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MERK:
Dette produktet inneholder copyright-beskyttet teknologi som er beskyttet
av patentrettigheter og andre åndsverksrettigheter som innehas av
Macrovision Corporation og andre rettighetshavere. Bruk av denne
copyright-beskyttede teknologien skal godkjennes av Macrovision
Corporation, og den er bare beregnet for bruk hjemme og i andre
begrensede visningsmiljøer hvis ikke annet er godkjent av Macrovision
Corporation. Reverse engineering (omvendt utvikling) eller demontering er
ikke tillatt.

MERK:
Et LCD-panel og/eller en videomonitor kan installeres i et motorkjøretøy og
være synlig for sjåføren hvis LCD-panelet eller videomonitoren brukes til
kjøreinformasjon, systemkontroll, observasjon bakover eller til siden eller
navigasjon. Hvis LCD-panelet eller videomonitoren brukes til mottak av TV-
signaler, video- eller DVD-avspilling, må LCD-panelet eller videomonitoren
installeres slik at disse funksjonene bare fungerer når kjøretøyet er
parkert eller kjøretøyets parkeringsbrems er på. Et LCD-panel eller en
videomonitor som brukes til mottak av TV-signaler, video- eller DVD-
avspilling når kjøretøyet er i gir eller parkeringsbremsen ikke er på, må
installeres bak sjåførens sete der det ikke er synlig, direkte eller indirekte,
for motorkjøretøyets sjåfør.
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A. Innledning
Takk for at du valgte den 7-tommers store bærbare DVD-spilleren. De
viktigste kjennetegnene er en 7-tommers bredskjerms (sideforhold 16:9)
LCD-monitor (Liquid Crystal Display) og en DVD-spiller. Enheten har den
nyeste og mest avanserte elektronikken og er konstruert for bruk i
hoteller, kontorer eller hjemme. Enheten er konstruert for å gi mange år
med pålitelig, problemfri drift og er kompakt slik at du kan ta den med deg
overalt, og den er utformet for rask og enkel installasjon. Les hele
bruksanvisningen som leveres sammen med dette produktet før du
begynner å bruke det. Dokumentasjonen vil hjelpe deg med å installere
systemet på riktig måte slik at du får best mulig ytelse fra utstyret. Ta vare
på denne bruksanvisningen for senere bruk.

B. Forsiktighetsregler og advarsler
1. Plassering
For å unngå brann eller elektrisk støt må apparatet ikke utsettes for regn
eller fuktighet. For å forhindre at enheten faller ned må den ikke plasseres
på ustabile stativ, braketter eller bord. Hold enheten borte fra kraftige
magneter, varmekilder, direkte sollys og store støvmengder. Hvis enheten
tas direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan det dannes kondens inne i
enheten. Hvis du flytter enheten fra et kaldt til et varmt sted, må du vente i
ca. én time før du bruker den eller fjerne en eventuell plate i enheten og la
den være slått på til fuktigheten er fordampet.

2. Installasjon
Pass på at den 7-tommers store bærbare DVD-spilleren installeres i
samsvar med instruksjonene og illustrasjonene i denne bruksanvisningen.

3. Forsiktig
Ikke stikk objekter av noe slag inn i enheten gjennom åpningene. Ikke søl
eller spray væske av noe slag på eller inn i systemet (det kan føre til
brann eller elektrisk støt). Ikke plasser tunge objekter på enheten. For å
sikre skikkelig ventilasjon og riktig drift må du aldri dekke til eller blokkere
åpningene med tøy eller annet materiale. Hold enheten borte fra åpne
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flammer fra stearinlys e.l. Det er farlig å bytte ut batteriet på feil måte. Bytt
ut batteriet med samme eller tilsvarende type. For å beskytte miljøet må du
kvitte deg med batteriet på foreskrevet måte. Ikke bruk enheten i høyere
temperaturer enn 40 grader Celsius eller 104 grader Fahrenheit.

4. Demontering
Ikke prøv å demontere kabinettet. Det kan oppstå fare for elektrisk støt og/
eller eksponering for laserstråling. Ta kontakt med kvalifisert personell
hvis systemet trenger reparasjon.

