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Dvd-läsarens skivfack.
AUDIO Intag för anslutning av
extern ljudenhet.
VIDEO Intag för anslutning av
extern videoenhet.
SENSOR Fjärrstyrningens
IR-mottagare.
S-VIDEO OUTPUT Uttag för
S-VHS.
VIDEO Uttag för anslutning av
bildskärm.
AUDIO Uttag för anslutning av
Blaupunkt ljudanläggning.
EXT. IR Anslutning av extern
IR-sensor (tillval).
DC 12V/24 V Intag för anslutning av DVP 01C till spänningskälla 12 V/24 V.
WIRE REMOTE Anslutning av
fjärrstyrning med sladd (tillval).

NORGE

5

K
L

SUOMI

3
4

POWER Apparaten Till/Från.
Display Visa/inte visa statusrad
på skärmen.
ANGLE Välja kameravinkel.
SUBTITLE Välja undertext till
film.
AUDIO Välja språk för ljudspåret.
ZOOM Förstora parti under
spelning.
Flytta markören i menyn.
Flytta markören i menyn.
MENU Välja huvudmeny på
dvd-skiva.
RETURN Lämna menypost i
meny.
A-B Markera självvald sekvens
på dvd-skiva.
SLOW Stoppa/starta spelning i
slow motion.
PAUSE Avbryta spelning.
STOP Stoppa spelning.
PLAY Starta spelning.
Snabbspolning bakåt.
Snabbspolning framåt.
Byta till början på kapitlet.
Byta till början på nästa
kapitel.
REPEAT Upprepa kapitel eller
avsnitt av film.
Flytta markören i menyn.
SETUP Visa inställningsmenyn.
Flytta markören i menyn.
ENTER Välja menypost.
0-9 Numerisk knappsats.
OPEN/CLOSE Öppna/stänga
dvd-läsarens skivfack.
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DEUTSCH
ITALIANO

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Utsätt inte apparaten DVP 01C
för direkt solljus eller rumstemperatur över 80°C. I annat fall kan apparaten resp. skivan ta skada.

Trafiksäkerhet

SUOMI

NORGE

SVENSKA

NEDERLANDS

Trafiksäkerheten måste alltid gå
före allt annat. Använd bara apparaten när trafiksituationen tillåter det.
Lär känna din apparat innan Du
startar.
Ljudsignaler från utryckningsfordon
skall kunna uppfattas inuti ditt fordon
på ett tydligt sätt och i tillräckligt god
tid. Anpassa volymen därefter.
Risk för skada. Apparaten DVP
01C är en laserprodukt i klass 1. Se
aldrig direkt mot laserstrålen eller in
i apparathuset. Försök heller aldrig
att öppna apparathuset.
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Tack för att Du valt en produkt från
Blaupunkt. Vi hoppas att Du kommer få
stor glädje av din nya apparat.
Vänligen läs igenom denna bruksanvisning innan Du börjar använda ditt nyförvärv. Blaupunkts redaktörer arbetar
hela tiden med att utforma
bruksanvisningarna på ett sådant sätt
att de är tydliga och lätta att förstå. Om
Du trots detta undrar över något som
rör användningen, ber vi dig ta kontakt
med din fackhandel eller med kundtjänsten i ditt land. Telefonnumret står
på bifogad lista.
För produkter köpta inom Europeiska
unionen ger vi en tillverkargaranti. Villkoren för vårt garantiåtagande står i bifogad kundtjänstlista och publiceras på
www.blaupunkt.com.

