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1 Viktigt
Viktiga säkerhetsinstruktioner
a Läs de här instruktionerna.
b Behåll de här instruktionerna.
c Läs och ta till dig varningstexten.
d

e Använd inte apparaten i närheten av vatten.
f

g
tillverkarens instruktioner.

h Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, 
varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive 

i

o

k Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det 

uppstår skador på apparaten. 
l Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas 

på länge. 
m

när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel 

ska eller om den har fallit i golvet.
n

o

p Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa 

återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic 
Industries Alliance på www.eiae.org.
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Varning

Lyssna med måttlig volym.
Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. 

hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De 

verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta 

Upprätta en säker ljudnivå:

Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

hörselskador.

Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.

Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga 

användning.
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Meddelande
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av 

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s 
förordningar om radiostörningar.
Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och 
riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC 

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen 

isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av 
förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och 

produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska 
direktivet 2002/96/EC

reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. 

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska 
beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt 
direktiven för bly

Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-
lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i 

Pb
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Klass 1 laseraparat

2 Bärbar DVD-spelare
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full 

philips.com/welcome.

Inledning
Den bärbara DVD-spelaren spelar upp digitala videoskivor som uppfyller den 

uppspelningsinställningarna). 

DVD-skivan). Dessutom kan du begränsa uppspelning av skivor som inte är lämpliga för barn.

DVD±R och DVD±RW):

DVD-video

Video CD

Ljud-CD
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MP3-CD

DivX

Bärbar DVD-spelare
Fjärrkontroll 
Nätadapter
Biladapter
AV-kabel
Antenn
Användarhandbok
Snabbstartguide

a
Visar alternativ som gäller aktuell aktivitet eller aktuellt val.

b VOL -/+
Höj eller sänk ljudet.
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c
Stoppa skivuppspelning.

d /

e POWER

f CHR/
Laddningsindikator/Strömindikator. 

g , , ,
Navigerar genom menyerna.

,

,

/OK
Bekräftar inmatning eller val.
Starta eller pausa skivuppspelning.

h
För DVD – öppna eller stäng skivmenyn.

i
Växlar mellan [Disc], [DTTV], [Radio-DVBT] och .

j IR
Fjärrkontrollsensor

k DC IN
Strömuttag

l OPEN
Öppna skivfacket.



152

m
SD/SDHC-kortplats.

n  AV OUT

o
Hörlursuttag.

p ANTENNA
Antennuttag
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a
Växlar mellan [Disc], [DTTV], [Radio-DVBT] och .

b TELETEXT
Visar eller döljer text-tv.

c
Öppnar eller stänger favoritlistan.

d Färgknappar
Väljer uppgifter eller alternativ.

e
Öppna eller stäng inställningsmenyn.

f , , ,
Navigerar genom menyerna.

,

Bekräftar inmatning eller val.
Öppnar eller stänger kanallistan.

g
Justerar systemets displayvärde.

h
Stoppa skivuppspelning.

i VOL -/+
Höj eller sänk ljudet.

j MUTE
Stäng av volymen.

k 0-9
Numerisk knappsats

l GO TO

m REPEAT

n

o ANGLE
Väljer en annan visningsvinkel för en DVD-skiva.

p AUDIO

För VCD, väljer ett ljudläge.
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q

r CH +/-

s
Visar alternativ som gäller aktuell aktivitet eller aktuellt val.

t
Öppna eller stäng skivmenyn.

u INFO

v EPG

digitala kanaler.

3 Komma igång

Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.
Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange din spelares modell- och serienummer. 

Modellnr __________________________
Serienr ___________________________

Ladda batteriet

Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är 

Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batteriet.

Kommentar

Du kan endast ladda spelaren när den är i avstängt läge.
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1 För reglaget POWER ON/OFF till läget OFF.
2 Anslut den medföljande nätadaptern till spelaren och nätuttaget.

»
När batteriet är helt laddat slocknar laddningsindikatorn.»

Installera fjärrkontrollbatteriet

batterierna i eld.
Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
Risk för produktskada! Ta ut batterierna ur f järrkontrollen om du inte tänker 

Perkloratmaterial - särskild hantering kan gälla. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.

1

1 Öppna batterifacket.
2

markeringen.
3 Stäng batterifacket.
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Ansluta extrautrustning
Ansluta en TV

Se till att AV-kablarnas (medföljer inte) färg stämmer överens med uttagen: 
den gula kabeln ska sitta i det gula videouttaget och den rödvita kabeln ska 
sitta i de rödvita ljuduttagen.

Ansluta en TV-antenn
Du kan ansluta spelaren till antennen för att ta emot digitala TV-program.

Tips

För en bättre mottagning ansluter du spelaren till hemantennen.

4 Uppspelning

För reglaget POWER ON/OFF till läget ON.
Indikatorn »
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1 .
 Installationsmenyn visas.»