5. Rengjøring av enheten
Pass på at systemet er koblet fra strømmen når du rengjør det. Ikke bruk
flytende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler på sprayboks. Bruk bare
en klut som er lett fuktet med vann for rengjøring av utsiden på systemet.

6. Plater
Ikke bruk plater med uregelmessig form, for eksempel hjerte- eller
stjerneformede plater. Disse kan forårsake funksjonsfeil. Ikke lim papir,
teip eller få lim på platen. Ikke utsett platen for direkte sollys eller
varmekilder. Ikke ta på platens overflate. Hold platen i kanten. Rengjør
platen ved å tørke den fra midten og utover med en klut. Ta platen ut av
enheten og oppbevar den i etuiet etter avspilling. Enkelte
avspillingsoperasjoner kan være fastlagt av programvareprodusentene.
Siden denne enheten spiller av plater i henhold til innhold som
produsentene har utformet, kan det være at enkelte avspillingsfunksjoner
ikke er tilgjengelige. Se også instruksjonene som leveres med platene.

7. Regional koding
Både DVD-spilleren og platen er kodet etter region. Disse regionale
kodene må stemme for at platen skal kunne spilles av. Hvis kodene ikke
stemmer, kan platen ikke spilles av. Denne enhetens kode er region 2.
DVD-er med andre regionale koder kan ikke spilles av i denne enheten.
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C. Innhold
1. 1 stk. 7-tommers LCD-monitor og DVD-spiller
2. 1 stk. strømadapter (fra vekselstrøm til likestrøm)
3. 1 stk. fjernkontroll med batteri (CR2025)
4. 1 stk. bruksanvisning
5. 1 stk. audio/video-kabel
6. 1 stk. adapter for sigarettenner
7. 1 stk. oppladbart batteri

D. Strøm og installasjon
1. Strøm til systemet innendørs (se figur 1)
Stikk en ende av strømadapteren inn i likestrømkontakten 9~12 V på høyre
side av hovedenheten, stikk deretter den andre enden inn i 110~240 V-
strømkontakten.

2. Strøm til systemet i bil (se figur 1)
Stikk den ene enden av adapteren til sigarettenneren inn i
likestrømkontakten 9~12 V, stikk deretter den andre enden inn i
sigarettennerkontakten.

Merk: Slå av strømmen når apparatet ikke er i bruki en lenger periode.

figur 1

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


6

Figur 2

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

1) MENY-knapp 
2) Knapper for opp / ned / venstre / høyre / OK 
3) Pause-knapp 
4) Stopp-knapp 
5) Wide-knapp 
6) Neste-knapp 
7) Spill av-knapp 
8) Forrige-knapp 
9) Åpne-knapp 
10) Fjernkontrollsensor 

11) LED-lampe som viser strøm 
12) Bryter for strøm på/av 
13) Kontroll for lysstyrke opp/ned 
14) Kontroll for volum opp/ned 
15) Hodetelefonkontakt 1 
16) Hodetelefonkontakt 2 
17) E-port 
18) Bryter for AV inn/ut 
19) AV-kontakt 
20) Likestrømkontakt 9 ~ 12 V 

         E. Kontroller, indikatorer og kontakter
        1. Oversikt over enheten (se figur 2)
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Figur 3

2. Oversikt over fjernkontroll (se figur 3)
1) Knapp for innstillinger
2) Opp-knapp
3) Hopp over-knapp
4) Enter-knapp
5) Tilbake/venstre-taster
6) Ned-knapp
7) Numerisk knapp
8) Display-knapp
9) Zoom-knapp
10) Undertekst-knapp
11) Hopp over+-knapp
12) A-B-gjenta-knapp
13) Fremover/høyre-taster
14) 1/Gjenta alt-knapp
15) Stopp-knapp
16) Meny-knapp
17) Lyd-knapp
18) Vinkel-knapp
19) Spill av/pause-knapp

