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1 Algemene informatie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! 

Wilt u volledig profi teren van de ondersteuning die Philips u kan 

bieden? Registreer dan uw product op: 

www.philips.com/welcome.

1.1 Wat is digitale TV?
Digitale televisie biedt veel meer mogelijkheden voor TV-kijken, vrij van 
de interferentie die u bij analoge TV kunt ervaren. Digitale TV maakt 
van TV-kijken een geheel nieuwe ervaring. Er is een grotere keuze aan 
breedbeeldprogrammering. Veel programma's worden via de digitale 
kanalen in breedbeeld uitgezonden, iets wat met de analoge TV niet goed 
mogelijk is. 
Digitale TV biedt ook een geheel nieuwe interactieve ervaring. Met de 
afstandsbediening hebt u toegang tot diverse soorten informatie, zoals 
de digitale tekst, die veel duidelijker is dan het oude teletekstsysteem. U 
kunt bovendien genieten van relevante informatie die wordt weergegeven 
naast het programma dat u kijkt. U hebt toegang tot een elektronische 
programmagids waarin u snel en gemakkelijk een complete lijst vindt van 
digitale programma's, net als in de krant of in een televisiegids.

1.2 Veiligheid 
Waarschuwing: voordat u het apparaat ophangt, hoeven de 
verbindingen nog niet zijn gemaakt, maar de kabels moeten wel in 
de aansluitingen van de TV zijn bevestigd.

1.2.1 Algemeen

Plaats of hang de TV waar u wilt, maar zorg ervoor dat de lucht goed 
door de ventilatiesleuven kan circuleren.
Installeer de TV niet in een te krappe ruimte, zoals in een boekenkast 
of soortgelijke ruimte.
Voorkom onveilige situaties en plaats nooit een bron van open vuur, 
zoals aangestoken kaarsen, in de nabijheid van de TV. Voorkom hitte, 
rechtstreeks zonlicht en blootstelling aan regen of water.

1 

2 

3 
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X X

Het is veiliger om tijdens onweer de onderdelen van de TV, de 
voedingskabel en de antenne niet aan te raken.
Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact. Trek 
niet aan het snoer. Gebruik geen stopcontact waar de stekker niet 
goed in past. Steek de stekker volledig in het stopcontact. Als de 
stekker los zit, kan dit brand veroorzaken.

X

X

X

TSluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan. Dit kan 
overbelasting veroorzaken, waardoor brand of elektrische schokken 
kunnen ontstaan.
Plaats geen vazen met water op of naast de TV. Als er water in de TV 
terechtkomt, kan dit elektrische schokken veroorzaken. Zet de TV 
niet aan als er water in het apparaat is gekomen. Trek onmiddellijk de 
stekker uit het stopcontact en laat het apparaat nakijken door erkend 
onderhoudspersoneel.
De bevestiging van de TV aan de wand moet worden uitgevoerd door 
erkend onderhoudspersoneel. De veiligheid is niet gegarandeerd als 
de apparatuur op onjuiste wijze wordt geïnstalleerd.

1.2.2 Onderhoud van het scherm

Verwijder de beschermende folie pas wanneer de montage op de 
standaard of aan de muur en de aansluitingen zijn voltooid. Behandel 
het scherm voorzichtig.
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Gebruik geen te natte doek. Reinig de TV niet met aceton, tolueen 
of alcohol. Het is veiliger om de stekker uit het stopcontact te halen 
wanneer u de TV reinigt.

Opmerking
Gebruik alleen de meegeleverde zachte doek om de glanzende 
voorkant van de TV te reinigen.

X

Wrijf of schuur niet met iets hard over het scherm. Dit kan krassen 
veroorzaken of het scherm permanent beschadigen.