ENGLISH

ALLMÄNT

MONTERING

FJÄRRSTYRNING

Montering

Fjärrstyrning

Infästning

Samtliga apparatfunktioner kan kontrolleras med bifogad infraröd (IR) fjärrstyrning. Fjärrstyrningens och frontpanelens knappar har samma symboler och
funktioner.
När
Du
använder
fjärrstyrningen är det för bäst funktion
lämpligast att rikta den (dvs. den
infraröda ljusstrålen) direkt mot IR-mottagaren N.
Om Du monterar spelaren så att den
infraröda mottagaren skyms, kan Du
montera en extern IR-mottagare (tillval)
på ej skymd plats för avkänning av
fjärrstyrningen. Den externa IR-mottagaren ansluts till uttaget EXT. IR R
på apparatens baksida.
Istället för en infraröd kan även en fjärrstyrning med sladd anslutas till spelaren (WIRE-REMOTE T på apparatens baksida). Blaupunkt erbjuder gärna
passande fjärrstyrning. Vänligen observera att sådan sladdfjärrstyrning inte
medger styrning av samtliga funktioner.
Slutligen kan spelarens grundläggande
funktioner även styras från bussanläggning med Blaupunkt manöverpanel BCA/CPA...

Använd medföljande monteringsvinkel
om Du vill montera apparaten DVP 01C
själv.
Observera:
Använd medföljande skruvar för att
fästa apparaten. Andra skruvar kan
annars skada delar i DVP 01C.
Se till att anslutningskablarna inte
kommer i kläm vid montering.

Elektrisk anslutning
Använd medföljande 6-poliga stickpropp (typ Molex) och kontakter, såvida
stickproppen för spänningsmatning inte
redan är integrerad i Blaupunkts
anslutningskabel (tillval "Professional
Line").
Kontrollera att polerna sitter rätt när Du
gör iordning anslutningskabeln. Koppla
samman kabeln med spänningskällan
och stick in Molex-stickproppen i
hylstaget DC 12 V / 24 V S på baksidan av DVP 01C.

Anslutning audio/video
Använd den anslutningskabel (tillval)
som Blaupunkt erbjuder för att ansluta
DVP 01C till bussanläggning. Koppla
kablarna till uttag P och Q på apparatens baksida. Kontrollera att video- och
audiokablarna stämmer överens med
apparatens hylstag.

Sätta i batterier
Fjärrstyrningen drivs av två batterier i
storlek AA. Dessa medföljer.

➮ Öppna batterifacket på
fjärrstyrningens baksida.

➮ Lägg i batterierna såsom det avbildas i batterifacket.

➮ Stäng batterifacket.

112

Om en dvd-skiva redan är ilagd, visas
dvd-menyn eller så börjar spelningen
automatiskt (beror på skivans utförande).

Lägga i skiva
➮ Tryck på OPEN/CLOSE J.
Skivfacket skjuts ut.

➮ Lägg skivan i fackets skivformade
ursparing med den tryckta sidan
uppåt.

➮ Tryck en gång till på OPEN/
CLOSE J.
Skivfacket dras in. Antingen börjar
ski van spela eller så visas skivans dvdmeny (beror på skivans utförande).
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➮ Tryck på POWER 1.

ITALIANO

För att koppla apparaten Till resp. Från:

NEDERLANDS

Till/Från

SVENSKA

Med DVP 01C kan du spela följande
skivformat: dvd, vcd, svcd (om de följer
standarden; inte xsvcd), sedvanliga cdskivor (audio, data, mp3). Denna bruksanvisning avser i första hand hant-ering
av dvd-skivor, men knappfunktionerna
är samma vid spelning av cd-skivor.
DVP 01C är normalt avsedd för spelning av dvd-skivor med regionkod 2. Om
din apparat är inställd för annan regionkod, visas detta på baksidan av denna
bruksanvisning och på apparaten
genom fastklistrade dekaler (1=US).

NORGE

Dvd är en förkortning av digital versatile
disc, dvs. en digital, mångsidig skiva.
Dvd är därför en teknik med stora framtida möjligheter inte bara inom videofilm, utan över hela multimediaområdet.
Fastän dvd-skivan har samma storlek
som en vanlig musik- eller data-cd kan
den lagra upp till 17 GB data (en vanlig
cd lagrar som mest 650 MB).
Därmed finns på dvd-skivan inte bara
plats för högkvalitativa ljud- och filminspelningar utan även utrymme för
extra funktioner och finesser.
På dvd-skivan lagras därför inte bara
själva filmen utan även t.ex. trailer (bioeller tv-reklam för filmen) eller en dokumentation från inspelningen ("making
of..."). Du kan dessutom oftast välja
mellan olika språk för ljudspåret och/eller undertexten. Alla dessa funktioner
når Du bekvämt från en särskild dvdmeny.