F. Lasting og avspilling av plate
Operasjonen som beskrives her gjelder hovedsakelig bruk av
fjernkontrollen (R/C). Knapper med samme eller lignende merking på
hovedenheten har samme funksjon som knappene på fjernkontrollen.
a. Etter at strømmen til enheten er slått på, slås DVD-spilleren på med
strømbryteren. Strømindikatoren vil lyse.
b. Åpne plateskuffen ved å trykke på OPEN, og plasser platen i skuffen
med etikettsiden opp.
c. Lukk skuffen ved å trykke på PRESS på den. Enheten vil laste platen og
starte avspillingen.
d. Vri på BRIGHTNESS og VOLUME for å justere LCD-ens lysstyrke og
DVD-spillerens volum.
e. Hvis du vil stoppe avspillingen, trykker du på STOP.
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G. Grunnleggende bruk

POWER
OPEN
PLAY/PAUSE

STOP

SKIP+

SKIP-

FORWARD/RIGHT

REVERSE/LEFT

UP/DOWN
ENTER
NUMBERS
MENU
1/ALL REPEAT
A-B REPEAT

DISPLAY
Angle
SUBTITLE
AUDIO
ZOOM

SETUP

Slå enheten på/av
Fjern plate / legg inn plate
Start avspilling/utfør element eller innstilling;
Stillbilde
(1 gang) Stopp ved gjeldende avspillingspunkt /
(2 ganger) stopp avspillingen
Gå til neste kapittel, spor eller scene under
avspillingen
Gå tilbake til forrige kapittel, spor eller scene
under avspillingen
Skann framover med 2, 4, 8,16 eller 32 gangers
hastighet;Gå til høyre i menynavigasjon
Skann tilbake med 2, 4, 8, 16 eller 32 gangers
hastighet; gå til venstre i menynavigasjon
Brukes til menynavigasjon
Utfør element eller bekreft innstilling
Velg element eller innstilling
Vis platens hovedmeny
Gjenta avspilling av tittel, kapittel eller spor
Gjenta en bestemt del fra punkt A til punkt B på
platen
Vis informasjon (tittel, kapittel, spor, tid osv.)
Endre visningsvinkel for scenen
Velg språk for undertekst og slå på/av
Velg lydspråk
Forstørr et bilde til 2, 3 eller 4 ganger
originalstørrelsen.
Vis innstillingsmenyen for å velge og angi
elementer, og avslutt innstillingsmenyen.
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Title Elapsed Title Remain Chapter Elapsed

Chapter RemainDisplay Off

H. Meny
En DVD er delt inn i titler og kapitler. Når du spiller av en DVD, vises det
en rotmeny for platen på TV-skjermen eller monitoren. Innholdet på
menyen varierer fra plate til plate. Trykk på MENU under avspillingen for å
vise menyen. På noen DVD-er kan du bare velge avspillingsalternativer
ved hjelp av DVD-rotmenyen.

I. Display
1. SPILLETID OG GJENVÆRENDE TID
a. Trykk på DISPLAY-knappen under avspillingen hvis du vil vise
gjeldende tittelnummer (1), totalt antall titler (2), gjeldende kapittelnummer
(3), totalt antall kapitler (4) og medgått spilletid for tittelen (5). Overskriften
forsvinner automatisk etter 3 sekunder hvis du ikke trykker på DISPLAY-
knappen.

Visning av tittel, kapittelnummer og tidsskjerm

b. Hold DISPLAY nede for å velge alternativene nedenfor i sekvens.
Title Elapsed: Medgått spilletid for tittelen
Title Remain: Gjenværende spilletid for tittelen
Chapter Elapsed: Medgått spilletid for kapitlet
Chapter Remain: Gjenværende spilletid for kapitlet
Display Off: DVD-ens tidsinformasjon vises ikke
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Vinkel Undertekst

2. VINKEL
Trykk på ANGLE under avspilling av platen for å vise tilgjengelige vinkler
for plater med flere vinkler*. Gjeldende vinkelnummer (1) og totalt antall
vinkler (2) vises. Trykk på ANGLE for å velge en annen vinkel, trykk
deretter knappen på nytt for å avslutte og gå tilbake til normal
visningsvinkel. Vinkelvisningen forsvinner automatisk etter 3 sekunder
hvis du ikke trykker på ANGLE-knappen.
* MERK: Ikke alle plater inneholder denne funksjonen.

