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ADVARSEL
Du reduserer risikoen for brann eller elektrisk
støt ved å unngå å utsette apparatet for søl eller
spruting og ved å ikke plassere væskefylte
objekter på apparatet, som for eksempel vaser.
Ikke åpne kabinettet, det kan medføre fare for
elektrisk støt. Overlat alle reparasjoner til
kvalifisert personell.
Strømledningen må bare byttes av kvalifisert
personell.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for sterk
varme, som for eksempel fra direkte sollys
eller åpen ild.

Dette apparatet er klassifisert i LASERKLASSE 1.
Denne merkingen finnes på baksiden.

FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen med dette
produktet medfører økt fare for øyeskader. Laserstrålen
som brukes i denne CD/DVD-spilleren, kan forårsake
øyeskader. Kabinettet må derfor ikke demonteres.
Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personell.
Avhending av brukt elektrisk og
elektronisk utstyr (gjelder i EU
og andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen viser at produktet
ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres på egnet innsamlingssted for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for at du
kvitter deg med produktet på riktig måte, bidrar du
til å forhindre potensielle negative konsekvenser for
miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes av
feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
Resirkulering av materialer bidrar til å spare på
naturressursene. Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller
forhandleren du kjøpte produktet av.
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Avhending av brukte batterier
(gjelder i EU og andre europeiske land
med kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på batteriet eller
innpakningen viser at batteriet som
leveres med dette produktet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet
brukes sammen med et kjemisk
symbol. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg)
eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly.
Når du sørger for at du kvitter deg med batteriene
på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative konsekvenser for miljøet og menneskehelsen,
som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av
batteriet. Resirkulering av materialer bidrar til å spare
på naturressursene.
Bare
Europa

I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling
til et innebygd batteri, må batteriet kun byttes av
kvalifisert teknisk personell.
Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for
å sørge for at batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om hvordan
du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet
på egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte
batterier.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller
forretningen hvor du kjøpte produktet, kan gi mer
informasjon om avhending av dette produktet og
batteriene.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørsler som gjelder produktets
samsvar med EU-lovgivning, skal rettes til den
autoriserte representanten, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For spørsmål som gjelder service og garanti, henvises
det til adressene som er angitt i de separate service- og
garantidokumentene.

Forsiktighetsregler
• Selv om spilleren er slått av, er den ikke koblet fra
strømkilden så lenge støpselet står i stikkontakten.
• Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt spilleren.
Den må ikke stå inne i en bokhylle eller lignende.
• Plasser spilleren slik at strømledningen raskt kan
trekkes ut av stikkontakten hvis det skulle oppstå
problemer.
• Hvis spilleren flyttes direkte fra et kaldt til et varmt
sted, eller plasseres i et svært fuktig rom, kan det
oppstå kondens på linsene inne i spilleren. Dette
kan medføre tekniske problemer. Hvis dette skulle
skje, bør du ta ut platen og la spilleren være påslått
i omtrent en halvtime til kondensen har fordampet.

Regionkode
Regionkoden er trykket på baksiden av enheten.
Den kan bare spille av kommersielle DVD-er som
er merket med identiske regionkoder eller ALL .