Grundfunktioner

SUOMI

Dvd - framtidens
videoteknik

GRUNDFUNKTIONER

TÜRKÇE

INLEDNING

GRUNDFUNKTIONER
Ta ut skiva
➮ Tryck på OPEN/CLOSE J.

Visa skärminfo

Dvd-facket skjuts ut.

Informationen visas i skärmens övre
kant.

➮ Ta ut dvd-skivan ur facket.
För att stänga facket igen:

➮ Tryck en gång till på OPEN/
CLOSE J.

Starta spelning
När skivan är ilagd, börjar den spela
eller så visas dvd-menyn. Detta är beroende av dvd-skivans utförande.
Välj språk (om Du så önskar) och gå
sedan genom menyn "starta film".

➮ Tryck på PLAY ?.
Skivan börjar spela.

Skärminfo
På skärmen kan Du när som helst se
dvd-skivans olika inställningar samt
aktuell inställning för apparaten.
Vilken information som kan visas på
skärmen varierar med olika dvd-skivor.
Några av de informationer som vanligen finns är:
● T 1/3: Det första av dvd-skivans tre
avsnitt (title) spelas just nu.
● C 7/23: Det sjunde av avsnittets 23
kapitel (chapter) spelas just nu.
● T 01:07:12: Aktuell speltid (time)
för avsnittet är nu en timme, sju
minuter och tolv sekunder.

➮ Tryck på DISPLAY 2.

Observera
För vissa dvd-skivor kan fler
inställningar göras än vad skärmen kan
visa samtidigt. Fortsätt då att trycka på
DISPLAY 2 för att stega genom alla
tillgängliga inställningsalternativ.
När Du aktiverar vissa funktioner visas
och släcks skärminfon automatiskt. Du
kan även släcka skärminfon manuellt.
Stänga av skärminfo

➮ Tryck på DISPLAY 2 (ev. flera
gånger) tills tilläggsinformationen
på skärmen släcks (inte visas
längre).

Snabbspolning framåt / bakåt
Du kan spela skivan framåt/bakåt med
dubbel, fyrfaldig, sexfaldig eller åttafaldig hastighet.
Snabbspolning framåt
För att spola dvd-skivan framåt snabbt
eller mycket snabbt:
A (ev. flera ggr) tills
filmen visas med önskad hastighet.

➮ Tryck på

Snabbspolning bakåt
För att spola tillbaka dvd-skivan snabbt
eller mycket snabbt:
@ (ev. flera ggr) tills
filmen visas med önskad hastighet.

➮ Tryck på
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SLOW < för att minska spelhastigheten.
Spelhastigheten halveras för varje
knapptryckning.

➮ Som mest kan Du minska spelhastigheten till en åttondedel av det
normala (tre tryck på SLOW <.
För att åter spela med normal hastighet:

➮ Tryck på PLAY ?.
Avbryta och påbörja spelning
Pausa

➮ Tryck en eller flera gånger på
C.
Spelningen hoppar till början på nästa
resp. senare följande kapitel.
För att hoppa till början på aktuellt kapitel eller ett av de föregående kapitlen:

➮ Tryck en eller flera gånger på
B.
Spelningen hoppar till början på aktuellt resp. tidigare kapitel.

Upprepa kapitel, avsnitt eller
sekvens

➮ Tryck på STOP >.

Upprepa kapitel eller avsnitt
(REPEAT)

Spelningen avbryts.

➮ Tryck på REPEAT D för att spela

➮ Tryck på PLAY ?.
Skivan börjar spela.

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS

aktuellt kapitel upprepade gånger.

➮ Tryck en gång till på REPEAT D
för att spela hela avsnittet upprepade gånger.

SUOMI

Starta spelning på nytt

ESPAÑOL

➮ Tryck en eller flera gånger på

PORTUGUÊS

Dvd-skivan kan spelas med halverad,
fjärdedels eller åttondels hastighet.