3. UNDERTEKST
Trykk på SUBTITLE under avspilling hvis du vil velge undertekstspråk*.
Nummeret for gjeldende undertekstspråk (1) og totalt antall
undertekstspråk (2) vises. Hvis det er flere språk, kan du trykke på
SUBTITLE på nytt for å velge et annet undertekstspråk. Hvis du vil slå av
underteksten, trykker du på SUBTITLE-knappen på nytt til Subtitle Off
vises. Undertekstvisningen forsvinner automatisk etter 3 sekunder hvis
du ikke trykker på SUBTITLE-knappen.
* På noen DVD-er får du bare tilgang til denne funksjonen gjennom DVD-
menyen

4. LYD
Trykk på AUDIO under avspilling hvis du vil velge lydspråk*. Nummeret for
gjeldende lydkanal (1) og totalt antall lydkanaler (2) vises. Trykk på AUDIO
på nytt hvis du vil velge et annet lydspråk. Lydvisningen forsvinner
automatisk etter 3 sekunder hvis du ikke trykker på AUDIO-knappen.
* På noen DVD-er får du bare tilgang til denne funksjonen gjennom DVD-
menyen.
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Lydspråk Zoom

Startpunkt for A-B
Repeat

A-B Repeat avbrytes
Sluttpunkt for A-B

Repeat

5. ZOOM
Trykk på ZOOM under avspilling hvis du vil forstørre bildet med 2X, 3X
eller 4X i forhold til gjeldende zoominnstilling.
(1) Hvis du trykker på Zoom én gang, blir bildet forstørret med 2X.
(2) Hvis du trykker på Zoom én gang til, blir bildet forstørret med 3X.
(3) Hvis du trykker på Zoom en tredje gang, blir bildet forstørret med 4X.
(4) Hvis du trykker på Zoom en fjerde gang, går bildet tilbake til normal
størrelse.

6. GJENTA A-B
a. Trykk først på A-B under avspilling for å angi startpunkt A.
b. Trykk på A-B en gang til for å angi sluttpunkt B. Spilleren vil gjenta
avspillingen av delen mellom punkt A og punkt B.
c. Trykk på A-B for tredje gang for å avbryte gjentagelse av A-B og gå
tilbake til normal avspilling.
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Single Elapsed Single Remain Total Elapsed

Total RemainDisplay Off

Single Elapsed When Playing
Audio CDsChapter Repeat

7. 1/GJENTA ALT
a. Trykk på 1/ALL REPEAT flere ganger under avspilling for å se
gjentagelsesmodus som til høyre.

Chapter: Gjenta gjeldende kapittel
Title: Gjenta gjeldende tittel
All: Gjenta alle kapitler og titler
Off: Gjenoppta normal avspilling

Gjentagelse av kapittel vises nedenfor som eksempel:

J. Spille av lyd-CD-er
Når du spiller av en lyd-CD, kan du trykke på DISPLAY-knappen på
fjernkontrollen for å vise tidsinformasjon. Alternativene nedenfor vises på
skjermen i sekvens og viser informasjonen som er tilgjengelig for denne
funksjonen.

CD-displaymodus

Single Elapsed: Gjeldende tittel som spilles av og avspillingstid for sporet
vises på skjermen.
Single Remain: Sporet som spilles av og gjenværende spilletid.
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Total Elapsed: Sporet som spilles av og andelen av den totale spilletiden
for CD-en som er avspilt.
Total Remain: Sporet som spilles av og gjenværende spilletid på CD-en.
Display Off: CD-ens tidsinformasjon vises ikke.

Single Elapsed vises som eksempel ovenfor:

BRUKE GJENTA-FUNKSJONEN
Standardmodus for gjenta-funksjonen er AV. Hvis du trykker flere ganger
på REPEAT, endres gjenta-alternativene:
• Track - gjentar sporet som spilles av.
• All - gjentar platen som spilles av.
• Off
Du kan endre gjenta-alternativene ved å veksle mellom dem. Det valgte
gjenta-alternativet fungerer til du slår det av.

