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1. OLULINE

Ohutus

Teadke neid ohutusalaseid sümboleid

Olulised ohutusalased juhised

See välgunool viitab isoleerimata materjalidele toote
sees, mis võivad põhjustada elektrilöögi. Tagamaks
majapidamises kõigi ohutust, ärge eemaldage toote
kesta.

Hüüumärk viitab olulistele funktsioonidele, mille
puhul peaksite hoolikalt läbi lugema kaasas oleva
kirjanduse, et vältida toote funktsioneerimise ja
hoolduse probleeme.

HOIATUS: Vähendamaks tulekahju ja elektrilöögi
riski, peab toodet kaitsma vihma ja niiskuse eest,
samuti hoidma eemal esemetest, mis on täidetud
vedelikega, näiteks vaase ei tohi asetada seadmele.

ETTEVAATUST: Ennetamaks elektrilööki, sisestage
lai pistiku ots laia pistikupesa avasse, sisestage see
lõpuni.

Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja -
nagu seadmele märgitud.
Ärge kasutage erinevaid patareisid koos
(uusi ja vanu või süsinik ja alkaline jne.).
Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata
pika ajaperioodi vältel.

1. Lugege neid juhiseid.

2. Hoidke need juhised alles.

3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

4. Järgige kõiki juhiseid.

5. Ärge kasutage seada seadet vee läheduses.

6. Puhastage vaid kuiva lapiga.

7. Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage
vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

8. Ärge paigaldage ühegi kuumusallika
lähedusse, näiteks radiaatorid, ahjud ja
teised seadmed (kaasa arvatud võimendid),
mis toodavad soojust.

9. Kaitske voolujuhet pealeastumiste ja
pigistamise eest, eriti pistikute, pistikupesa
ja seadmest väljumise koha juurest.

10. Kasutage vaid tootja poolt lubatud
lisaseadmeid/lisasid.

11. Kasutage vaid (ratastega)alusega, statiiviga,
kronsteiniga või lauaga, mis on lubatud tootja
poolt või mida müüakse seadmega. Kui
kasutate ratastega alust, olge ettevaatlik, kui
liigutate seda seadmega, et vältida vigastusi
maha kukkumisest.

12. Ühendage see seade vooluvõrgust välja
äikesetormide ajal ja kui te ei plaani seadet
pika perioodi jooksul kasutada.

13. Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud
teenindajatele. Teenindust on vaja, kui seade
on kahjustunud ükskõik millisel viisil, näiteks
kui voolujuhe või voolupistik on kahjustunud,
seadmesse on vedelikku pritsitud või
esemeid kukkunud, seade on olnud vihma
käes või niiskuses, ei funktsioneeri
normaalselt või on maha kukkunud.

14. ETTEVAATUST patareide kasutamisel -
vältimaks patareide lekkimist, mis võib viia
kehavigastuste tekkimiseni, vara
kahjustumiseni või seadme kahjustumiseni:

15. Seadet peab kaitsma tilkumise ja pritsmete
eest.

H

H

H

MÄRKUSED
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... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

DivX video faile ei saa taasesitada

Halb raadio vastuvõtt

Audio või subtiitrite keelt ei saa määrata

Osasid faile USB seadmel ei saa taasesitada

USB seadet ei toetata

Kella/äratuse seadistused on kustutatud

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Kontrollige, kas DivX video failid on lõpetatud.

Kontrollige, kas faililaiend on õige.

DRM kaitsega salvestatud videofaile ei saa
taasesitada läbi analoogvideo ühenduse
(näiteks komposiit, komponent ja skart).
Salvestage need failid toetatud plaadile, et neid
taasesitada.

Suurendage vahemaad seadme ja televiisori või
videomaki vahel.

Pikendage FM antenn.

Ühendage hoopis õue FM antenn.

Plaat pole salvestatud mitmes keeles heli või
subtiitritega.

Audio või subtiitrite keele seadistused pole
võimaldatud plaadil.

Kaustade või failide arv USB seadmel on
ületanud limiidi. See pole rike.

Neid failiformaate ei toetata.

USB mäluseade ei ühildu selle seadmega.
Proovige teist.

On olnud voolukatkestus või voolujuhe on
seinast lahti ühendatud.

Seadistage kell/äratus uuesti.

Äratus ei tööta

H

H

Määrake õige kellaaeg.

Lülitage äratus sisse.
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16. Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks
vedelikega täidetud esemed, põlevad
küünlad).

17. Kui kasutate voolupistikut või seadme
ühendust väljalülitamiseks, jääb
väljalülitamiseks kasutatud seade töövalmis
olekusse.

