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A Plaats het apparaat met het voorpaneel naar beneden op 
een vlak oppervlak.

Opmerking  Om krassen op het apparaat te 
voorkomen, dient u de voorzijde altijd met een doek te 
bedekken voordat u het apparaat vlak neerlegt.

B Bevestig de standaard op het achterpaneel en schuif de 
standaard vervolgens naar links om deze te 
vergrendelen.

A B

DVD-speler (achterkant)
TV 

(achterkant)

DVD-speler (achterkant)
TV 

(achterkant)

DVD-videospeler

Wat zit er in de doos?

Afstandsbediening en 2 
AAA-batterijen

Gebruiker-
shandleiding

Composite 
Video-kabels 

Afneembare standaard
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Scart-converter
Opmerking: 
schakel naar INPUT wanneer 
deze wordt gebruikt.Audio en video Stroomvoorziening
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3 Genieten 
maar!2 Instellen

A	Het weergavekanaal zoeken

A Druk op STANDBY-ON 1 op dit apparaat om het 
in te schakelen.

 

STANDBY-ON

B Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de 
TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

Opmerking  Om het juiste weergavekanaal te 
zoeken, drukt u herhaaldelijk op de pijl omlaag op de 
afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT 
of °) tot u het video-ingangskanaal ziet.  

B	De schermtaal selecteren

A Druk op SETUP.   
De pagina { Algemene setuppagina } wordt weergegeven.

DISKSLOT ENGLISH

OSD-TAAL                         FRANÇAIS

SLAAPFUNCTIE DEUTSCH        

Lipsynchronisatie ITALIANO                                                

Volume ESPAÑOL

DivX(R)-VOD-CODE PORTUGUÊS
 NEDERLANDS

 

Algemene setuppagina

B Gebruik de toetsen  om { OSD-TAAL } te 
selecteren en druk vervolgens op .

C Gebruik de toetsen  om een taal te selecteren en 
druk vervolgens op OK om te bevestigen. (Voor een 
Philips ‘EasyLink’-TV dient u { Auto } te selecteren.)   

D Druk op SETUP om af te sluiten.

Opmerking  De taal die u hier selecteert, wordt 
alleen gebruikt voor de menu’s op de TV wanneer u 
dit apparaat bedient, niet voor het menu van de 
DVD’s.

Er zijn verschillende instelopties beschikbaar op het apparaat 
(audio, video, voorkeuren). Raadpleeg de gebruikershandleiding 
voor meer informatie.

A	Een disc afspelen 
A Het afspelen wordt automatisch gestart wanneer u 

een disc in de lade plaatst.  

Opmerking  Als het menu van een DVD op de 
televisie wordt weergegeven, kunt u de toetsen 
  gebruiken om in het DVD-menu te navigeren. 

B Druk op PLAY/PAUSE u 
om het afspelen te starten.

C Druk op STOP Ç om het 
afspelen te beëindigen.

Problemen 
oplossen
Voor meer tips om problemen 
op te lossen, raadpleegt u de 
gebruikershandleiding.

Geen stroom
• Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
• Druk op STANDBY-ON 1 op de bovenkant van het 

apparaat om het in te schakelen.

Geen beeld
•  Controleer de aansluiting van de TV en of de 

stekkers stevig op hun plaats zitten.

Geen geluid of vervormd geluid
•  Controleer de audioaansluitingen en zorg dat het 

aangesloten audioapparaat is ingeschakeld.
•  Bij HDMI-aansluitingen dient u te controleren of de  

HDMI-instelling of digitale instelling van de TV is 
ingesteld op AAN. Neem voor meer informatie 
contact op met de fabrikant van uw TV.

De afstandsbediening werkt niet.
•  Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of 

vervang de batterijen door nieuwe.
•  Houd de afstandsbediening dichter bij het apparaat.
•  Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor.

Hulp nodig?
Gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD-speler hebt 
ontvangen.

Online
Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.
philips.com/welcome.
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