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POWER-tast, for å slå på / av
apparatet
Display-tast, for å blende inn / ut
statuslisten på monitoren
ANGLE-tast, for å velge ut et
kameraperspektiv
SUBTITLE-tast, for å velge ut
undertitlene for en film
AUDIO-tast, for å velge ut
språket for en film
ZOOM-tast, for utsnittsforstørrelse under avspilling
-tast, for å forskyve utvalgsmarkeringen i menyer
-tast, for å forskyve utvalgsmarkeringen i menyer
MENU-tast, for å rope opp hovedmenyen til en DVD
RETURN-tast, for å forlate et
menypunkt i en meny
A-B-tast, for å markere en
selvvalgt passasje i en DVD
SLOW-tast, for å starte og
avslutte slow-motion
PAUSE-tast, for å avbryte
avspillingen
STOPP-tast, for å avslutte
avspillingen
PLAY-tast, for å starte avspillingen
-tast, rask tilbakespoling
-tast, rask fremspoling
-tast, for å skifte til begynnelsen av kapittelet
-tast, for å skifte til begynnelsen av neste kapittel

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

REPEAT-tast, gjenta avspillingen av et kapittel eller avsnitt fra
en film
-tast, for å forskyve utvalgsmarkeringen i menyer
SETUP-tast, rope opp setupmenyen til DVP 01
-tast, for å forskyve utvalgsmarkeringen i menyer
ENTER-tast, for utvalg av
menyinnføringer
0-9-taster, for inntasting av tall
OPEN/CLOSE-tast, for å åpne
og lukke CD-stasjonen
CD-stasjonen
AUDIO-innganger, for tilkopling
av en ekstern audiokilde
VIDEO-inngang, for tilkopling av
en ekstern videokilde
SENSOR, mottaker av IR-fjernkontroll
S-VIDEO OUTPUT, S-VHS-utgang
VIDEO-utganger, for tilkopling til
en monitor
AUDIO-utganger, for tilkopling til
et Blaupunkt audioanlegg
EXT. IR, for tilkopling av en
ekstern IR-sensor (opsjon)
DC 12V/24V inngang, for tilkopling av DVP 01C til en 12 V /
24 V spenningskilde
WIRE REMOTE, for tilkopling av
en kabelfjernkontroll (opsjon)
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INNHOLDSFORTEGNELSE

HENVISNINGER
Takk for at du har bestemt deg for et
Blaupunkt produkt. Vi ønsker deg mye
glede med ditt nye apparat.
Les vennligst denne bruksveiledningen
før første bruk.
Blaupunkt redaktørene arbeider stadig
med å utforme bruksveiledningene
oversiktlige og generelle. Hvis du allikevel skulle ha spørsmål angående
betjeningen, ber vi deg om å kontakte
faghandleren din eller telefon hotlinen i
landet ditt. Telefonnummeret finner du i
vedlagt kundetjenestefortegnelse.
Vi gir en produsentgaranti på produktene som er kjøpt innenfor den Europeiske Union. Garantibetingelsene står
i vedlagt kundetjenestefortegnelse eller
på Internett under www.blaupunkt.com.

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerheten er det første
bud. Derfor må apparatet kun brukes når trafikksituasjonen tillater det.
Gjør deg kjent med apparatet før du
kjører.
Akustiske signaler fra politi, brannvesen og redningstjeneste må kunne
oppfattes i bilen i rett tid.
Under kjøringen bør du derfor lytte
til programmet ditt med avpasset lydstyrke.
Fare for skade. DVP 01C er et
laserprodukt i klasse I. Du må aldri
se inn i laserstrålen. Du må ikke
forøke å se inn i huset, og du må aldri åpne huset.
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Ikke utsett DVP 01C for direkte
sollys hhv. omgivelsestemperaturer
over 80º C, da det kan føre til skader
på DVP 01C og DVD-en.

Elektrisk tilkopling
Hvis støpselet for spenningstilkoplingen
ikke allerede er integrert i Blaupunkts
tilkoplingskabel
(spesialtilbehør
"Professional Line"), bruker du den
medleverte 6 pol. Molex-pluggen og
kontaktene for tilkoplingen.
Vær oppmerksom på riktig polaritet ved
laging av tilkoplingskabelen. Kabelen
forbindes med spenningskilden, og
Molex-pluggen stikkes i bøssing DC 12
V / 24 V S på baksiden til DVP 01C.