Ülekuumenemise oht! Ärge paigaldage seda seadet
kunagi kitsasse kohta. Jätke alati vähemalt neli tolli
ruumi ümber seadme ventilatsiooniks. Ärge laske
kunagi kardinatel ega teistel esemetel seadme
ventilatsiooniavasid katta.

Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib
tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab
tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada
kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele
inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud
inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.

Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb
kuulmine valjema heliga. Seega pärast
pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub
normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik
kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage
halitugevus enne, kui kuulmine kohandub
suurema helitugevusega.

Seadistage heli vaikseks.

Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete
seda mugavalt, ohutult ja ilma moonutuseta.

Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua
kuulates võib kuulmine kahjustuda.

Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause
kuulamisel.

Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku
ajaperioodi vältel.

Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel, sest
kuulmine kohaneb valju heliga.

Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei
kuule, mis teie ümber toimub.

Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite
kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama
kuulamise. Ärge kasutage kõrvaklappe, kui
sõidate mootorsõidukiga, jalgrattaga, rulaga
jne, sest see võib põhjustada liiklusohtlike
olukordi ja on mitmes piirkonnas ebaseaduslik.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Ettevaatust

Hoiatus

H

H

H

H

H

H

H

H

Nuppude ja kohanduste kasutamine mõnel
muul viisil, kui siin mainitud, võib viia
ohtliku kiirguse paljastusele või teiste
ebaturvaliste funktsioonideni.

Ärge kunagi eemaldage selle toote kesta.

Ärge kunagi õlitage ühtegi selle toote osa.

Asetage see seade lamedale kõvale ja
stabiilsele pinnale.

Ärge kunagi asetage seda seadet
elektrilistele seadmetele.

Kasutage seda seadet vaid siseruumides.
Kaitske seda seadet vee, niiskuse ja
vedelikega täidetud esemete eest.

Kaitske seda seadet otsese päikesevalguse,
avatud leegi ja kuumuse eest.

Ärge kunagi vaadake laserkiirt seadme
sees.

Kuulmisohutus

Kuulake mõõduka helitugevusega

Turvalise helitugevuse leidmiseks:

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide
kasutamisel
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Märkused

Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole
Philips Consumer Lifestyle poolt heaks kiidetud
võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.

See seade on vastavuses Euroopa Liidu
raadiointerferentsi nõuetega.

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida
saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol
on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses
Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalikest eraldi elektriliste
ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge
visake oma vana toodet ära tavalise olmeprügiga.
Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada
potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses
Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC. Neid patareisid ei
tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun
informeerige ennast kohalikest seadustest patareide
kogumispunktide kohta. Korrektne patareide ära
viskamine aitab ennetada potentsiaalseid
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme
püüdnud muuta lihtsaks pakendi eraldamise
kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht
(pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahu
lehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber
töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab
spetsialiseerunud firma. Palun uurige kohalikke
seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide,
vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.

See seade on vastavuses USA patentide
autoriõiguste seadustega ja teiste intellektuaalsete
vara Rovi Corporation õigustega. Toote
pöördprojekteerimine ja osadeks võtmine pole
lubatud.

iPod ja iPhone on USAs ja teistes riikides
registreeritud Apple Inc. kaubamärgid. iPad on
Apple Inc. kaubamärk.

“Made for iPod“, “Made for iPhone“ ja “Made for
iPad“ tähendavad, et see seade on spetsiaalselt
disainitud, et olla ühilduv vastavalt iPodi, iPhone'i
või iPadiga ja on sertifitseeritud arendaja poolt, et
vastata Apple sooritusstandarditele. Aplle ei vastuta
selle seadme funktsioonide ega selle vastavuse eest
ohutuse ja seadusandlike standarditega. Palun
pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine iPodi,
iPhone'i või iPadiga võib mõjutada juhtmevaba
ühenduse toimimist.

Keskkonnaalane informatsioon

Autoriõiguste alane märkus

Kaubamärkide alased märkused

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid
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Ettevaatust

H Ärge kunagi eemaldage selle seadme
kesta.

Kui soovite, et garantii jääks kehtima, ärge proovige
kunagi ise seadet parandada.

Kui teil tekib seadet kasutades probleeme,
kontrollige enne seadme teenindusse viimist
alljärgnevaid punkte. Kui probleem jääb
lahendamata, minge Philipsi kodulehele
(www.philips.com/welcome). Philipsiga
kontakteerudes hoidke seade läheduses ja teadke
mudeli- ja seerianumbrit.

Kontrollige, et seadme voolujuhe oleks õigesti
ühendatud.

Kontrollige, et vooluvõrgus oleks voolu.

