een grijze menuoptie niet wijzigen.
• Om terug te keren naar het vorige menu drukt
. Druk om het menu te verlaten op
u op
INSTELLINGEN.
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Druk op INSTELLEN.
Selecteer [Setup] > [General] voor toegang
tot algemene instellingsopties.
• [TV System]: Selecteer het tv-systeem
dat overeenkomt met uw tv. Standaard
komt deze instelling overeen met de
gangbare tv's in uw land.
• [Screen saver]: schermbeveiliging
openen of sluiten.
• [Resolution]: selecteer een resolutie
voor high-definition video's.
• [TV type]: Pas de schermschaal aan.
• [Password]: Stel een wachtwoord in
of wijzig dit om een gecodeerde disc af
te spelen. Het standaardwachtwoord is
1234.
• [Rating]: Als de schijf niveau-codering
bevat, kunt u deze optie gebruiken om te
bepalen of deze kan worden afgespeeld.
• [Default]: Reset alle instellingen naar
de fabrieksinstellingen, behalve de
instellingen voor [Disc Lock], [Parental
Control] en [Password].

Taal instellen
1
2

Geluid
1
2

Druk op INSTELLEN.
Selecteer [Setup] > [Audio] voor toegang
tot de audio-instellingen.
• [HDMI AUDIO]: Stel het audioformaat
in voor high-definition weergave.

Beeld
1
2

Druk op INSTELLEN.
Selecteer [Setup] > [Picture] voor toegang
tot de video-instellingen.
• Gebruik
/
/OK om de helderheid,
het contrast, de tint, de verzadiging en
de scherpte van het beeld aan te passen
om de kwaliteit te verbeteren.

Luidsprekerinstellingen
1
2

Druk op INSTELLEN.
Selecteer [Setup] > [Preference] voor
toegang tot de voorkeursinstellingen.
• [OSD language]: Selecteer de taal voor
de instellingspagina voor video.
• [Audio lang]: Selecteer een audiotaal
voor video.
• [Subtitle lang]: Selecteer een
ondertitelingstaal voor video.
• [Menu lang]: Selecteer een menutaal
voor een videoschijf.
• [Resume]: Schakel de dvd uit en start
opnieuw. U kunt terugkeren naar de
bovenste afspeelpagina (sommige
schijven ondersteunen deze functie
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mogelijk niet).

Algemeen

Druk op INSTELLEN.
Selecteer [Setup] > [Speaker] voor toegang
tot de video-instellingen.
• Pas het audio-uitvoerformaat aan.

Dolby digitale instellingen
1
2

Druk op INSTELLEN.
Selecteer [Setup] > [Dolby digital] voor
toegang tot de Dolby digitale instellingsopties.
• [OP Mode]: Can adjust the line output
and RF remod of dolby digital.
• [Dynamisch bereik]: Wanneer de
compressiemodus "line output" is,
selecteert u dit item om de lineaire
compressieverhouding aan te passen
NL
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Lees en begrijp alle instructies voordat u deze
dvd-speler gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt
door het niet volgen van de instructies, vervalt de
garantie.

Veiligheid
Gevaar voor elektrische schok!
• Verwijder nooit de behuizing van de speler.
• Stel het product en de accessoires nooit bloot
aan regen of water. Plaats geen voorwerpen
met water zoals bloemvazen in de buurt
van het product. Als vloeistoffen op of in
het product worden terecht komen, trekt u
de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
Neem contact op met Philips Consumer Care
om het product te laten controleren.
• Plaats het product en de accessoires nooit
in de buurt van open vuur of andere
warmtebronnen, inclusief direct zonlicht.
• Steek nooit voorwerpen in de
ventilatieopeningen of andere openingen van
het product.
• Wanneer de stekker of een
apparaatschakelaar wordt gebruikt
als ontkoppelingsapparaat, moet deze
gemakkelijk bedienbaar zijn.
• Batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde
batterijen) mogen niet worden blootgesteld
aan extreme hitte zoals zonlicht, vuur en
dergelijke.
• Haal de stekker uit het stopcontact tijdens
onweer.
• Trek altijd aan de stekker en nooit aan de
kabel wanneer u het netsnoer loskoppelt.
Kortsluitings- of brandgevaar!
• Voordat u het product op het stopcontact
aansluit, moet u controleren of de
voedingsspanning overeenkomt met de
waarde die op de achterkant of onderkant

•

van het product staat vermeld.
Oefen geen druk uit op de stekkers. Losse
stekkers kunnen vonken of brand veroorzaken.