Ett avsnitt på en dvd-skiva kan vara
indelat i mindre kapitel (chapter).
För att hoppa till nästa eller ett senare
kapitel:

ITALIANO

Slow motion

Hoppa över kapitel

NEDERLANDS

Dvd-skivan återgår till att spelas med
normal hastighet.

Spelningen avbryts och bilden fryses.
För att fortsätta spela:
Tryck på PAUSE = eller PLAY ?.

NORGE

➮ Tryck på PLAY ?.

Stillbild
➮ Tryck på PAUSE =.
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Avsluta snabbspolning framåt/
bakåt
För att avsluta snabbspolning framåt
resp. bakåt:

SVENSKA

GRUNDFUNKTIONER

GRUNDFUNKTIONER
Avsluta REPEAT

Visa undertext / välja språk

➮ Tryck på REPEAT D (ev. flera

För att visa undertext:

ggr) tills "REPEAT OFF" visas.
Upprepa spelning av självvald
sekvens

➮ Tryck under spelningen på knappen A-B ; för att markera
sekvensens början.

➮ Tryck en gång till på knappen
A-B ; för att markera sekvensens
slut.
Den sekvens Du valt spelas nu upprepade gånger.
Avbryta upprepning av sekvens

➮ Tryck på knappen A-B ; för att

➮ Tryck på SUBTITLE 4.
Undertext visas. Tilläggsinformationen
på skärmen visas och anger aktuellt
språk för undertexten samt hur många
språk det finns att välja mellan.
För att byta språk på undertexten:

➮ Tryck en eller flera gånger på
SUBTITLE 4 tills undertexten
visas på önskat språk.
Observera
Om och på vilket språk undertexten ska
visas, kan Du också välja i dvd-menyn
(se "Dvd-meny").

avsluta upprepning av självvald
sekvens.
Spelningen fortsätter normalt.

Stänga visning av undertext

Hoppa till början av skivans
första avsnitt
➮ Tryck två gånger på STOP >.
➮ Tryck på PLAY ?.

Välja språk för ljudspåret

Spelningen återupptas på nytt i början
av avsnittet.

➮ Tryck på SUBTITLE 4 (ev. flera
ggr) tills "SUBTITLE OFF" visas.

För att välja vilket språk som ska
höras:

➮ Tryck en eller flera gånger på
AUDIO 5.
Ljudspårets språk byts. Skärminfo visas
och anger aktuellt språk och dess
nummerbeteckning samt hur många
språk Du kan välja mellan.
Observera
Du kan även välja ljudspårets språk i
dvd-menyn (se "Dvd-meny").
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➮ Tryck en gång på ZOOM 6.
För att förstora ett bildparti till det dubbla:

➮ Tryck en gång till på ZOOM 6.

ESPAÑOL

För att förstora ett bildparti till det fyrdubbla:

➮ Tryck tre gånger på ZOOM 6.

G eller

7/

PORTUGUÊS

För att flytta bildpartiet horisontellt och
vertikalt över helbilden:

➮ Tryck på en av knapparna

DEUTSCH

Observera
I inställningsmenyn kan Du välja att låta
visa en kamerasymbol på skärmen när
det finns olika kameravinklar att välja
mellan. För mer information, se avsnittet "Visa kameravinkel" i kapitlet
"Inställningar".

ENGLISH

Du kan i tre steg förstora ett bildparti
upp till fyra gånger.
För att förstora ett bildparti 1,5 gång:

8/

E.

Byta kameravinkel

SVENSKA

NEDERLANDS

ITALIANO

På vissa dvd-skivor kan Du välja mellan två eller flera kameravinklar på
samma scen.
Intill kamerasymbolen i tilläggsinformationen på skärmen visas numret för aktuell kameravinkel samt hur
många kameravinklar Du kan välja
mellan.
För att byta kameravinkel:

➮ Tryck på ANGLE 3.