1.3 Uitpakken
Controleer eerst de inhoud van het pakket, dat het volgende moet 
bevatten:

TV            •  Afstandsbediening
AV-kabel           •  TV-standaard
Netspanningsadapter •  Gebruikershandleiding
Extra antenne

 

2 

3 

•
•
•
•
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1.4 Zero Bright DotTM

Geniet van hoge-kwaliteit beelden vrij van storende vlekken die veelal op 
LCDschermen voorkomen. LCD-schermen hebben kleine afwijkingen, 
die in de LCDindustrie 'bright dots' genoemd worden. Een beperkt aantal 
bright spots werd ooit beschouwd als een onvermijdelijk bijverschijnsel bij 
de massaproductie van LCD-schermen. Met de strenge procedures voor 
kwaliteitscontrole van Philips worden LCD-schermen met zero-tolerantie 
voor bright dots geproduceerd. De Select Portable DVD-spelers zijn
voorzien van Philips Zero Bright DotTM Policy om een optimale 

schermkwaliteit te garanderen.
Service betreffende garantie verschilt van land tot land. Neem kontakt op 
met uw Philips-vertegenwoordiger voor nadere bijzonderheden.

2 Overzicht van televisietoetsen en -aansluitingen

2.1 Bedieningsknoppen op het apparaat (zie 
afbeelding 1)

POWER 2; : Hiermee schakelt u de TV in en uit. (Opmerking: alleen 
als u de stekker uit het stopcontact haalt, verbruikt het apparaat 
absoluut geen stroom.)
VOLUME 1 2 : Hiermee zet u het geluid harder of zachter.
MENU 9: Hiermee opent of sluit u menu's. 
CHANNEL 4 3: Hiermee selecteert u kanalen.

2.2 Linkerkant van de TV (zie afbeelding 1)
 :  Aansluiting voor externe USB-apparaten voor massaopslag.

AV IN: Audio/video-ingang.
; : Hoofdtelefoonaansluiting.
DC IN 9V: Aansluiting netvoeding.
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2.3 Rechterkant van de TV (zie afbeelding 1)
SD: SD/MMC-kaartsleuf.
75 Ω antenna: Hier sluit u een antenne aan.

2.4 Achterkant van de TV (zie afbeelding 1)
RESET:  Hiermee stelt u de TV opnieuw in.
Uitsparingen voor ophangen:  Hiermee monteert u de TV aan de 
wand.

3 Aan de slag

3.1 Installatie van de standaard 
Gebruik de standaard om de TV op een platte ondergrond te plaatsen. 
U installeert de standaard door de vergrendelingen op de voet van de 
standaard uit te lijnen met de sleuven aan de onderkant van de TV, zoals 
in de volgende afbeelding. Plaats de standaard in de sleuven en draai de 
standaard linksom tot het apparaat vastklikt.

2

1

Opmerking: wanneer u de TV aan de wand monteert (raadpleeg het gedeelte 
Wandmontage), ontgrendelt u de standaard. U ontgrendelt de standaard door 
het klepje op te tillen en rechtsom te draaien.

3.2 Aansluiting op antenne voor thuisantenne of 
extra antenne

Plaats de stekker van de antenne stevig in de 75 Ω antenne-ingang aan de 
rechterkant van de TV en in de antennedoos. 

9 
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3.3 De TV opladen
Sluit de AC/DC-adapter aan.

De rode LED geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen.
Als het apparaat niet wordt gebruikt, is het in ongeveer 6 uur volledig 
opgeladen.
Als het apparaat wel wordt gebruikt, duurt het echter meer dan 8 uur 
voordat het volledig is opgeladen.*

De rode LED gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen. 
Laad het apparaat op wanneer het pictogram 'batterij bijna leeg' op het 
scherm wordt weergegeven.

* Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli en moeten 
na verloop van tijd mogelijk worden vervangen. De levensduur en het 
aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.

3.4 De TV inschakelen
Om de TV in te schakelen, houdt u de toets POWER boven op het 
apparaat ingedrukt, waarna het groene lampje gaat branden. 

•

•
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VOLUME                                CHANNEL                      MENU                               POWER

1         2         3          4         9                   2; 

Opmerkingen: 
1. Gebruik de netspanningsadapter om het apparaat de eerste keer in te 
schakelen.
2. Gebruik de netspanningsadapter om batterijen op te laden als u het 
apparaat niet kunt inschakelen met de ingebouwde batterijen.