Audio / videotilkopling
Bruk tilkoplingskablene som tilbys fra
Blaupunkt (spesialtilbehør) for tilkoplingen av DVP 01C på bussanlegget ditt.
Forbind kabelen med tilkoplingene P
og Q på baksiden på apparatet. Pass
på at video og audiokabelen stemmer
overens med apparatbøssingene.

Legge inn batterier
IR-fjernkontrollen behøver to batterier i
klassen AA. Disse er inkludert i leveringsomfanget.

➮ Åpne batterirommet på baksiden til

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS

fjernkontrollen.

➮ Legg inn de nye batteriene, posisjonert som vist på bildet i batterirommet.

➮ Lukk batterirommet.

NORGE

Henvisninger:
Bruk de medleverte skruene til befestning. Andre skruer kan ødelegge
deler i DVP 01C.
Pass på at ikke tilkoplingskabelen
kommer i klemme ved monteringen.

SUOMI

Hvis du vil montere DVP 01C selv, vennligst bruk den medleverte monteringsvinkelen.

ESPAÑOL

Den medleverte infrarøde (IR) fjernkontrollen stiller alle funksjonene til apparatet til rådighet. Tastene på
apparatets forside er identisk i påtrykk
og funksjon med IR-fjernkontrollen. For
å garantere en feilfri funksjon retter du
IR-fjernkontrollen mot IR-sensoren N
under betjeningsforløpene. Hvis du ønsker å montere DVP 01C på et gjemt
sted og betjene den, med IR-fjernkontrollen, kan du montere en ekstern
IR-mottaker (spesialtilbehør) på et godt
synelig sted i bilen, og forbinde den med
tilkoplingen EXT. IR R på baksiden. I
stedet for IR-fjernkontrollen kan du også
tilkople en Blaupunkt kabelfjernkontroll
fra programmet som går på tilkopling
WIRE REMOTE T på apparatets bakside. Kabelfjernkontrollen tilbyr et innskrenket funksjonsomfang. Du kan også
betjene de vesentlige funksjonene til
DVP 01C med en Blaupunkt betjeningsdel BCA / CPA … fra bussanlegget.

PORTUGUÊS

Montering

ITALIANO

Fjernkontroll

NEDERLANDS

Innbygging

SVENSKA

FJERNKONTROLL
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INNBYGGING

INNLEDNING
DVD - fremtidens
videoteknologi
Med DVD har ikke bare en fremtidsteknologi etablert seg for videoområdet.
DVD står for Digital Versatile Disc, hvor
Versatile står for mangfoldighet.
DVD-en, som har samme format som
audio-CD-en eller CD-ROM-en, kan lagre inntil 17 gigabyte data. Til sammenligning: En vanlig CD-ROM lagrer kun
650 megabyte.
Den lagringskapasiteten tilbyr nok rom
for kvalitativ høyverdige audio- og videoopptak – og for litt tilbehør.
På en DVD-video finner man ikke bare
selve spillefilmen, men ytterligere tilbehør som f. eks. traileren eller "Making
of…" til filmen. Selve filmen kan vises i
forskjellige språk, og med forskjellige
undertitler. Du kan bruke alle disse funksjonene komfortabelt over DVD-ens
egen meny.

GRUNNFUNKSJONER
Grunnfunksjoner
Med DVP 01C kan du avspille: DVD-er,
VCD-er, normrette SVCD-er (ikke
XSVCD-er), vanlige audio/-CD-er og
MP3-CD-er. Denne veiledningen går ut
i fra bruk av DVD-er. Tastfunksjonene
for avspilling av audio-CD-er er identiske
DVP 01C er forutsett for avspilling av
DVD-er med landskode 2. Hvis apparatet skulle være til for andre landskoder
er dette gjort synlig ved klistremerke på
baksiden av denne veiledningen og på
apparatet (1=US).

Slå på / av
For å slå på hhv. av apparatet,

➮ trykker du på POWER tasten 1.
Hvis det allerede ligger en DVD i apparatet oppstår menyen til DVD-en automatisk eller avspillingen starter. Dette
er avhengig av CD-en som er innlagt.