Informasjon om opphavsrett, varemerker
og programvarelisens.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby- og dobbel-D-symbolet er varemerker
for Dolby Laboratories.
• "DVD Logo" er et varemerke for DVD Format/Logo
Licensing Corporation
• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter
brukes på lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson..
• Windows Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke for Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land.
Dette produktet inneholder teknologi som er
underlagt visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft.
Det er forbudt å bruke eller distribuere denne
teknologien utenfor dette produktet uten
nødvendige lisenser fra Microsoft.
• Alle andre varemerker er varemerker som tilhører
sine respektive eiere.
• DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT
I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLJELISENSEN TIL PRIVAT
OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK FOR EN
FORBRUKER TIL DEKODING AV VIDEO,
I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUALSTANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO"), SOM
ER BLITT KODET I EN PRIVAT IKKEKOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER ER
TILVEIEBRAKT FRA EN VIDEOLEVERANDØR
SOM HAR LISENS FRA MPEG LA TIL Å TILBY
MPEG-4-VIDEO. DET GIS INGEN LISENS,
DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL NOEN
ANNEN BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON,
INKLUDERT INFORMASJON ANGÅENDE
SALGSFREMMENDE, INTERN OG
KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING, KAN
FÅS VED HENVENDELSE TIL MPEG LA, LLC.
SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Visning av kontrollmeny
Trykk DISPLAY.
Trykk DISPLAY en gang til for å endre
visningen av kontrollmenyen.
Hvilke elementer som er tilgjengelige,
avhenger av platen/filen eller situasjonen.
12(27)
18(34)
T
1:32:55

PLAY
DVD VIDEO

OFF
OFF
SET
ON

PROGRAM
ENTER

Quit: DISPLAY

A Elementer i kontrollmenyen:
1 "Menyliste"
Alternativer for det valgte elementet
B Antall titler
Antall kapitler
Avspillingstid
C Avspillingsstatus
Medietype
D Valgt element i kontrollmenyen
Betjeningsmelding

Menyliste
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
TIME/TEXT
TOP MENU/MENU
ORIGINAL/PLAY LIST
PROGRAM
Velg "SET t", trykk deretter ENTER og velg
tittelen (T), kapittelet (C) eller sporet (T) du
ønsker å programmere og trykk ENTER.
Trykk N.
SHUFFLE
REPEAT
A-B REPEAT
Velg "SET t", og trykk deretter ENTER.
Velg punkt A og punkt B ved å trykke ENTER.

,fortsettelse
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PARENTAL CONTROL
Avspilling av enkelte DVD-VIDEOer kan være
begrenset i henhold til et forhåndsbestemt nivå,
som for eksempel brukerens alder. Scener kan
være blokkert eller erstattet av andre scener.
PLAYER t: Angi det firesifrede passordet ditt,
og trykk deretter ENTER. Angi nivået
i "LEVEL". Lavere verdi gir større
begrensninger. Velg et område i "STANDARD".
Når du velger "OTHERS t", velger og angir du
en standardkode. 1 OMRÅDEKODELISTE
FOR BARNELÅS
PASSWORD t: Angi et firesifret passord.
Hvis du glemmer passordet, angir du "199703"
i passordfeltet, trykker ENTER og angir et nytt
firesifret passord.
SETUP
Du kan endre forskjellige innstillinger når
eventuell avspilling er stoppet.
QUICK: Justerer de grunnleggende
innstillingene.
CUSTOM: 1 "Menyen CUSTOM"
RESET: Tilbakestille innstillingene i "SETUP"
til standardinnstillingene.
ZOOM
Mens du zoomer, kan du rulle ved
å bruke C/X/x/c.
ANGLE
CUSTOM PICTURE MODE
Gjør det mulig å velge bildekvalitet.
STANDARD: Viser et standardbilde.
DYNAMIC: Gir et mer dynamisk bilde.
CINEMA: Gjør detaljer i mørke områder
tydeligere.
MEMORY t: Gjør detaljene i bildet tydeligere.
SHARPNESS
Forsterker bildekonturene.
1: Forsterker konturene.
2: Forsterker konturene mer enn 1.

Elementer for DATA-filer

EFFECT
Angir effektene som skal brukes for
bildeoverganger under en lysbildevisning.
MODE 1: Vilkårlig
MODE 2: Fra øverst til venstre
MODE 3: Fra toppen
MODE 4: Fra venstre
MODE 5: Fra midten
MEDIA
Angir medietypen du vil bruke.
VIDEO: Spiller av videofiler.
PHOTO (MUSIC): Spiller av bilde- og
musikkfiler i en lysbildevisning når musikk- og
bildefiler plasseres i samme album.
PHOTO: Spiller av bildefiler.
MUSIC: Spiller av musikkfiler. Hvis du vil spille
av musikk med tekster, trykker du SUBTITLE
mens du spiller av musikkfiler som inneholder
MP3 ID3-tekster.