3.5 De afstandsbediening gebruiken
Open het klepje van het batterijcompartiment. Verwijder 
het plastic beschermlipje (alleen bij eerste gebruik).
Plaats een lithium-batterij van 3 V, type CR2025, en sluit 
het compartiment weer.

3.6 Functies van de afstandsbediening (zie 
afbeelding 2)
2: De TV in-/uitschakelen 
SOURCE: Hiermee schakelt u tussen TV > Radio > USB > SD > AV-in
TELETEXT : Teletekst activeren
AUDIO : Selectie van gesproken taal
SUBTITLE : Selectie van ondertitelingstalen
Color keys: Onder aan het scherm worden gekleurde gebieden 
weergegeven. Met de 4 gekleurde toetsen kunt u de items of 
bijbehorende pagina's activeren. De gekleurde gebieden knipperen 
wanneer het item of de pagina nog niet beschikbaar is.
MENU: Druk kort in om terug te keren naar de vorige menupagina. 
Houd circa 2 seconden ingedrukt om terug te keren naar de eerste 
menupagina.
EPG: De elektronische programmagids activeren
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Navigatietoetsen: 
OK Een selectie bevestigen of het afspelen starten/onderbreken
3 / 4 Navigatietoets Omhoog/Omlaag
J( / )K Navigatietoets Links/Rechts of vorige/volgende track of snel 
vooruit-/terugspoelen
OPTION: Toegang tot extra functies
INFORMATION : Programma-informatie weergeven
+ Vol -: Volumeregeling
9: Druk eenmaal om het afspelen van digitale bestanden te stoppen
MUTE: Het geluid dempen
+P(age)-: Van TV-kanaal of teletekstpagina veranderen
0-9: Numerieke toetsen
FAV: Modus voor favoriete TV-/radiokanaal activeren
SLIDESHOW/MUSIC: Digitale diapresentatie met 
achtergrondmuziek activeren
ROTATE: Digitale foto's draaien
ZOOM: Inzoomen op digitale foto's
SETUP: Instellingenmenu openen
ASPECT RATIO : Hiermee past u het scherm van 16:9 of 4:3 
aan

3.7 Eerste installatie 

DTV-kanalen instellen

Tijdens de eerste installatie wordt u gevraagd uw land te selecteren.
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Druk op OK om de selectie te bevestigen.
> Wanneer u het land hebt geselecteerd, wordt u gevraagd of u 
automatisch naar kanalen wilt zoeken.

Als u automatisch wilt zoeken, drukt u op OK.
> Het automatisch zoeken naar kanalen wordt gestart.

Wanneer het automatisch zoeken naar kanalen is voltooid, wordt op 
het scherm weergegeven hoeveel TV- en radiokanalen er in totaal zijn 
gevonden.

Selecteer OK om de programma's van het eerste gevonden kanaal weer 
te geven.

4 Overige TV-functies

4.1 Handmatig zoeken naar kanalen
1   Druk op SETUP > DTTV > Country om het land te selecteren.
2   Druk op SETUP > DTTV > Manual search.

1 

2 

3 

PDV1075_12_B_CCR.indd   13PDV1075_12_B_CCR.indd   13 2007-10-24   11:08:34 AM2007-10-24   11:08:34 AM



3   Selecteer Channel number.
Druk op OK om een kanaal te bevestigen.

4.2 Tijdzone instellen
Selecteer of u het lokale tijdverschil ten opzichte van de GMT 
automatisch wilt laten instellen, of dat u dat zelf wilt opgeven.
Als u de lokale tijd wilt instellen, drukt u op SETUP en selecteert u 
DTTV > Time settings.

Tijdsindeling
Stel de tijdsindeling in op 12 uur of 24 uur.

Tijdzone
Selecteer de optie GMT +01:00 voor Duitsland en Centraal-Europa 
(tijdverschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time).

Zomertijd
Zet de optie voor de zomertijd uit als de zomertijd op dat moment niet 
van toepassing is. U kunt ook de instelling Automatisch kiezen. In dat 
geval verkrijgt de ontvanger de informatie over de zomertijd van het 
geselecteerde kanaal.