Legge inn DVD
➮ For å legge inn DVD-en trykker du
på tasten OPEN / CLOSE J.
DVD-sjakten kommer ut.

➮ Skyv DVD-en inn i den tilsvarende
DVD-sjakten med skriftsiden vendt
oppover.

➮ Trykk på OPEN / CLOSE en gang
til J.
DVD-sjakten kjøres inn igjen. På billedskjermen oppstår menyen til DVD-en
eller avspillingen begynner. Dette er avhengig av den innlagte DVD-en.
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Starte avspilling
Etter at du har lagt DVD-en inn i apparatet oppstår menyen til DVD-en eller
avspillingen begynner. Dette er avhengig av den innlagte DVD-en.
Etter at du ev. har valgt språk for avspillingen, følger du menyen ("Starte film").

➮ Trykk på PLAY tasten ?.

Henvisning:
Enkelte DVD-er tilbyr flere innstillinger
enn billedskjermangivelsen kan vise på
en gang. Ved å trykke videre på DISPLAY 2, kan du bli vist alle tilgjengelige innstillinger, trinn for trinn.
Hvis du roper opp bestemte funksjoner
blendes billedskjermangivelsen automatisk inn og ut. Du kan blende ut
billedskjermangivelsen igjen manuelt.

Avspillingen starter.

Blende ut billedskjermangivelse

Billedskjermangivelse

➮ Trykk på DISPLAY tasten 2, helt til

Du kan forfølge de forskjellige innstillingene som DVD-en tilbyr deg, og den
aktuelle apparatmodusen til enhver tid
på en billedskjermangivelse.
Hvilke informasjoner billedskjermangivelsen viser konkret, kan være avhengig av DVD-ene som brukes.
Noen av standardinformasjonene er
f. eks.:
● T 1/3: Det første av tre avsnitt
(Title) på DVD-en avspilles aktuelt.
● C 7/23: Det syvende av 23 kapitler
(Chapter) til avsnittet avspilles aktuelt.

billedskjermangivelsen blendes ut.

Rask spoling frem og tilbake
Du kan starte et raskt søk i dobbel, firedobbel, seksdobbel og åttedobbel hastighet.
Rask spoling fremover
For å spole DVD-en raskt hhv. svært
raskt fremover,
A, helt til
filmen vises i ønsket hastighet.

➮ trykker du på tasten

Rask spoling bakover
For å spole DVD-en raskt hhv. svært
raskt bakover,
@, helt til
filmen vises i ønsket hastighet.

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS

/ CLOSE J.

ESPAÑOL

For å kjøre inn sjakten igjen,

➮ trykker du på nytt på tasten OPEN

PORTUGUÊS

➮ Trykk på DISPLAY tasten 2.
Billedskjermangivelsen blendes inn på
øvre kant på billedskjermen.

ITALIANO

➮ Ta DVD-en ut av sjakten.

NEDERLANDS

Blende inn billedskjermangivelse

SVENSKA

T 01:07:12: Spilletiden (Time) til
avsnittet til nå, er aktuelt en time,
syv minutter og tolv sekunder.

NORGE

J.
DVD-sjakten kommer ut.

●

➮ trykker du på tasten
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Ta ut DVD
➮ Trykk på tasten OPEN / CLOSE

SUOMI

GRUNNFUNKSJONER

GRUNNFUNKSJONER
Avslutte rask spoling fremover /
bakover
For å avslutte den raske spolingen fremover / bakover,

Standbilde
➮ Trykk på PAUSE tasten =.

DVD-en avspilles i normal hastighet.

Avspillingen avbrytes og fryses til et
standbilde. For å fortsette avspillingen
trykker du på PAUSE tasten = eller
PLAY ?.

Slow-motion (langsom film)

Hoppe over kapittel

DVD-en kan avspilles med halv, en fjerdedels og en åttendedels hastighet..

Et avsnitt på DVD-en kan være delt inn
i flere mindre kapitler (chapter).
For å hoppe til neste kapittel eller et
annet kapittel,

➮ trykker du på tasten PLAY ?.