K. Spille av MP3-plater
MP3 er et format for lagring av digital lyd. En sang i lyd-CD-kvalitet er
komprimert til MP3-format med svært lite kvalitetstap samtidig som den tar
opp mye mindre diskplass. CD-R /RW-plater som er kodet i MP3-formatet,
er kompatible med denne enheten. Når du setter inn en MP3-plate i
enheten, vises menyskjermen automatisk. Du kan bruke menyskjermen til
å velge mapper og sanger. Ellers spiller enheten av sangene i den
rekkefølgen de ble brent på platen.
1. Trykk på   eller  knappen for å velge en mappe fra mappelisten til
venstre på skjermen.
2. Trykk på ENTER for å velge den merkede mappen. De tilgjengelige
sangene i mappen vises.
3. Bruk   eller  knappen for å velge en sang fra listen. Trykk på
ENTER for å velge og starte avspilling av den merkede sangen.
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4. Trykk på       (NEXT)-knappen for å gå til neste sang. Trykk på
(PREVIOUS)-knappen to ganger for å gå til starten av forrige sang.

BRUKE GJENTA-FUNKSJONEN
Standardmodus for gjenta-funksjonen er AV. Hvis du trykker flere ganger
på REPEAT, endres gjenta-alternativene:
• Single
• Repeat One (gjenta avspillingen av en sang)
• Repeat Folder (gjenta avspillingen av en bestemt mappe)
• Repeat Off (normal avspilling)
Du kan endre gjenta-modus ved å veksle mellom alternativene. Den valgte
gjenta-modusen fungerer til du slår den av.

MERK

“ ”-ikonet foran et filnavn viser at dette er en mappe, ikke en MP3-fil.

MP3-ikonet foran et filnavn viser at dette er en MP3-fil.

Merk:
Selskapets politikk går ut på å forbedre produkt og teknikk kontinuerlig.
Selskapet forbeholder seg derfor retten til å endre programvaren.
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L. Avspilling av JPG-fil
1) Legg JPG-platen i skuffen.
2) Velg JPG-fil ved å trykke på UP/DOWN-knappen.
3) Du kan forhåndsvise JPG-filen ved å trykke på Play eller ENTER.
4) Hvis du trykker på venstretasten, roteres bildet 90 grader mot
urviseren. Hvis du trykker på høyretasten, roteres bildet med urviseren.
5) Når du blar gjennom fotografiene, kan du vende fotografiet horisontalt
ved å trykke på opptasten, eller du kan vende fotografiet vertikalt ved å
trykke på nedtasten.
6) Når du blar til JPG-filen, kan du endre oppdateringsmodus ved å trykke
på Display.

a. Hvis WIPE TOP vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra topp til
bunn.
b. Hvis WIPE BOTTOM vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra bunn
til topp.
c. Hvis WIPE LEFT vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra venstre
mot høyre.
d. Hvis WIPE RIGHT vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra høyre
mot venstre.
d. Hvis DIAGONAL WIPE LEFT TOP vises på skjermen, vil bildet
oppdateres fra venstre topp mot høyre bunn.
f. Hvis DIAGONAL WIPE RIGHT TOP vises på skjermen, vil bildet
oppdateres fra høyre topp mot venstre bunn.
d. Hvis DIAGONAL WIPE LEFT BOTTOM vises på skjermen, vil bildet
oppdateres fra venstre bunn mot høyre topp.
h. Hvis DIAGONAL WIPE RIGHT BOTTOM vises på skjermen, vil bildet
oppdateres fra høyre bunn mot venstre topp.
i. Hvis EXTEND FROM CENTER H vises på skjermen, vil bildet oppdateres
horisontalt fra midten mot begge sider.
i. Hvis EXTEND FROM CENTER H vises på skjermen, vil bildet oppdateres
horisontalt fra midten mot begge sider.
k. Hvis COMPRESS FROM CENTER H vises på skjermen, vil bildet
oppdateres fra topp og bunn mot midten.
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l. Hvis COMPRESS TO CENTER H vises på skjermen, vil bildet
oppdateres fra høyre og venstre mot midten.
m. Hvis WINDOW H vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra vinduets
topp til bunn.
n. Hvis WINDOW V vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra vinduets
venstre side mot høyre side.
o. Hvis WIPE FROM EDGE TO CENTER vises på skjermen, vil bildet
oppdateres fra fire kanter mot midten.