Gevaar voor letsel of schade aan het product!
• Niet uit elkaar halen om blootstelling aan
laserstraling te voorkomen.
• Raak de optische lens in het discstation niet
aan.
• Plaats het product of andere voorwerpen
nooit op netsnoeren of op andere
elektrische apparatuur.
• Als het product wordt vervoerd bij
temperaturen onder 5 °C, pak het product
dan uit en wacht tot de temperatuur
overeenkomt met kamertemperatuur
voordat u het apparaat aansluit op het
stopcontact.
Risico op oververhitting!
• Installeer dit product nooit in een besloten
ruimte. Laat altijd een ruimte van minstens
10 centimeter rond het product vrij voor
ventilatie. Zorg ervoor dat gordijnen of
andere objecten de ventilatieopeningen op
het product niet bedekken.
Waarschuwing voor batterijen!
• Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als
de afstandsbediening lange tijd niet wordt
gebruikt.
• Batterijen bevatten chemische stoffen.
Ze moeten op de juiste manier worden
verwijderd.
Voorkom dat kinderen batterijen inslikken!
• Het apparaat / de afstandsbediening kan een
knoopcelbatterij bevatten die kan worden
ingeslikt. Houd de batterij altijd buiten bereik
van kinderen!
• Apparatuur voor gebruik op locaties waar
waarschijnlijk geen kinderen aanwezig zullen
zijn.
Opmerking
• Zie het typeplaatje aan de achterkant of
onderkant van het product voor identificatie en
leveringsclassificaties.
• Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld
van het stopcontact voordat u verbindingen maakt
of wijzigt.
NL
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7 Veiligheid en
belangrijke
kennisgeving

KLASSE 1
LASERPRODUCT

Onderhoud van het apparaat
•
•
•

•

Steek geen andere voorwerpen dan schijven
in het schijfcompartiment.
Plaats geen kromgetrokken of gebarsten
schijven in het schijfcompartiment.
Verwijder schijven uit het schijfcompartiment
als u het product gedurende langere tijd niet
gebruikt.
Gebruik alleen microvezeldoek om het
product te reinigen.

Naleving

Dit is een KLASSE II-apparaat met dubbele
isolatie en zonder beschermende aardeaansluiting.

Copyright
Wees verantwoordelijk
Respecteer auteursrechten

Dit item bevat kopieerbeveiligingstechnologie die
wordt beschermd door Amerikaanse patenten en
andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi
Corporation. Reverse engineering en demontage
zijn verboden.

Zorg voor het milieu
Handelsmerken
Uw apparaat is ontworpen en vervaardigd met
hoogwaardige materialen en componenten, die
kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
Gooi uw product nooit weg met ander
huishoudelijk afval. Informeer uzelf over de
lokale regels voor de gescheiden inzameling
van elektrische en elektronische producten
en batterijen. De juiste verwijdering van deze
producten helpt mogelijk negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen.
Uw product bevat batterijen die niet bij het
normale huisvuil kunnen worden weggegooid.
Informeer uzelf over de lokale regels voor
gescheiden inzameling van batterijen. De juiste
verwijdering van batterijen helpt mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen.
Ga naar www.recycle.philips.com voor meer
informatie over een recyclingcentrum in uw regio.
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HDMI, het HDMI-logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI
licensing LLC in de Verenigde Staten en andere
landen.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
Dolby en het dubbele D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.

'DVD Video' is een handelsmerk van DVD
Format / Logo Licensing Corporation.

Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Alle
rechten voorbehouden.
Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder
verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited
en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever met
betrekking tot dit product.
Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde
handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder
licentie gebruikt.