•

•

•
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4.3 Oudercontrole aanpassen
Als u de instelling voor oudercontrole wilt aanpassen, drukt u op SETUP 
en selecteert u DTTV > Parental.

U kunt alleen opties voor oudercontrole selecteren 
als de wachtwoordmodus is uitgeschakeld.

4.4 Programmagegevens op het scherm
Als u informatie over het huidige programma wilt weergeven, drukt u op 
de toets Information.

 : TV-programma
 : Radioprogramma

Informatie over het volgende programma
Programmanummer
Programmanaam
Lokale tijd
Indicator voor signaalsterkte. Hoe meer balken, hoe sterker de 
signalen.
Pictogrammen voor programmagegevens

:   Programma bevat verschillende gesproken talen. Druk op de toets 
Audio of OPTION op de afstandsbediening om deze functie te 
gebruiken.

:  Programma bevat ondertiteling. Druk op de toets SUBTITLE of 
OPTION op de afstandsbediening om deze functie te gebruiken. 

:  Programma bevat teletekst. Druk op de toets TELETEXT op de 
afstandsbediening om de teletekstfunctie te selecteren.

1 
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4.5 Elektronische programmagids (EPG)
De EPG geeft een overzicht van alle programma's die de komende week 
op het huidige kanaal worden uitgezonden. De gegevens die voor het 
geselecteerde programma worden weergegeven, zijn aanvangstijd, titel, 
korte beschrijving.

Niet alle kanalen bieden een uitgebreide EPG.
Veel omroepdiensten zenden het dagprogramma uit, maar geven 
geen gedetailleerde beschrijvingen.
Er zijn omroepdiensten die geen EPG-informatie geven. 

•
•

•

Selecteer het gewenste kanaal.
Druk op EPG om de EPG te activeren.

De volgende functies worden geleverd door EPG:
Druk op v om alle pagina's van de dag te raadplegen. Als u op 4 drukt 
wanneer het laatste programma van de lijst is gemarkeerd, wordt de 
volgende pagina weergegeven.

1 

2 

•
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4.6 Lijst met kanalen
Ga als volgt te werk om de beschikbare kanalen in uw TV weer te geven:

Druk op OK.
Druk op 3 / 4 om een kanaal te selecteren.
Als u van kanaal wilt veranderen, drukt u op OK.
Als u Channel list wilt afsluiten, drukt u op OPTION.

4.7 Een kanaal beheren
Druk op SETUP. Ga naar DTTV.
Selecteer Manage Channel.

1 

2 
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Lock (Vergrendelen): Met deze functie kunt u kanalen vergrendelen 
om te voorkomen dat uw kinderen naar bepaalde kanalen kijken.
Hide (Verbergen): met deze functie kunt u het programma verbergen 
in de lijst met kanaalselecties.

Favorite (Favoriet): Met deze functie kunt u programma's overslaan 
die u niet dikwijls kijkt, en alleen uw favoriete kanalen behouden.

4.8 Overige TV-functies

Knop op de 
afstandsbediening

Functie

SOURCE Schakelen tussen ingangsbron (TV, Radio, USB, 
SD-kaart, AV-in).

TELETEXT Als het huidige kanaal over teletekst beschikt, 
wordt  weergegeven in het INFO-scherm 
van het programma. U krijgt ook toegang tot de 
functie door op TELETEXT te drukken. Het 
is mogelijk dat u de kleurtoets moet gebruiken 
voor toegang tot de weergavefunctie of om 
deze functie in te stellen. Volg de indicatie in het 
teletekstscherm.

Kleurtoetsen Deze worden voornamelijk op de teletekstpagina 
gebruikt om de weergave te regelen. Ze 
zijn afhankelijk van het ontwerp van het TV-
teletekstprogramma.
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Knop op de 
afstandsbediening

Functie

AUDIO Als het huidige kanaal over audio beschikt, wordt
 weergegeven in het INFO-scherm van het 

programma. Druk op AUDIO om het geluid van 
de ondertiteling te activeren.