7) Når du forhåndsviser filen, vises det en hånd hvis du trykker på
ANGLE, SUBTITLE, AUDIO, NUMBER, AB, RETURN, REW/FF, SLOW. Dette
betyr at disse alternativene ikke er tilgjengelige.
8) Trykk på Stop for å bla til JPG-filen. SLIDE SHOW og MENU vises på
skjermen.
9) Når du blar til bildet, vises det et miniatyrbildet hvis du trykker på Stop.
Du kan velge bildet du ønsker ved hjelp av tastene UP/DOWN/LEFT/RIGHT/
ENTER.
10) Trykk på Play eller OK hvis du vil forhåndsvise bildet øverst til
venstre.
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M. Innstillinger
1. Side for generelle innstillinger
1) Trykk på SETUP uten plate i spilleren for å vise hovedskjermen for
innstillingsmenyen. Siden for generelle innstillinger kommer opp. Samtidig
merkes . Trykk på SETUP på nytt for å avslutte innstillingsmenyen.
Enheten går tilbake til siste avspillingsmodus.
2) Trykk på ENTER, TV Display merkes.
3) Trykk på   eller  knappen for å velge de andre menyene på siden
for generelle innstillinger.
4) Trykk på  for å angi undermeny.
5) Trykk på   eller  knappen for å velge undermenyen, og trykk på
ENTER for å bekrefte valgene.
6) Gjenta trinnene 3-5 for andre menyer.
Merk: Trykk på   for å gå tilbake til forrige meny.

a) TV Display
* Normal/PS: Når spilleren sender signal til en vanlig TV, vises et vanlig
bilde på hele skjermen.
* Normal/LB: Når spilleren sender signal til en vanlig TV, vises bildet på
skjermen med en svart stripe øverst og nederst på skjermen.
* Wide: Når spilleren sender signal til en bredskjerm-TV, vises et bredt
bilde på hele skjermen.

b) Angle Mark
* På: Skjermen viser vinkelmerkesymbolet. (*Hvis et vinkelalternativ er
tilgjengelig).
* Av: Skjermen viser ikke vinkelmerket.
MERK: Ikke alle plater inneholder disse funksjonene. Funksjonene er
avhengig av platen.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


18

c) Skjermsparer
* På: Aktiverer skjermsparer
* MERK: DVD-spilleren går til skjermsparemodus hvis det samme bildet
har vært på skjermen i omtrent fem minutter.
* Av: Deaktiverer skjermsparer

d) Siste minne
* På: Enheten går tilbake til siste posisjon på platen.
* Av: Enheten går ikke tilbake til siste posisjon på platen.
Merk: Siste minne-funksjonen fungerer bare hvis AV In/Out aktiveres.

2. Innstilling av videokvalitet
1) Trykk på  eller  knappen i innstillingsmenyen for å velge
innstilling av videokvalitet.  merkes. Trykk på ENTER for å angi
innstillingssiden for videokvalitet.
2) Trykk på ENTER-knappen. Lysstyrke merkes.
3) Trykk på  eller  knappen for å velge de andre menyene på siden for
innstilling av videokvalitet.
4) Trykk på   for å angi undermeny.
5) Trykk på  eller  knappen for å justere mengde, og trykk på
ENTER for å bekrefte valget.
6) Gjenta trinnene 3-5 for andre menyer.
Merk: Trykk på ENTER for å gå tilbake til forrige meny.

a) Lysstyrke                                                b) Kontrast
c) Fargetone                                                d) Fargemetning

3. Passord
Trykk på SETUP uten plate i spilleren for å angi innstillingsmenyen.
Trykk på  eller  knappen for å velge innstillingssiden for passord.

 merkes. Trykk på ENTER for å angi passordsiden.
Trykk på ENTER to ganger for å angi siden for endring av passord. Skriv
inn
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det gamle passordet eller standardpassordet, det nye passordet og
bekreftelse av det nye passordet. Trykk på ENTER for å bekrefte
endringen.
Merk: I tilfelle du glemmer det nye passordet, kan du bruke 3308 som
passord.