Menyen CUSTOM
LANGUAGE SETUP
OSD (On-Screen Display): Endrer språket som
vises på skjermen.
MENU: Angir språket for menyen til DVDVIDEO-platen. Når du velger "OTHERS t",
velger og angir du en språkkode.
1 SPRÅKKODELISTE
AUDIO: Endrer språket for lydsporet som
finnes på DVD-VIDEO-platen. Når du velger
"ORIGINAL", velges språket som har prioritet
på platen.
SUBTITLE: Endrer språket for tekstingen som
finnes på DVD-VIDEO-platen. Når du velger
"AUDIO FOLLOW", endres språket for
tekstingen i henhold til språket som er valgt
for lydsporet.
SCREEN SETUP
TV TYPE: Angir skjermformatet på TV-en som
er tilkoblet.

ALBUM (musikk/bilde)
FILE (bilde)

16:9

ALBUM (video)
FILE (video)
DATE
INTERVAL
Angir hvor lenge bildene skal vises på skjermen.

4:3 LETTER BOX

4:3 PAN SCAN
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SCREEN SAVER: Når skjermspareren er satt
til "ON", vises den når spilleren er i pause- eller
stopptilstand i mer enn 15 minutter. Trykk N
for å slå av skjermspareren.
BACKGROUND: Angir bakgrunnsfargen
eller et bilde på TV-skjermen. Hvis du velger
"JACKET PICTURE", selv om platen ikke
inneholder et omslagsbilde, vises
"GRAPHICS"-bildet.
LINE: Angir utgang for videosignaler.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: Angir om Automatisk
hvilemodus er slått av eller på.
Når skjermspareren er satt til "ON", går spilleren
i standbymodus når den har vært i stopptilstand
i mer enn 30 minutter.
AUTO PLAY: Når "ON" er valgt, starter
spilleren automatisk avspilling når spilleren
slås på.
PAUSE MODE: Angir bildet som skal brukes
i pausemodus for DVD-er. Velg normalt
"AUTO". Velg "FRAME" når bildet sendes ut
i høy oppløsning.
TRACK SELECTION: Gir prioritet til lydsporet
som inneholder flest kanaler når du spiller av
en DVD-VIDEO-plate som inneholder flere
lydformater (PCM, MPEG-lyd, DTS, eller
Dolby Digital). Prioritet gis hvis du velger
"AUTO".
MULTI-DISC RESUME: Slår funksjonen for
å gjenoppta avspilling for flere plater av eller på.
Sted for å gjenoppta avspillingen kan lagres
i minnet for opptil seks forskjellige
DVD-VIDEO- og VIDEO-CD-plater.
Hvis du aktiverer funksjonen på nytt, slettes
stedene som er lagret for gjenopptatt avspilling.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Dynamic Range Control): Still
inn i forhold til omgivelsene. Velg "TV MODE"
når de minste lydene ikke kan høres, eller velg
"WIDE RANGE" når omgivelsen er gunstige,
for eksempel for en hjemmekino.
DOWNMIX: Endrer metoden for miksing ned
til to kanaler når du spiller av en DVD som har
bakre lydelementer (kanaler) eller er innspilt
i Dolby Digital-format. Normalt bør du velge
"DOLBY SURROUND".

Spesifikasjoner
System
Laser: Halvlederlaser

Innganger/utganger
• LINE (RGB)-TV: 21-pinner

Generelt
• Strømkrav: 220-240 V AC, 50/60 Hz
• Strømforbruk: 6 W
• Strømforbruket i standbymodus: 0,5 W
• Dimensjoner (ca.): 270 × 38,5 × 207 mm
(bredde/høyde/dybde)
inkl. utstikkende deler
• Vekt (ca.): 950 g
• Driftstemperatur: 5–35 °C
• Fuktighetstoleranse i drift: 25–80 %

Medfølgende tilbehør
• Fjernkontroll (1)
• R6-batteri (AA) (2)
Spesifikasjoner og design kan endres
uten varsel.