2 Välj [General] > [Language].
3  och välj ett alternativ.
4 OK.
5 .

1 OPEN
2
3 Tryck ner för att stänga CD-facket.

Uppspelningen startar automatiskt.»
 för 

att starta uppspelningen.

starta uppspelningen.
.

 eller .
 eller . Tryck 

 eller  under sökningen för att justera sökhastigheten. 

1 OPTION och väljer uppspelningsalternativ.
För DVD

[Audio language]
[Angle]
[Zoom & Pan]

För VCD
[Audio]
[Zoom & Pan]

För ljud-CD-skivor
[Repeat]
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För JPEG-CD-skivor
[Rotate]
[Zoom & Pan]

2

5 Titta på tv
Kommentar

Innan du börjar kontrollerar du att du har anslutit antennen till spelaren. 

support.

1  för att växla till DTTV-läge.
Du uppmanas att välja land.»

2 OK .
Du uppmanas att utföra en automatisk kanalsökning.»

3 Välj [Auto search] OK.
 Den automatiska kanalsökningen startar.»
När den automatiska kanalsökningen är slutförd visas det totala antalet TV- »
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» OK.
» CH +/-.

Du kan söka efter TV-kanaler manuellt.
1 .
2 Välj [DTTV] > [Manual search] OK .

3 OK .

1 .
2 Välj [DTTV] > [Time settings].

:
1 Välj [Time format].
2 OK .

[24hrs]
[12hrs]

Välj tidsinställningsläge:
1 Välj .
2 OK .

[Auto time setting]: Tiden uppdateras automatiskt enligt TV-kanalen 
som sänds.
[Manual time setting]: Ställ in tiden manuellt.

Ange tidszon:
1 Välj  > [Manual time setting] och bekräfta valet genom att 

OK.
2 Välj [Time zone].

Välj GMT +01:00 för Tyskland och Centraleuropa (tidsskillnad i 

DTTV

Auto search

Manual search

DTTV parental

Country

Time settings
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1 Välj  > [Manual time setting]
OK.

2 Välj .
Om sommartid för närvarande inte gäller väljer du [Off].

Visa programinformation
INFO.

a TV-program
Radioprogram

b Nästa programs information
c Programnummer
d Programnamn
e Lokal tid
f

g

AUDIO eller .

 eller .

TELETEXT.

Använda text-tv
Om text-TV är tillgängligt för den aktuella kanalen visas .

TELETEXT.

3

1
2

4 5

6

7
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Tips

TV-skärmen.

navigera, välja och visa program efter sändningstid eller titel.

1 Välj en kanal.
2 EPG.

Den elektroniska programguiden visas.»

3  och välj ett program.
4 OK.

En kort information visas för programmet.»

5 EPG.

Ändra ordning i kanallistan
1 .
2 Välj [Channel Edit].

Kanallistan visas.»

3 Välj en kanal.
4

Hantera kanaler
1 OK.

Kanallistan visas.»
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2 Välj en kanal.

6 Justera inställningar
Om du vill maximera upplevelsen av uppspelningen använder du 
inställningarna.
1 .

Inställningsmenyn visas.»

2 Välj ett alternativ genom att använda navigeringsknapparna. Bekräfta genom 
OK.

[General]
[Language]
[PBC settins] Aktivera/avaktivera uppspelningskontroll.
[Power save] Aktivera/avaktivera energisparläge. Uppspelningstiden kan 

vara upp till 5 timmar när [Maximum] har valts.
Hämta DivX-registreringskod.

Välja alternativ för föräldrakontroll.

[Factory settings] Återställa fabriksinställningarna.
[Video]
[TV display]
[TV standard]
[Audio]
[Dolby]
[DTTV]
[Auto search] Söka efter kanaler automatiskt.
[Manual search] Söka efter kanaler manuellt.
[DTTV Parental] Välja alternativ för föräldrakontroll.
[Country]
[Time settings] Ställa in tiden.

3 .
4 .
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7 Produktinformation
Kommentar

240 x 178,5 x 34,6 mm
Vikt 1,2 kg
Strömtillförsel

0–50 °C
DVD: 655 nm; CD: 785 nm

Videosystem NTSC/PAL

Varning

Kontrollera om det inbyggda batteriet är slut.

Inget ljud.
Kontrollera att AV-kabeln är rätt ansluten.

Fjärrkontrollen svarar inte

spelaren.

Byt ut batterierna i f järrkontrollen.
Funktionen fungerar inte för skivan. Se instruktionerna för skivan.
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trasa.

programmet.

trasa.

Inget svar på kommandon
Åtgärden kan inte utföras av skivan.

När spelaren används under en längre tid blir ytan varm. Det är helt normalt.

DVB-T-signalen är för svag eller utanför räckvidden för DVB-T-signalen.

1 .
2 Välj [DTTV] > [Country].
3 Välj land.
4 Välj [Auto search].

Utlovad uppspelningstid uppnås inte
1 .
2 Välj [General] > [Power save].
3 Välj [Maximum].
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