Energiasäästmise funktsioonina lülitab seade
automaatselt välja 15 minuti pärast loo
taasesitamist ja mitte ühegi nupu vajutamist.

Sisestage plaat.

Kontrollige, kas plaat on sisestatud õiget pidi.

Oodake kuni niiskus läätselt on ära auranud.

Vahetage või puhastage plaat.

Kasutage lõpetatud CD'd või õiget
plaadiformaati.

Kontrollige video ühendust.

Lülitage televiisor õigele video sisendkanalile.

Plaat ei sobitu televiisori värvisüsteemi
standardiga (PAL/NTSC).

Mõnikord võib ilmneda väikest pildi
moonutatust. See pole rike.

Puhastage plaat.

Sisestatud DVD plaadi kuvasuhet ei saa muuta.

Osadel televiisorisüsteemidel ei saa kuvasuhet
muuta.

Muutke helitugevust.

Ühendage lahti kõrvaklapid.

Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud.

Kontrollige, kas paljad juhtmeotsad on
kinnitatud.

Enne ühegi funktsiooninupu vajutamist, valige
õige allikas kaugjuhtimispuldiga, mitte
baasüksusel.

Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja
baasüksuse vahel.

Sisestage patareid õigete polaarsustega (+/-)
nagu näidatud.

Vahetage patareid.

Sihtige kaugjuhtimispult otse seadme esiosas
olevale sensorile.

Sisestage loetav plaat pildiga pool üleval.

Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja
piirkonnakoodi. Kontrollige, ega plaadil pole
mustust.

Vajutage , et väljuda süsteemi
menüüst.

Võtke maha vanemliku kontrolli parool või
muutke hinnangu taset.

Niiskus on kogunenud süsteemi. Eemaldage
plaat ja jätke seade sisse lülitatuks umbes
tunniks ajaks. Ühendage lahti ja taasühendage
voolupistik, seejärel lülitage seade uuesti sisse.

Energiasäästmise funktsioonina lülitab seade
automaatselt välja 15 minuti pärast
taasesitamist ja mitte ühegi nupu vajutamist.

Pole voolu

Ei leita plaati

Pole pilti

Mustvalge või moonutatud pilt

Televiisori kuvasuhet ei saa muuta isegi, kui
olete määranud televiisori ekraani formaadi

Pole heli või halb helikvaliteet

Kaugjuhtimispult ei tööta

Plaati ei taasesitata

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

SYSTEM MENU
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RDS programmi tüübid
NO TYPE.........................Pole RDS programmi tüüpi

NEWS ................................................Uudiste teenus

AFFAIRS......................Poliitika ja aktuaalsed teemad

INFO..........Spetsiaalsed informatsiooni programmid

SPORT..............................................................Sport

EDUCATE .....................Haridus ja täiskasvanute õpe

DRAMA.......................Raadio näidendid ja kirjandus

CULTURE ....................Kultuur, religioon ja ühiskond

SCIENCE ........................................................Teadus

VARIED.............................Meelelahutusprogrammid

POP M ................................................Popp muusika

ROCK M..............................................Rokk muusika

MOR M ..............................................Kerge muusika

LIGHT M .........................Kerge klassikaline muusika

CLASSICS ................................Klassikaline muusika

OTHER M......................Spetsiaalsed muusikasaated

WEATHER ..................................................Ilmateade

FINANCE ........................................................Finants

CHILDREN..............................................Lastesaated

SOCIAL.......................................Sotsiaalsed teemad

RELIGION............................................................Usk

PHONE IN ....................................Helistamise saated

TRAVEL .....................................................Reisimine

LEISURE .....................................................Vaba aeg

JAZZ...................................................D ässmuusika

COUNTRY...........................................Kantrimuusika

NATION M........................................Rahvusmuusika

OLDIES....................................................Vanad lood

FOLK M..............................................Rahvamuusika

DOCUMENT.................................Dokumentaalsaade

TES.........................................................Äratuse test

ALARM ...........................................................Äratus

þ
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HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia
Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.

DVD Video on DVD Format/Logo Licensing
Corporation kaubamärgid.

Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt-D
sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne video formaat,
mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX
sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videoid.
Külastage www.divx.com lisainformatsiooni ja
tarkvara, mis muudab teie failid DivX video failideks,
saamiseks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified®
seade peab olema registreeritud selleks, et
taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu.
Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX
VOD seadme seadistuste menüüs. Minge
vod.divx.com selle koodiga, et saada rohkem
informatsiooni, kuidas registreerumine lõpetada.

DivX®, DivX Certified® ja nendega seonduvad
logod on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ning
neid kasutatakse vastava loaga.

Seadmel on alljärgnev märgistus

Märkus

H Toote tüüpplaat asub seadme allosas.