SUBTITLE 
(Ondertiteling)

Als het huidige kanaal over ondertiteling beschikt, 
wordt  weergegeven in het INFO-scherm van 
het programma. Druk op SUBTITLE om de 
ondertiteling te activeren.
Het scherm van 16:9 of 4:3 aanpassen

5 Multimediaspeler

Met het apparaat kunt u foto's, videoclips en muziekbestanden afspelen 
die zijn opgeslagen op een USB-apparaat of een SD-geheugenkaart. De 
multimediatoepassing activeert u vanuit het hoofdmenu.

Menu Functie

TV TV-programma's bekijken
Radio-DTTV DTTV-radioprogramma's beluisteren
Picture (Foto) Uw fotoalbum bekijken
Music (Muziek) Uw digitale muziektracks afspelen
Video Videoclips bekijken
Folder view 

(Mapweergave)

Bladeren door de inhoud van het USB-station of 
de SD-kaart
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Menu Functie

Settings 

(Instellingen)

De instellingen van het apparaat aanpassen

De volgende invoer wordt geaccepteerd.
USB: alleen als FAT/DOS-geformatteerde geheugenapparaten 
worden ondersteund.
SD-kaart, behalve SDHC-kaarten

De volgende bestandsindelingen kunnen worden gereproduceerd.
Afbeelding: JPEG
Videoclips: MEPG1/2/4. DivX 4.5
Muziekbestand: MP3 en WMA

Opmerking: Philips kan niet verantwoordelijk worden gesteld als 
uw USB- of SD-kaart niet door dit apparaat wordt ondersteund of 
herkend.

Tip: als uw USB-apparaat niet kan worden 
aangesloten op de USB-aansluiting aan de zijkant, kunt u een USB-
verlengkabel gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op de 
USB-poort. Vraag uw dealer naar meer informatie.

U kunt geen gegevens overbrengen of opnemen van 
de DTTV naar de USB-poort of SD-kaart.

5.1 Fotoalbum

5.1.1 Preview / diapresentatie

Wanneer u het USB-station of de SD-kaart hebt geplaatst, drukt u op 
MENU om naar de startpagina te gaan. 

•
➜

➜

•
➜

➜

➜

•
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Selecteer Picture op de startpagina. Selecteer daarna de bron van de 
USB- of SD-kaart.
Alle afbeeldingsbestanden worden uitgezocht. Met de navigatietoets 
kunt u de afbeelding selecteren in de gebied aan de linkerzijde.

Druk op OK om de diapresentatie te starten.
Druk op STOP om terug te keren naar het scherm waar u door de 
miniatuurafbeeldingen kunt bladeren.

5.1.2 Diapresentatie met muziek

Als u muziek aan een diapresentatie wilt toevoegen, drukt u op  
op de afstandsbediening wanneer u de diapresentatie start. Vervolgens 
bladert u naar de locatie van het muziekbestand. 

Tip: het muziekbestand moet op hetzelfde apparaat 
zijn opgeslagen als het afbeeldingsbestand.

De diapresentatie wordt vervolgens verder afgespeeld met uw 
favoriete muziek. 
Druk op STOP om terug te keren naar het scherm waar u door de 
miniatuurafbeeldingen kunt bladeren.

5.1.3 Foto's draaien en in-/uitzoomen op foto's

Tijdens het afspelen van een diapresentatie kunt u op de toets OPTION 
van de afstandsbediening drukken. Hiermee opent u een functievenster.

•

•

•
•

•

•

•
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U kunt kiezen of u de afbeelding wilt draaien of op de afbeelding wilt in- 
of uitzoomen.

5.1.4 Fotoalbum instellen

Druk op SETUP en ga naar PHOTO. De volgende functies zijn 
beschikbaar.
Thumbnail (Miniatuurweergave): hiermee selecteert u de 
weergavematrix.
Sort by (Ordenen op): hiermee ordent u de bestanden op 
rangordecriteria.
Slideshow (Diapresentatie): diavolgorde: hiermee selecteert u of u de 
bestanden op volgorde of op willekeurige volgorde wilt weergeven.
Time per Slide (Tijd per dia): hiermee selecteert u het tijdsinterval 
tussen elke dia.
Transition (Overgang): hiermee selecteert u het effect waarmee de 
foto's op het scherm worden weergegeven.