4. Egenskapsside (preferanser)
1) Trykk på SETUP uten plate i spilleren for å angi innstillingsmenyen, bruk

 eller  knappen for å velge egenskapssiden.  merkes. Trykk på
ENTER for å angi egenskapssiden.
2) Trykk på ENTER-knappen. Audio merkes.
3) Trykk på  eller  knappen for å velge de andre menyene på
egenskapssiden.
4) Trykk på  for å angi undermeny.
5) Trykk på  eller  knappen for å velge undermenyen, og trykk på
ENTER for å bekrefte valgene.
6) Gjenta trinnene 3-5 for andre menyer.
Merk: Trykk på  for å gå tilbake til forrige meny.
a) Lyd
b) Undertekst
c) Platemeny
Merk: Valg av språk og undertekst er bare tilgjengelig for plater som er
spilt inn med bestemte språk. Hvis det valgte språket ikke er tilgjengelig, vil
spilleren spille av og vise det opprinnelige innspillingsspråket på platen.

d) Foreldrestyring
Velg foreldrestyring ved å trykke på  eller  knappen på
egenskapssiden.
Og trykk på  for å angi undermeny. Velg foreldrestyringsnivået du
ønsker ved å bruke  eller  knappen for plater med låsefunksjon eller
for flere styringsnivåer. Disse listes opp fra laveste nivå (1 barnesikring)
til høyeste nivå (8 voksne). Trykk på ENTER, og skriv inn et passord med
fire tall, trykk deretter på ENTER på nytt for å bekrefte
foreldrestyringsnivået.
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1 KID SAFE (barnesikring)
2 G (generelt publikum)
3 PG (foreldrestyring foreslås)
4 PG 13 (foreldre advares sterkt)
5 PGR (foreldre advares svært sterkt)
6 R (begrenset)
7 NC-17 (ikke tilgang for noen under 17)
8 ADULT (voksen)

MERK: Nivået 8 Adult er standardinnstilling.

e) Standard
Velg standardinnstillingen ved å trykke på  eller  knappen på
egenskapssiden. Og trykk på  for å angi undermeny. Trykk på ENTER
for å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingsmodus.
MERK: Foreldrestyringsnivået påvirkes ikke av tilbakestillingen til
standard. Hovedpassordet er 3308. Dette passordet fungerer alltid, også
hvis du har valgt et eget passord og endret det. Hvis du vil unngå
muligheten for at andre skal bruke standardpassordet til å angi
foreldrestyringsnivået og endre passordet, kan du skrive opp dette
hovedpassordet et annet sted og slette det fra denne bruksanvisningen.
Noen plater kan ha aldersgrenser, mens andre ikke har.

N. Tilkobling av annet utstyr
1. AV Out
Tilkobling til en TV eller en annen monitor (se figur 4)
a. Skyv AV In/Out-bryteren til Out.
b. Sett lyd/video-kabelens svarte plugg (1/8-toms stereoplugg) inn i DVD-
spillerens AV-kontakt, og koble den andre enden til AUDIO INPUT-kontakten
på TV-en eller monitoren gjennom en RCA-kabel (hvit = venstre kanal, rød
= høyre kanal, gul = video).
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2. AV In
Bruke AV-kontakter ved tilkobling til en spillmaskin eller et
videokamera. (Se figur 5)
a. Skyv AV In/Out-bryteren til In.
b. Sett lyd/video-kabelens svarte plugg (1/8-toms stereoplugg) inn i DVD-
spillerens AV-kontakt, og koble den andre enden til AUDIO OUTPUT-
kontakten på spillmaskinen eller videokameraet gjennom en RCA-kabel
(hvit = venstre kanal, rød = høyre kanal, gul = video).
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Bruke E-port-tilkobling til en Game Pad.

1) Spill med valgfri Game Pad (se figur 7)
Se bruksanvisningen til den aktuelle Game Pad-en.

Merk: Ikke bruk AV-kontakten og E-porten samtidig i AV IN-modus.

3. Tilkobling av hodetelefoner

http://www.fineprint.com


23

Merk: Du kan bruke forskjellige hodetelefoner med enheten. Du bare
plugger inn hodetelefonen enten i Headphone 1- eller Headphone 2-
kontakten på høyre side av DVD-spilleren. (Se figur 8.)