SUOMI

NORGE

Scenen visas ur nästa kameravinkel.
Tilläggsinformationen visas på skärmen.
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Förstora bildparti

FRANÇAIS

GRUNDFUNKTIONER

INSTÄLLNINGAR
Inställningar
I menyn SETUP kan Du ställa in specifika funktioner för apparaten.

Visa inställningsmenyn

Välja språk för undertext
➮ Välj menyn SETUP.
➮ Välj med knapparna 7/

E
menyposten "PREFERENCES".

Avbryt spelning av eventuellt ilagd dvdskiva i apparaten.

➮ Kvittera det markerade alternativet

➮ Tryck två gånger på STOP >.

7/ E
menyposten "SUBTITLE".
Aktuellt valt språk och vilka språk som
är tillgängliga visas bakom menyposten
"SUBTITLE".
Om Du vill ställa in ett annat språk:

För att visa inställningsmenyn:

➮ Tryck på SETUP F.
Välja språk för ljudspåret
➮ Välj menyn SETUP.
➮ Välj med knapparna 7/

E
menyposten "PREFERENCES".

➮ Kvittera det markerade alternativet
med ENTER H.

➮ Välj med knapparna

➮ Tryck på G.
➮ Välj önskat språk med knapparna
7/

E.

➮ Kvittera det markerade alternativet
7/

E

menyposten "AUDIO".
Aktuellt valt språk och vilka språk som
är tillgängliga visas bakom menyposten
"AUDIO".
Om Du vill ställa in ett annat språk:

➮ Tryck på G.
➮ Välj önskat språk med knapparna
7/

med ENTER H.

➮ Välj med knapparna

E.

➮ Kvittera det markerade alternativet
med SETUP F.
Inställningen sparas och menyn stängs.

med SETUP F.
Inställningen sparas och menyn stängs.

Välja språk för dvd-menyn
➮ Välj menyn SETUP.
➮ Välj med knapparna 7/ E
menyposten "PREFERENCES".

➮ Kvittera det markerade alternativet
med ENTER H.
7/ E
menyposten "DISC MENU".
Aktuellt valt språk och vilka språk som
är tillgängliga för dvd-menyn visas
bakom menyposten "DISC MENU".
Om Du vill ställa in ett annat språk:

➮ Välj med knapparna

➮ Tryck på G.
➮ Välj önskat språk med knapparna
7/
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E.

med ENTER H.
7/ E
menyposten "TV DISPLAY".
Bakom menyposten "TV DISPLAY"
visas tillgängliga skärminställningar:
● NORMAL/LB: Dvd-spelaren är ansluten till skärm med format 4:3.
Med denna inställning visas en
bredbilds hela bredd på skärmen
med en svart remsa vid skärmens
övre och undre kant.
● NORMAL/PS. Dvd-spelaren är ansluten till skärm med format 4:3.
Med denna inställning visas en
bredbilds hela höjd på skärmen. En
bit av höger och vänster kant utelämnas automatiskt.
● WIDE: Dvd-spelaren är ansluten till
skärm med format 16:9. Med
denna inställning visas en hel bredbild på skärmen.
Om Du vill välja en annan inställning:

➮ Välj med knapparna

➮ Tryck på G.
➮ Välj önskad inställning med knapparna

7/

E.

Observera
Denna spärrfunktion finns inte på alla
dvd-skivor.
Följande uppställning visar de olika
nivåkodernas betydelse:
Nivå 1:
Spelning av dvd-skiva är
spärrad.
Nivå 2-7: Dvd-skivor för barn kan
spelas. Övriga skivor är
spärrade.
Nivå 8:
Alla dvd-skivor kan spelas.
Observera
På vissa dvd-skivor kan Du koppla bort
spärren redan vid start genom att trycka
JA (ENTER) samt ange lösenordet. På
andra dvd-skivor måste Du innan
spelningen börjar gå till inställningsmenyn för att ändra nivåkoden. Detta
beror på skivans utformning.
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➮ Kvittera det markerade alternativet

PORTUGUÊS

7/ E
menyposten "GENERAL SETUP".