5.2 Muziek
Wanneer u het USB-station of de SD-kaart hebt geplaatst, drukt u op 
MENU om naar de startpagina te gaan.
Selecteer Music op de startpagina. Selecteer daarna de bron van de 
USB- of SD-kaart.
Alle muziekbestanden worden uitgezocht. Met de navigatietoets kunt 
u de muziek selecteren in de gebied aan de linkerzijde.
Druk op OK om de muziekbestanden af te spelen.
Druk op STOP om het afspelen te beëindigen.

•

•

•

•
•
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Muziek met diapresentatie

Als u tijdens het afspelen van muziek de diapresentatie wilt starten, 
drukt u op  op de afstandsbediening wanneer u het afspelen van 
muziek start. Vervolgens bladert u naar de locatie van het fotobestand.

Tip: het fotobestand moet op hetzelfde apparaat zijn 
opgeslagen als het muziekbestand.

De diapresentatie wordt vervolgens verder afgespeeld met uw 
favoriete muziek. 
Druk op STOP om terug te keren naar het scherm waar u door de 
muziek kunt bladeren.

Muziek instellen

Druk op SETUP en ga naar MUSIC. De volgende functies zijn 
beschikbaar.
Repeat (Herhalen): hiermee selecteert u de herhaalmodus.
Shuffl e (Willekeurige volgorde): hiermee schakelt u de modus voor 
het afspelen in willekeurig volgorde in of uit.
Sort by (Ordenen op): hiermee ordent u de bestanden op 
rangordecriteria.
Equalizer: hiermee stelt u het gewenste geluidseffect in.

•

•

•
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5.3 Videoclips

Preview

Wanneer u het USB-station of de SD-kaart hebt geplaatst, drukt u op 
MENU om naar de startpagina te gaan.
Selecteer Video op de startpagina. Selecteer daarna de bron van de 
USB- of SD-kaart.
Alle videobestanden worden uitgezocht. Met de navigatietoets kunt u 
de video selecteren in de gebied aan de linkerzijde.
Druk op OK om de video af te spelen.
Druk op STOP om terug te keren naar het scherm waar u door de 
miniatuurafbeeldingen van de video's kunt bladeren.

Videoclips instellen

Druk op SETUP en ga naar VIDEO. De volgende functies zijn 
beschikbaar. 
Thumbnail (Miniatuurafbeelding): hiermee selecteert u de 
weergavematrix.
Repeat (Herhalen): hiermee selecteert u de herhaalmodus.
Sort by (Ordenen op): hiermee ordent u de bestanden op 
rangordecriteria.
DivX (VOD): hiermee vraagt u de DivX-code (Video-On-Demand) op.
DivX Subtitles (DivX-ondertiteling): hiermee selecteert 
u de gewenste taal voor de ondertiteling als uw videoclips een 
ondertitelingstaal hebben.

•

•

•

•
•
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6 Aansluiting

6.1 Hoofdtelefoon
Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting aan de 
linkerkant van de speler.

6.2 Audio/video-ingang (bijvoorbeeld digitale 
camcorder)

1

2

6.3 USB- en SD-kaart
U kunt video-, audio- en fotobestanden die op het USB-station of op de 
SD-kaart zijn opgeslagen weergeven. Plaats de SD-kaart hiervoor in de 
SD-kaartsleuf.
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7 Overzicht van het instellingenmenu