➮ Trykk en eller flere ganger på tasten SLOW <, for å forminske
avspillingshastigheten.
Med
hvert
trykk
forminskes
avspillingshastigheten med halvparten.

➮ Ved å trykke tre ganger på SLOW
tasten <, kan du forminske
avspillingshastigheten maksimalt til
en åttendedel av den normale hastigheten.
For å spille av DVD-en med normal
hastighet,

➮ trykker du på tasten PLAY ?.
Avbryte avspilling og starte igjen
Avbryte avspilling

➮ Trykk på STOPP tasten >.
Avspillingen avbrytes.
Starte avspillingen igjen

➮ Trykk på PLAY tasten ?.
Avspillingen startes igjen.

➮ trykker du en eller flere ganger på
C.
tasten
Avspillingen hopper til begynnelsen til
neste hhv. tilsvarende kapittel fremover.
For å hoppe til begynnelsen til det aktuelle eller en av de tidligere kapitlene,

➮ trykker du en eller flere ganger på
tasten
B.
Avspillingen hopper til begynnelsen av
det aktuelle kapittelet hhv. til tilsvarende
kapittel bakover.

Gjenta avspilling av kapittel,
avsnitt eller passasje
Gjenta avspilling av kapittel eller
avsnitt (REPEAT)

➮ trykk på tasten REPEAT D, for å
gjenta avspillingen av det aktuelle
kapittelet.

➮ trykk på tasten REPEAT D nok en
gang, for å gjenta avspillingen av
hele avsnittet.
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Avbryte gjentagelsen av passasjen

➮ Trykk på tasten A-B ;, for å avslutte gjentagelsen av den selvvalgte passasjen.
Avspillingen fortsetter normalt.

Ta opp igjen avspillingen på
begynnelsen av DVD-ens første
avsnitt
➮ Trykk to ganger på STOPP tasten
>.

➮ Trykk på PLAY tasten ?.
Avspillingen blir tatt opp igjen på begynnelsen av DVD-en.

➮ trykker du en eller flere ganger på
SUBTITLE tasten 4, helt til undertittelen blendes inn i det språket
du ønsker.
Henvisning:
Du kan også bestemme om, og i hvilket språk undertittelen skal blendes inn
i menyen til DVD (se DVD meny).
Blende ut undertittel

➮ Trykk på SUBTITLE tasten 4, helt
til "SUBTITLE OFF" vises.

Velge avspillingsspråk
For å velge avspillingsspråk,

➮ trykker du en eller flere ganger på
AUDIO tasten 5.
Avspillingsspråket skifter. Billedskjermangivelsen blendes inn. Det aktuelle
språket, nummeret til språket og antall
tilgjengelige avspillingsspråk vises.

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

gang, for å markere enden til passasjen.
Den passasjen du har valgt ut, avspilles gjentatt.

PORTUGUÊS

➮ Trykk på tasten A-B ; enda en

ITALIANO

spillingen, for å markere begynnelsen til passasjen.

4.
Undertittelen blendes inn. Billedskjermangivelsen vises. Det aktuelle språket
og antall språk som er tilgjengelig for
undertittelen vises.
For å skifte språket i undertittelen,

NEDERLANDS

➮ Trykk på tasten A-B ; under av-

➮ trykker du på SUBTITLE tasten

SVENSKA

Gjenta avspilling av selvvalgt
passasje

For å blende inn undertittelen,

Henvisning:
Du kan også bestemme språket til avspillingen i menyen til DVD (se DVD
meny).

SUOMI

"REPEAT OFF" vises.

Blende inn undertittelen / velge
språk
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Avslutte REPEAT
➮ trykk på tasten REPEAT D, helt til

NORGE

GRUNNFUNKSJONER

GRUNNFUNKSJONER
Forstørre billedutsnitt
Du kan forstørre et billedutsnitt i tre trinn,
helt til det firedobbelte.
For å forstørre et billedutsnittet til det
1,5 dobbelte,

➮ trykker du en gang på ZOOM tasten 6.
For å forstørre et billedutsnittet til det
dobbelte,

➮ trykker du en gang til på ZOOM
tasten 6.
For å forstørre et billedutsnittet til det
firedobbelte,

➮ trykker du tre ganger på ZOOM
tasten 6.
For å kunne bevege billedutsnittet horisontalt og vertikalt over totalbildet,

➮ trykker du på en av tastene
G eller

7/

8/

E.