Du kan förse apparaten med ett lösenord för att förhindra obehörig användning.
Dessutom kan Du använda en s.k. nivåkod ("rating level"). Vissa dvd-skivor
är definierade med en särskild nivåkod, som anger åldersgräns för innehållet på skivan. Om Du ställer in en
viss nivåkod för spelaren och sedan en
skiva med högre kod läggs in, kan
skivan bara spelas om lösenord matas
in.

ITALIANO

Åldersgräns

NEDERLANDS

Välja skärmformat
➮ Välj menyn SETUP.
➮ Välj med knapparna

SVENSKA

med SETUP F.
Inställningen sparas och menyn stängs.

NORGE

➮ Kvittera det markerade alternativet

med SETUP F.
Inställningen sparas och menyn stängs.

SUOMI

➮ Kvittera det markerade alternativet

TÜRKÇE

INSTÄLLNINGAR

INSTÄLLNINGAR
7/ E
menyposten "PASSWORD".
Om Du vill ändra lösenord:

➮ Välj med knapparna

Ställa in åldersgräns
För att bestämma nivåkod:

➮ Välj menyn SETUP.
➮ Välj med knapparna

7/ E
menyposten "PREFERENCES".

➮ Kvittera det markerade alternativet
med ENTER H.
7/
menyposten "PARENTAL".
Om Du vill ändra nivåkod:

➮ Välj med knapparna

➮ Tryck på

E

G.

Du uppmanas att ange lösenord. Om
Du inte har valt lösenord än:

➮ Mata in 3308 med den numeriska
knappsatsen 0-9 I.
Observera
Koden 3308 gäller alltid och kan användas om Du råkat glömma ditt lösenord.
7/ E
önskad nivåkod (mellan 1 och 8).

➮ Välj med knapparna

➮ Kvittera det markerade alternativet
med SETUP F.
Inställningen sparas och menyn stängs.
Ändra lösenord
För att ändra lösenord:

➮ Välj menyn SETUP.
➮ Välj med knapparna

7/ E
menyposten "PREFERENCES".

➮ Kvittera det markerade alternativet
med ENTER H.
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➮ Tryck på

G.

Du uppmanas att ange lösenord. Om
Du inte har valt lösenord än:

➮ Mata in 3308 med den numeriska
knappsatsen 0-9 I.
Du uppmanas nu att ange det nya
lösenordet två gånger.

➮ Mata in det nya lösenordet två
gånger i följd med den numeriska
knappsatsen 0-9 I.

➮ Kvittera det markerade alternativet
med SETUP F.
Inställningen sparas och menyn stängs.

Ställa in färgtv-system
För att få bästa möjliga bildkvalitet på
dvd-spelaren väljer Du det färgtv-system som den anslutna skärmen är inställd efter.

➮ Välj menyn SETUP.
➮ Välj med knapparna

7/ E
menyposten "GENERAL SETUP".

➮ Kvittera det markerade alternativet
med ENTER H.
7/ E
menyposten "TV TYPE".
Aktuellt inställt färgtv-system "PAL"
eller "NTSC" visas bakom "TV type".
PAL är det färgtv-system som gäller för
Europa och NTSC det som gäller för
Amerika och Asien.

➮ Välj med knapparna

➮ Kvittera det markerade alternativet
med ENTER H.
7/ E
menyposten "ANGLE MARK".
Om Du vill välja en annan inställning:

➮ Välj med knapparna

➮ Tryck på G.
➮ Välj önskad inställning med knapparna

7/

E.

➮ Kvittera det markerade alternativet
med SETUP F.
Inställningen sparas och menyn stängs.

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

med SETUP F.
Inställningen sparas och menyn stängs.

7/ E
menyposten "GENERAL SETUP".

PORTUGUÊS

➮ Kvittera det markerade alternativet

➮ Välj menyn SETUP.
➮ Välj med knapparna

ITALIANO

E.

SVENSKA

7/

NORGE

arna

Du kan välja att låta visa en kamerasymbol " " på skärmen om det finns
olika kameravinklar på dvd-skivan att
välja mellan. För att visa symbolen, väljer Du alternativet "ON".