Niveau 1 Niveau 2 Opmerking
Algemeen Talen Schermtaal wijzigen

Energie besparen Energiebesparende modus in-/
uitschakelen

Wachtwoord instellen Wachtwoord wijzigen (standaard: 1369)
Fabrieksinstellingen Fabrieksinstellingen herstellen
Scherm Kleur, helderheid, contrast enzovoort 

van LCD-scherm aanpassen
Equalizer Geluid van de luidsprekers aanpassen

DTTV Automatisch zoeken Automatisch zoeken naar TV-
programma's

Handmatig zoeken Handmatig zoeken naar TV-programma's
Kanaal beheren Kanaalvergrendeling en lijst met 

favoriete kanalen instellen
Land Het land instellen
Tijdinstellingen Tijdsindeling, tijdzone en zomertijd 

instellen
Oudercontrole De gewenste classifi cering selecteren 

waarop het kanaal wordt geblokkeerd
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Niveau 1 Niveau 2 Opmerking
Foto Miniatuurraster Het weergaveraster met 

miniatuurafbeeldingen instellen
Ordenen op De gewenste bestandsordening instellen
Diapresentatie Voorkeuren voor diapresentatie instellen

Muziek Herhalen De herhaalmodus instellen
Willekeurige 
volgorde

De modus voor het afspelen in 
willekeurige volgorde instellen

Ordenen op De gewenste bestandsordening instellen
Video Miniatuurraster Het weergaveraster met 

miniatuurafbeeldingen instellen
Herhalen De herhaalmodus instellen
Ordenen op De gewenste bestandsordening instellen
DivX (VOD) De DivX-code (Video-On-Demand) 

opvragen
DivX-ondertiteling Gewenste ondertitelingstalen instellen: 

Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, 
Fins, Frans, Duits, Grieks, Hebreeuws, 
Hongaars, IJslands, Italiaans, Noors, 
Pools, Portugees, Russisch, Spaans, 
Zweeds, Turks.

8 Wandmontage

Er zijn twee 2 uitsparingen voor schroeven waarmee u de set kunt 
ophangen. Volg de onderstaande stappen.

Kies een plaats in de buurt van een stopcontact en een 
antenneaansluiting.
Gebruik de plaat voor de schroefpositie om de schroef te plaatsen.

1 

2 
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Draai de bijgeleverde schroeven stevig in de wand.
Koppel alle verbindingskabels los van het apparaat.
Maak de onderste standaard los van het product.
Bevestig het apparaat aan de muur. 

Wall

�
Sluit alle verbindingen voor elektriciteit, antenne en dergelijke weer 
aan.

9 Problemen oplossen

Als de TV niet naar behoren werkt, raadpleeg dan eerst de volgende 
checklist. Misschien hebt u iets over het hoofd gezien.

3 

4 

5 

6 

7 
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WAARSCHUWING Probeer in geen geval zelf het apparaat te 
repareren, anders vervalt de garantie. Controleer als er een fout 
optreedt eerst de onderstaande punten voordat u het apparaat 
laat repareren. Neem contact op met de leverancier of het 
servicecentrum als u het probleem na het volgen van deze tips niet 
kunt oplossen.

Symptoom Oplossing

Geen stroom Controleer of beide stekkers van het 
hoofdsnoer goed zijn aangesloten.
Controleer of er spanning op het stopcontact 
staat door een ander apparaat erop aan te sluiten.

•

•

Vervormd beeld Het beeld is soms lichtelijk vervormd. Dit is 
geen defect.

•

Geen geluid Controleer de audioaansluitingen. Als u een 
HiFi-versterker gebruikt, probeer dan een 
andere geluidsbron.

•

De speler reageert 
niet op de 
afstandsbediening

Richt de afstandsbediening rechtstreeks op 
de sensor aan de voorkant van de speler. 
Zorg ervoor dat het signaalpad niet wordt 
belemmerd door obstakels. Controleer of 
vervang de batterijen.

•

De speler reageert 
tijdens het afspelen op 
geen enkele opdracht

Handelingen zijn niet toegestaan in de TV-modus. 

Huidige TV-
programma's gaan 
verloren wanneer u 
naar een ander land 
reist

1)  Druk op SETUP > DTTV > Country  om 
het land te selecteren.

2)  Selecteer Auto search.
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Symptoom Oplossing

USB-module wordt 
niet gedetecteerd 

Koppel het USB-apparaat los en sluit het 
opnieuw aan. De tijd die nodig is voor detectie 
is afhankelijk van de capaciteit van het USB-
apparaat.
De TV ondersteunt geen opslag op harde schijf 
of MTP-indeling (Media Transfer Protocol).