Filformater som kan avspilles
Video: MPEG-1 (Cyber-shot data)/MPEG-4
(enkel profil)/Xvid
Bilde: JPEG (DCF-format)
Musikk: MP3 (unntatt mp3PRO)/WMA
(unntatt WMA Pro)/AAC/LPCM/WAVE
Støttede filtyper: ".avi", ".mpg", ".mpeg",
".mp4", ".jpg", ".mp3", ".wma", ".m4a", ".wav"
Støttede plater: DVD, DVD+RW/+R/+R DL
(+VR-modus), DVD-RW/-R/-R DL
(VR-modus/videomodus), musikk-CD/
Super VCD, CD-R/-RW
• DATA-CD-er som er spilt inn i henhold
til ISO 9660 Nivå 1 / Nivå 2 eller dets
utvidede format, Joliet.
• DATA DVD-er som er spilt inn i henhold
til UDF.
• Spilleren vil spille alle filene i listen ovenfor,
selv om filformatet varierer. Avspilling av
slike data kan frembringe støy som kan
resultere i skade på høyttalerne.
• Det kan ta tid å spille av et komplekst
mappehierarki. Lag albumer som ikke har
mer enn to hierarkier.
,fortsettelse
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• Spilleren kan ikke spille av kodede filer,
som for eksempel DRM-beskyttede og
tapsfrie filer.
• Det kan hende at enkelte video-, bilde- og
musikkfiler ikke kan spilles av på grunn
av kodingen eller opptaksforholdene
(gjelder bare BDP-S1200).
• Spilleren vil gjenkjenne maksimalt
200 album og 600 filer. Den kan gjenkjenne
opptil 300 musikkfiler og 300 bildefiler,
når "PHOTO (MUSIC) er valgt.
• Videospilleren kan ikke spille videofiler
som er større enn 720 (bredde) × 576
(høyde) / 2 GB.
• Det kan hende at spilleren ikke kan spille av
videofiler med høy bithastighet helt jevnt
fra en DATA-CD. Det anbefales at du spiller
av ved å bruke DATA-DVD.

Merknad om opptaksmedier
Ikke alle opptaksmedier kan avspilles på
denne spilleren, noe som kan skyldes
opptakskvaliteten eller platens fysiske tilstand
eller egenskaper ved opptaksenheten og
programvaren som ble brukt. Platen kan ikke
spilles av hvis den ikke er fullført på riktig
måte. Noen DATA-plater som er opprettet
i Packet Write-formatet, kan ikke spilles av.

Merknad om kopibeskyttelse
Bilder i DVD-VR-modus med CPRMbeskyttelse kan ikke spilles av.

Merknad om DVD- og VIDEO-CD-plater
Enkelte avspillingsfunksjoner for DVD-og
VIDEO-CD-plater kan være angitt med
hensikt av programvareprodusentene.
Ettersom denne spilleren spiller av DVDog VIDEO-CD-plater på grunnlag
av plateinnholdet som
programvareprodusentene har utviklet, kan
det hende at enkelte avspillingsfunksjoner
ikke er tilgjengelige. Se bruksanvisningen
som fulgte med DVD- eller VIDEO-CDplatene.
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Merknader om plater
Denne enheten er laget for å spille av plater
som samsvarer med CD-standarden.
Tolagsplater og enkelte musikkplater som
er kodet med opphavsrettsbeskyttede
teknologier, samsvarer ikke med
CD-standarden. Det kan derfor hende at
de aktuelle platene ikke er kompatible med
denne enheten.