Skifte kameraperspektiv
Det finnes DVD-er som tilbyr deg to eller flere forskjellige kameraperspektiver
til en scene.
I billedskjermangivelsen vises antallet
mulige kameraperspektiver, i tillegg til
kamerasymbolet og nummeret til det
aktuelle kameraperspektivet.
For å skifte kameraperspektiv,

➮ trykker du på ANGLE tasten 3.
Scenen vises fra det neste kameraperspektivet. Billedskjermangivelsen
blendes inn.
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Henvisning:
I setup-menyen kan du stille inn at det
vises et kamerasymbol, hver gang et
ytterligere perspektiv står til rådighet.
Les om dette i avsnittet "Bli vist kameraperspektiv" i kapittelet "Setup-meny".

➮ trykker du på SETUP tasten F.
Velge avspillingsspråk
➮ Rop opp SETUP-menyen.
➮ Velg menyinnføringen
"PREFERENCES" med tastene
7/ E.

➮ Bekreft med ENTER tasten H.
➮ Velg menyinnføringen "AUDIO"
med tastene 7/ E.
Bak menyinnføringen "AUDIO" vises
det aktuelle, valgte språket og de tilgjengelige språkene.
Hvis du ønsker å stille inn et annet
språk,

➮ trykker du på tasten G.
➮ Velg ønsket språk med tastene
7/

E.

➮ Bekreft med SETUP tasten F.
Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.

➮ trykker du på tasten G.
➮ Velg ønsket språk med tastene
7/

E.

➮ Bekreft med SETUP tasten F.
Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

For å rope opp setup menyen,

med tastene 7/ E.
Bak menyinnføringen "SUBTITLE" vises det aktuelle, valgte språket for undertittelen og de tilgjengelige språkene.
Hvis du ønsker å stille inn et annet
språk,

PORTUGUÊS

tasten >.

NEDERLANDS

➮ trykker du to ganger på STOPP

➮ Bekreft med ENTER tasten H.
➮ Velg menyinnføringen "SUBTITLE"

Velge språk for DVD-menyen
➮ Rop opp SETUP-menyen.
➮ Velg menyinnføringen
"PREFERENCES" med tastene
7/ E.

➮ Bekreft med ENTER tasten H.
➮ Velg menyinnføringen "DISC
MENU" med tastene 7/ E.
Bak menyinnføringen "DISC MENU"
vises det aktuelle, valgte språket for
DVD-menyen og de tilgjengelige språkene.
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SVENSKA

Hvis det er en DVD i apparatet, og
denne spilles av, stopper du avspillingen

"PREFERENCES" med tastene
7/ E.

NORGE

Rope opp Setup meny

SUOMI

I setup-menyen kan du foreta apparatspesifikke innstillinger.

Velge undertittelspråk
➮ Rop opp SETUP-menyen.
➮ Velg menyinnføringen

TÜRKÇE

Setup-meny

ITALIANO

SETUP-MENY

SETUP-MENY
Hvis du ønsker å stille inn et annet
språk,

➮ trykker du på tasten G.
➮ Velg ønsket språk med tastene
7/

Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.

Velge monitorinnstilling
➮ Rop opp SETUP-menyen.
➮ Velg menyinnføringen "GENERAL
E.

➮ Bekreft med ENTER tasten H.
➮ Velg menyinnføringen "TV DISPLAY" med tastene 7/ E.
Bak menyinnføringen "TV DISPLAY"
vises de tilgjengelige monitorinnstillingene:
● NORMAL / LB: DVD-spilleren er
tilkoplet en 4:3 monitor. Bredbildet
vises på billedskjermen i full
bredde, med svarte bjelker på
billedskjermens øvre og nedre
kant.
● NORMAL / PS: DVD-spilleren er
tilkoplet en 4:3 monitor. Bredbildet
vises på billedskjermen i full høyde.
Den venstre og høyre kanten til
bredbildet blir automatisk avkuttet.
● WIDE: DVD-spilleren er tilkoplet en
16:9 monitor. Bredbildet vises på
billedskjermen i full størrelse.
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E.

➮ Bekreft med SETUP tasten F.

