
16

DVD-SPELER

De speler werkt niet.

Deel 1/2

Er is geen stroomvoorziening.

De batterijen zijn leeg 
of zijn slecht geplaatst.

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Het snoer is niet aangesloten.

De schijf start niet.

De afstandsbedie-
ning

Bepaalde functies 
van de afstandsbediening 
werken niet.

De schijf is niet compatibel.

De schijf is vuil.

Controleer het type van de schijf en 
controleer of de speler compatibel 
is.

Controleer de plaatsing van de 
batterijen of vervang de batterijen 
indien nodig.

De DVD heeft geen 
regiocode '2' of 'all'.

Het lezen start niet. Gebruik een schijf 
met de juiste regiocode.

De SCART-kabel is slecht aangesloten.

Geen beeld op het 

Controleer de aansluiting aan de 
kant van de speler en de televisie.

De televisie staat niet op de 
juiste ingang AV of Ext.

Kies de juiste ingang of schakel de 
DVD-speler uit en aan terwijl u de 
televisie niet uitzet. De televisie zal 
automatisch de DVD-ingang 
selecteren bij het opnieuw starten 
van de DVD-speler.

Stop het afspelen om deze 
functies te gebruiken.

Maak de schijf proper met een 
droge en zachte doek door rechte 
bewegingen van het midden naar 
de buitenzijde (maak geen 

Controleer de werking van het 
stopcontact met een lamp.

Bepaalde functies zijn niet 
beschikbaar tijdens het afspelen 
van de schijf (bijvoorbeeld keuze 
taal en ondertitels). 
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DVD-SPELER
Deel 2/2

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Controleer de instellingen 
in het menu 'Set Up' of 'Installation' 
met behulp van de handleiding. 

Het beeldformaat is niet 
correct, het beeld is vervor-
md.

De instelling van de DVD-speler 
is niet aangepast aan het 
type televisie 4/3 of 16/9.

Stel het volume correct in 
of deactiveer de functie 'Mute'. 

Geen geluid
op de televisie.

Het volume van de televisie staat
op het minimum of de functie 'Mute' 
(stil) is geactiveerd.

Controleer de SCART-aansluiting
op de speler en de televisie.

De SCART-kabel is 
niet goed aangesloten.
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