Merknader om platene
Ikke bruk følgende typer plater:
– Plater med avvikende form
(f.eks. kvadratiske eller hjerteformede).
– Plater med etiketter eller klistremerker.

Avspilling av VIDEO-CD-plater med
PBC-funksjoner
Når du starter avspilling av en VIDEO-CD
med PBC-funksjoner (Playback control),
vises en meny med valg.
Hvis du vil spille av uten å bruke PBC, trykker
du ./> eller nummerknappene når
spilleren har stoppet, for å velge spor.
Trykk deretter N eller ENTER. Hvis du vil
gå tilbake til PBC-avspilling, trykker du to
ganger x og trykker deretter N.

Styre TV-er med fjernkontrollen
Angi TV-produsentens kode ved å trykke
tallknappen samtidig som du holder
TV [/1 inne.
Sony 01
Goldstar 76
Hitachi 24
JVC 33
LG 76

Panasonic 17, 49
Philips 06, 08, 72
Samsung 71
Sharp 29
Toshiba 38

Spilleren fungerer ikke som den skal.

Feilsøking
Hvis du opplever noen av de følgende
problemene når du bruker spilleren, bør
du prøve å finne en løsning med denne
feilsøkingsveiledningen før du vurderer
å levere spilleren til reparasjon. Hvis et
problem vedvarer, kan du ta kontakt med
din nærmeste Sony-forhandler.

c Hvis statisk elektrisitet etc. får spilleren
til å fungere unormalt, bør du dra ut
strømledningen.

"C:13:" vises på skjermen.
c Rengjør platen med en klut eller kontroller
formatet dens.

Strømmen er ikke på.
c Kontroller at strømledningen er ordentlig
koblet til.

Det vises ikke noe bilde, eller det er støy på bildet.
c Koble til tilkoblingsledningen på nytt.
c Tilkoblingsledningene er skadet.
c Kontrollere tilkoblingen til TV-en, og endre
inngangssignalet på TV-en, slik at signalet
fra spilleren vises på TV-skjermen.
c Still inn "LINE" under "SCREEN SETUP"
til en innstilling som passer for TV-en.

Det er ingen lyd.
c Koble til tilkoblingsledningen på nytt.
c Tilkoblingsledningen er skadet.
c Spilleren er i pause- eller sakte
avspillingstilstand.
c Spilleren spoler fremover eller bakover.

Fjernkontrollen fungerer ikke.
c Batteriet i fjernkontrollen er svakt.
c Fjernkontrollen rettes ikke mot
fjernkontrollsensoren
på spilleren.
c Hvis du betjener spilleren ved å trykke flere
knapper på fjernkontrollen etter hverandre,
må du trykke knappene etter hverandre innen
fem sekunder.

Platen blir ikke avspilt.
c Platen er opp-ned. Sett inn platen med
avspillingssiden ned.
c Platen er skjev.
c Platen er tilsmusset eller ødelagt.
c Spilleren kan spille av visse plater.
c Regionkoden på DVD-platen samsvarer ikke
med regionkoden for spilleren.
c Fuktighet har kondensert inne i spilleren.
c Spilleren kan ikke spille av en opptaksplate
som ikke er fullført på riktig måte.
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SPRÅKKODELISTE
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174

Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French

1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334

Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish

1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506

Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian

1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703

Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ikke angitt

ISO 639: 1988 (E/F)-standarden

OMRÅDEKODELISTE FOR BARNELÅS
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2115
2424
2165

Argentina
Australia
Belgia
Brasil
Canada
Chile
Danmark
Filippinene
Finland

2174
2248
2238
2254
2276
2092
2304
2363
2362
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Frankrike
India
Indonesia
Italia
Japan
Kina
Korea
Malaysia
Mexico

2376
2390
2379
2427
2436
2489
2501
2149
2184

Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Portugal
Russland
Singapore
Spania
Storbritannia

2499
2086
2528
2109
2046

Sverige
Sveits
Thailand
Tyskland
Østerrike