➮ Bekreft med SETUP tasten F.

7/

➮ trykker du på tasten G.
➮ Velg ønsket innstilling med tastene
7/

E.

SETUP" med tastene

Hvis du vil velge en annen innstilling,

Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.

Barnesikring
Du kan sikre apparatet med et passord,
for å forhindre bruk av uvedkommende.
I tillegg kan du bestemme en såkalt
"Rating Level". Rating Level betyr at
enkelte DVD-er er utrustet med en
kode som bestemmer aldersgrensen. Hvis du stiller inn en Rating Level
som er under den som er på den innlagte DVD-en kan denne kun avspilles
etter inntasting av passordet.
Henvisning:
Ikke alle DVD-er støtter Rating Level
funksjonen.
I følgende oppstilling finner du betydningen av Rating Level numrene:
Nivå 1:
Avspillingen av DVD-er er
sperret.
Nivå 2-7: DVD-er for barn kan avspilles. Alle andre er sperret.
Nivå 8:
Alle DVD-er kan avspilles.
Henvisning:
Hos noen DVD-er kan du kople fri sperrede DVD-er direkte ved start med JA
(ENTER) og passordet. Hos andre må
du først endre Rating Level i setup, før
avspillingen. Dette er avhengig av DVDen.

Du blir oppfordret til å taste inn passordet. Hvis du ennå ikke har noe passord,

➮ taster du inn 3308 med siffertastaturet 0-9 I.
Henvisning:
Koden 3308 er alltid gyldig, og kan også
brukes hvis du en gang skulle glemme
passordet ditt.

➮ Velg ønsket Rating Level, 1 … 8,
med tastene

7/

E.

➮ Bekreft med tasten SETUP F.
Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.
Endre passord
For å endre passordet,

➮ roper du opp setup menyen.
➮ Velg menyinnføringen
"PREFERENCES" med tastene
7/ E.

➮ Bekreft med tast ENTER H.

➮ Tast inn det nye passordet to ganger med siffertastaturet 0-9 I.

➮ Bekreft med tasten SETUP F.
Innstillingen lagres, setup menyen forlates.

Stille inn fargefjernsynsnomen
til TV-apparatet
For en optimal billedkvalitet stiller du inn
fargefjernsynsnormen, etter den som
den tilkoplede monitoren arbeider.

➮ Rop opp setup menyen.
➮ Velg menyinnføringen "GENERAL
SETUP" med tastene

7/

E.

➮ Bekreft med tast ENTER H.
➮ Velg menyinnføringen "TV TYPE"
med tastene 7/ E.
Bak "TV type" vises aktuelt innstilt
fargefjernsynsnorm, "PAL" eller
"NTSC".
"PAL" er den gyldige fargefjernsynsnormen for Europa, "NTSC" for Amerika /
Asia.
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DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

tasten G.

tastaturet 0-9 I.
Du blir oppfordret til å taste inn det nye
passordet to ganger.

PORTUGUÊS

➮ trykker du på

➮ taster du inn 3308 med siffer-

ITALIANO

7/ E.
Hvis du ønsker å endre Rating Level,
ENTAL" med tastene

tasten G.

NEDERLANDS

➮ Bekreft med tast ENTER H.
➮ Velg menyinnføringen "PAR-

➮ trykker du på

Du blir oppfordret til å taste inn passordet. Hvis du ennå ikke har noe passord,

SVENSKA

"PREFERENCES" med tastene
7/ E.

WORD" med tastene 7/ E.
Hvis du ønsker å endre passordet,

NORGE

➮ roper du opp setup menyen.
➮ Velg menyinnføringen

➮ Velg menyinnføringen "PASS-

SUOMI

Bestemme barnesikring
For å bestemme Rating Level,

TÜRKÇE

SETUP-MENY

SETUP-MENY
Henvisning:
Hvis du stiller inn en norm som avviker
fra din monitor, kan det skje at det ikke
vises noe bilde.
Hvis du ønsker en annen innstilling,

Bli vist kameraperspektiver

➮ trykker du på tasten G.
➮ Velg ønsket innstilling med tastene

➮ Rop opp setup menyen.
➮ Velg menyinnføringen "GENERAL

7/

E.