SUOMI

➮ Tryck på G.
➮ Välj önskad inställning med knapp-

Visa kameravinkel
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Observera
Om Du väljer ett system som din skärm
inte är inställd för kan det hända att
ingen bild visas.
Om Du vill välja en annan inställning:

NEDERLANDS

INSTÄLLNINGAR

DVD-MENY
Dvd-meny
Dvd-menyn är lagrad på skivan. När Du
lägger i skivan och spelningen startar,
visas denna meny automatiskt på
skärmen.
Observera
Vilka valmöjligheter dvd-menyn uppvisar varierar mellan olika dvd-skivor.
En dvd-meny för en dvd-video kan t.ex.
erbjuda följande möjligheter:
● Välja mellan olika språk för ljudspår
och/eller undertext.
● Förutom själva filmen kan Du även
se trailer (bio- eller tv-reklam för
filmen) eller en dokumentation från
inspelningen ("making of ...").
● En film på en dvd-skiva är indelad i
ett antal kapitel. Du kan välja ett av
dessa kapitel och starta spelningen
direkt därifrån (dvs. Du slipper
spola fram/tillbaka som med en
videokassett).

122

Välja dvd-meny
➮ Tryck på knappen MENU 9.
Dvd-menyn visas på skärmen.
Observera
Du behöver inte avbryta pågående spelning för att välja dvd-menyn.

Välja i dvd-menyn
➮ Välj menypost i dvd-menyn med
knapparna

.

➮ Kvittera det markerade alternativet
med ENTER H.

➮ När Du genom val kommit till en
undermeny kan Du där på nytt
välja med knapparna 8/ G
eller 7/ E och ENTER H.

Stänga dvd-menyn
Efter att Du valt önskat alternativ (t.ex.
starta filmen) stängs menyn automatiskt
och ditt val utförs.

Drifttemperatur
Luftfuktighet

DEUTSCH
SUOMI

NORGE

Laser
Färgsystem
Bildupplösning video
720 pixlar horisontalt x 576 pixlar
vertikalt (PAL)
720 pixlar horisontalt x 480 pixlar
vertikalt (NTSC)
Frekvensområde
video
5 MHz / - 2 dB
audio
20 Hz - 20 kHz
Utnivå video
1 Vss, 75 Ω
Utnivå audio
2 V eff, 100 Ω
Vikt
2,3 kg
Mått
170 x 75 x
248 mm

ENGLISH

950 mA
50 mA viloläge
600 mA
40 mA viloläge
-15°C till
+60°C
mellan 10%
och 90%
650 nm
PAL och NTSC

Med förbehåll för ändringar.
123

TÜRKÇE

Observera
Du kan inte byta till en annan mapp
medan Du spelar en mp3-fil.
Funktionerna spela, söka, pausa och
upprepa använder Du på samma sätt
som för dvd-skiva. (Se beskrivning
ovan.)

28,8 V

12 V/ 24 V
≤ 20 watt

FRANÇAIS

Driftspänning
Effektuttag
Strömförbrukning:
14,4 V

ESPAÑOL

Förutom dvd-skivor kan Du även spela
skivor i format vcd (video-cd), cd (audio)
och mp3.
Om Du lägger in en vanlig musikskiva
(audio-cd), kan Du använda funktionerna spela, söka, pausa och upprepa
på samma sätt som för dvd-skivan. (Se
beskrivning ovan.)
Vill Du spela en cd-skiva med mp3filer, måste dessa ha formatet "Joliet"
eller "ISO 9660".
När Du lägger i en mp3-skiva, visas en
särskild meny ("smart navi") där Du kan
flytta runt och välja bland mappar och
filer på skivan.
I denna meny använder Du knapparna
8/ G eller 7/ E och ENTER
H för att välja.

PORTUGUÊS

Tekniska data

ITALIANO

Cd och mp3

NEDERLANDS

TEKNISKA DATA

SVENSKA

CD OCH MP3

Blaupunkt GmbH
03/03

CM/PSS - 8 622 403 514
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