•

•

Kan niet schakelen 
naar AV-in of er is 
geen signaal

Koppel de AV-in-verbinding los en sluit deze 
opnieuw aan.
Controleer de verbinding vanuit het AV-
uitvoerapparaat, zoals digitale camera, 
videorecorder, enzovoort.
Gebruik de meegeleverde AV-kabel voor de 
verbinding.

•

•

•

Schakelen tussen 
TV/USB/AV-in

De TV-modus is na het inschakelen de 
standaardbron. 
De USB-modus wordt geactiveerd na 
aansluiting van USB. Deactiveer de USB-modus 
door de verbinding los te koppelen.
Bevestig nooit tegelijkertijd een USB- en AV-
in-apparaat. Bevestig altijd maar één type 
verbinding tegelijk. 
Koppel de verbinding los voordat u een andere 
verbinding maakt.

•

•

•

•

De speler voelt warm 
aan 

Wanneer de speler gedurende langere tijd in 
gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is 
normaal.

•

Het scherm wordt 
donkerder als de 
adapter uit het 
stopcontact wordt 
gehaald

Het apparaat bespaart hierdoor energie zodat 
de batterij langer meegaat. Dit is normaal.
Pas de helderheid aan in het instellingenmenu.

•

•

Geen radio-ontvangst Dit apparaat kan alleen digitale signalen 
ontvangen en biedt geen ondersteuning voor 
analoge radio zoals FM of AM.

•
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Symptoom Oplossing

Kan de speler niet 
opladen

Controleer of beide stekkers van het netsnoer 
goed zijn aangesloten.
Controleer of er spanning op het stopcontact 
staat door een ander apparaat erop aan te 
sluiten.
Controleer of de autoadapter op de juiste 
wijze is aangesloten.
Gebruik alleen een autolader voor 12 V (voor 
een kleine auto) en gebruik geen autolader 
voor 24 V (voor een vrachtwagen)
De omgevingstemperatuur moet tussen de 
0 °C en 35 °C zijn. Om de elektronica aan de 
binnenkant te beschermen, stopt de speler 
met opladen als de temperatuur te laag of te 
hoog is.

•

•

•

•

•

Op het scherm 
wordt gewaarschuwd 
voor geen/zwakke 
signaalweergave

Het DVB-T-signaal is te zwak of valt buiten het 
bereik van DVB-T-signalen.
Controleer of u zich bevindt in een gebied met 
voldoende bereik.
De ontvangst van DVB-T-signalen in 
een rijdende auto kan signaalproblemen 
veroorzaken.

•

•

•

Kan geen MP4-video 
afspelen

Er zijn te veel typen MP4-video-indeling. De 
speler ondersteunt alleen MP4-indelingen met 
bestandsindelingen *.avi en *.divx.

•

Ongelijkmatige 
weergave van DivX-
video

Zorg ervoor dat u de DivX-video genereert met 
DivX Mobile-confi guratie. Zie voor DivX Mobile-
confi guratie hoofdstuk 1.4 of ga naar de DivX-
website: www. divx. com.

•

10 Technische gegevens

TV-systeem  DVB-T
USB  1.1
Kaart  SD geheugenkaart
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Luidspreker  2 x 2W (RMS)
Afmetingen  27.5 x 24 x 10 cm
  11 x 9.4 x 4 inches
Gewicht  1.2 kg /2.6 Ib
Voeding  DC 9V 1.8A
Stroomverbruik ≤ 20W
Gebruikstemperatuur 0 - 45°C (32 - 122°F)

PHILIPS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving ontwerp- en specifi catiewijzigingen door te voeren 
ter verbetering van het product.

Modifi caties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen 
tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het 
apparaat te gebruiken.

Alle rechten voorbehouden.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit 
onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die 
gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.
Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer 
op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het 
product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC.

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem 
voor elektrische en elektronische apparaten.
Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet 
met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op 
een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen 
voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
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Meet Philips at the Internet 
http://www.philips.com

Printed in China WK07-38
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