➮ Bekreft med tasten SETUP F.
Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.

Du kan stille inn at det vises et kameraved flere tilgjengelige
symbol
kameraperspektiver på DVD-en. Velg
innstillingen "ON".

SETUP" med tastene

7/

E.

➮ Bekreft med tast ENTER H.
➮ Velg menyinnføringen "ANGEL
MARK" med tastene 7/ E.
Hvis du ønsker en annen innstilling,

➮ trykker du på tasten G.
➮ Velg ønsket innstilling med tastene
7/

E.

➮ Bekreft med tasten SETUP F.
Innstillingen lagres, setup-menyen forlates.
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-tastene.

➮ Bekreft med ENTER tasten H.
➮ Hvis du kommer til en undermeny
gjennom utvalget kan du enda en
gang ta et valg med tastene 8/
G eller 7/ E og ENTER
tasten H.

Forlate DVD meny

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
SVENSKA

Hvis du velger ut et tilsvarende utvalg i
DVD menyen, f. eks. avspillingen av filmen, forlater du DVD menyen automatisk og avspillingen startes.

ESPAÑOL

nyen med

PORTUGUÊS

Velge i ut i DVD-meny
➮ Velg en menyinnføring i DVD-me-

ITALIANO

Henvisning:
Du må ikke avbryte en avspilling for å
rope opp DVD-menyen.

NORGE

Henvisning:
Hvilke utvalgsmuligheter DVD menyen tilbyr deg er avhengig av DVDen.
En DVD kan f. eks. tilby deg følgende i
DVD menyen:
● Du kan velge mellom forskjellige
språk for avspilling eller for undertittel.
● I tillegg til den egentlige filmen kan
du også se traileren som ble brukt
for å reklamere for filmen på kino
eller i TV, eller du kan se filmens
"Making of…".
● En film er delt opp i flere kapitler
som følger hverandre. Du kan
velge ut et kapittel og begynne avspillingen der, uten å måtte "spole
frem" til tilsvarende sted som ved
en videokassett.

På billedskjermen oppstår DVD-menyen.

SUOMI

Du blir tilbudt DVD-menyen fra den innlagte DVD-en. Når du legger inn en DVD
og avspillingen startes, oppstår DVDmenyen automatisk på billedskjermen.

Rope opp DVD-meny
➮ Trykk på tasten MENU 9.
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TÜRKÇE

DVD-meny

NEDERLANDS

DVD-MENY

CD OG MP3

TEKNISKE DATA

CD- og MP3-drift

Tekniske data

I tillegg til DVD-er og video CD-er kan
du også spille audio-CD-er og MP3-CDer.
Hvis du legger inn en audio-CD og spiller av kan du bruke funksjonene som
avspilling, søk, pause og gjentagelse
som beskrevet i DVD-drift.
Hvis du vil spille av MP3-CD-er må disse
være i format "Joliet" eller "ISO 9660".
Hvis du legger inn en MP3-CD vises en
meny (Smart Navi) til navigasjon på billedskjermen.
Med Smart-Navi-Menyen kan du velge
enkelt mellom titler og permer med tas7/ E og
tene 8/ G eller
ENTER tasten H.

Driftsspenning:
Inngangseffekt:
Strømopptak:
14,4 V:

Henvisning:
Under avspillingen kan du ikke skifte
perm.
De andre funksjonene: Avspilling, søk,
pause og gjentagelse kan også brukes
i MP3-drift, som beskrevet i DVD-drift.

28,8 V:
Driftstemperatur:

12 V / 24 V
≤ 20 watt
950 mA
50 mA standby
600 mA
40 mA standby
-15º C inntil
60º C
10% til 90%
650 nm
PAL og NTSC

Luftfuktighet:
Laser:
Fargenormer:
Video oppløsning:
720 piksel hor. X 576 piksel vert.
(PAL)
720 piksel hor. X 480 piksel vert.
(NTSC)
Frekvensområder
Video:
5 MHz / - 2 dB
Audio:
20 Hz – 20 kHz
Videoutgangsnivå:
1 Vss, 75 Ω
Audioutgangsnivå:
2 V eff, 100 Ω
Vekt:
2,3 kg
Mål:
170 x 75 x
248 mm

Med forbehold om endringer.
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