Figur 8

Når du plugger inn hodetelefonen i Headphone 1-kontakten, deaktiveres
de interne høyttalerne.

O. Spesifikasjoner
Kompatible plater: DVD/CD/MP3
Signalsystem: PAL
Panelstørrelse: 7 tommer
Frekvensrespons: 20 Hz til 20 kHz
Video ut: 1 Vp-p/75 Ohm, ikke-balansert
Lyd ut: 1,4 V rms / 10 kOhm
Lyd S/N: Bedre enn 60 dB
Dynamisk rekkevidde: Bedre enn 85 dB
Laser: Halvlederlaser, bølgelengde: 650 nm / 795 nm
Strømkilde: Likestrøm 9 V
Strømforbruk: 12 W
Driftstemperatur: 5~35 °C
Vekt: 0,615 kg
Dimensjoner (B x D x H): 7,87 x 5,92 x 1,34 tommer
200 x 150,5 x 34 mm
Batteritype: Ni-Mh
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P. Sette inn og bruke oppladbare batterier
Spilleren benytter et sett med Ni-Mh-batterier med lang levetid. Ni-MH-
batterier har høy lagringskapasitet og langsom degradering. Dette betyr at
Ni-MH-batterier ikke har «minne» og derfor kan lades opp på en sikker
måte uten hensyn til om batteriene er helt eller delvis utladet. Batteriene
skal lades helt opp før første gangs bruk.
MERK: Når DVD-spilleren brukes med batterier som strømkilde, må du
passe på at batteriene er ladet opp i minst åtte timer før du kobler dem til
DVD-spilleren.
Under ingen omstendigheter må batteriterminalene kortsluttes. Batteriene
skal heller ikke oppbevares i en metallbeholder eller i fuktige eller våte
omgivelser. Ideelt sett bør batteriene lagres i en lufttett beholder sammen
med et dehydreringsmiddel. En full opplading tar omtrent fem timer og kan
gi strøm til spilleren i omtrent tre timer.

Råd for opplading av batterier:
1. Når batteriet er helt utladet, bør du lade det opp umiddelbart for at det
skal ha lengst mulig levetid (enten du skal bruke batteriet eller ikke).
2. Når du skal lade opp batteriet, setter du kontakten direkte inn i batteriet.
Under oppladingen lyser den røde lampen. Når det er fullt oppladet, slås
den røde lampen av. Nå kan du trekke ut veggkontakten og stanse
oppladingen.

Bruk og vedlikehold av de oppladbare batteriene
1. Pass på at du bare bruker strømadapteren som følger med spilleren
når du lader opp batteriene.
2. Oppladingseffekten blir dårligere hvis temperaturen faller under 10 ºC
(50 ºF) eller overstiger 35 ºC (95 ºF).
3. Fjern batteriet fra spilleren, og oppbevar det på et egnet sted hvis
spilleren ikke skal brukes på lenge. I mellomtiden bør batteriet lades opp
minst hver andre måned for å unngå at det skades slik at det ikke kan
repareres. Hvis batteriet er i spilleren i en lengre periode, må du lade det
opp minst hver andre uke.
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Sette inn batteripakken:
1. Kontroller først at spilleren er slått av og at strømmen er koblet fra.
2. Lukk spillerdekselet.
3. Hold batteripakken foran spilleren.
4. Skyv batteriet mot spillerens bakside til det låses i riktig posisjon. Du
hører et klikk. Enheten passer nøyaktig til spilleren.
5. Stikk batteripluggen inn i DVD-spillerens likestrømkontakt.

Sette inn DVD-spillerens batteri

Fjerne batteripakken:
1. Kontroller først at spilleren er slått av og at batteripluggen er koblet fra.
2. Trykk på utløserknappen til venstre på batteriet, og la samtidig batteriet
gli mot enhetens bakside.

Fjerne DVD-spillerens batteri
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Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene
betyr at det elektriske og elektroniske utstyret ikke
skal kastes sammen med husholdningsavfallet ved
endt levetid.
I EU-landene finnes det separate
innsamlingssystemer til resirkulering.
Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren du
kjøpte produktet av for ytterligere informasjon.
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