KLASS 1
LASERTOODE
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2. TEIE DVD KODUKINO

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub,
registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Vaadata videoid DVD/VCD/SVCD,
iPodist/iPhone'ist/iPadist või USB
mäluseadmelt

Nautida audiot plaatidelt,
iPodist/iPhone'ist/iPadist või USB
mäluseadmelt

Vaadata pilte plaatidelt või USB mäluseadmelt

Kuulata FM raadiot

Bassi/kõrgete helide võimendamine

Automaatne heli valjuse kontroll (LOUDNESS)

Euroopa

Kontrollige ja tehke kindlaks pakendi sisu:

Baasüksus (DVD seade + võimendaja)

2 kõlarit

2 x kõlarite kaablid (3m)

Kaugjuhtimispult patareidega

Komposiitvideo kaabel (kollane)

Komposiit audio kaabel (punane/valge, 1,5m)

MP3 link kaabel (60mm)

Voolujuhe

FM juhtmeantenn

Kasutusjuhend (CD-ROM)

Selle seadmega saate:

Saate rikastada heliväljundit heliefektidega:

Seade toetab neid meedia/plaadi formaate:

Saate taasesitada DVD plaate alljärgnevate
piirkonnakoodidega:

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DVD piirkonnakood Riigid

Tutvustus

Mis on karbis?
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Toetatud plaadiformaadid USB taasesituse informatsioon
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Digitaalne videoplaat (DVD)

Video CD (VCD)

Super Video CD (SVCD)

Digitaalne videoplaat + taaskirjutatav
(DVD+RW)

Kompaktplaat (CD)

Pildifailidega (Kodak, JPEG) CDR(W)

DivX® plaat CD-R(W)

DivX 3.11, 4x ja 5x

WMA

ISO 9660

Maksimaalselt pealkirja/albumi nimi: 12
tähemärki.

Maksimaalne pealkirjade ja albumite arv: 225.

Maksimaalselt teineteise sees asuvaid
registreid: 8 taset.

Maksimaalne albumite arv: 32.

Maksimaalne MP3 lugude arv: 999.

Toetatud valimi sagedus MP3 plaatidel: 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz.

Toetatud bitisagedused MP3 plaatidel: 32, 64,
96, 128, 192, 256 (kbps).

Faile nagu *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,

*.PLS, *.WAV

Mitte ladina tähestikus albumi/pealkirja nimed.

Plaadid, mis on salvestatud Joilet formaadis.

MP3 Pro ja MP3 ID3 tagiga.

USB fläsh mälu (USB 2.0 või USB 1.1)

USB fläsh mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)

mälukaardid (peab olema eraldi kaardilugeja
selle seadmega töötamiseks).

USB toetab FAT 12, FAT 16 ja FAT 32
failisüsteeme (sektori suurus 512 baiti)

MP3 biti sagedus (infosagedus): 32-320 Kbps
ja varieeruv bitisagedus.

WMA v9 või varasem.

Maksimaalselt teineteise sees asuvaid
registreid 8 taset.

Maksimaalne albumite/kaustade arv 99.

Maksimaalne lugude/pealkirjade arv 999.

ID3 tag v2.0 või hilisem.

Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus
128 baiti).

Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei
sisalda MP3/WMA faile, seda ei kuvata ekraanil.

Failiformaadid, mida ei toetata, jäetakse vahele.
Näiteks Word dokumente (.doc) või MP3 faile
laiendiga .dlf eiratakse ja neid ei taasesitata.

AAC, WAV, PMC audio failid

DRM kaitsega WMA failid (.waw, .m4a, .m4p,
.aac)

WMA failid Lossless formaadis

Toetatud MP3-CD formaadid:

Alljärgnevaid formaate ei toetata:

Sobilikud USB seadmed:

Toetatud formaadid:

Mitte toetatud formaadid
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11. TOOTEINFO

Märkus

H Tooteinfot võidakse muuta sellest eelnevalt
ette teatamata.

Tehnilised andmed

Võimendi

Plaat

Tuuner (FM)

Kõlarid

Üldine informatsioon

Hinnanguline väljundvõimsus.............2 X 80W RMS

Sageduse vastuvõtt...............30 Hz – 16000 Hz, 3dB

Signaali müra suhe......................................> 82dBA

Aux sisend ..........................1000mV RMS 22 koomi

Laseri tüüp ........................................semikonduktor

Plaadi diameeter.......................................12cm/8cm

Video dekodeerimine.........MPEG-1 / MPEG-2 / DivX

Video DAC......................................................12 bitti

Signaali süsteem ......................................PAL/NTSC

Video formaat ............................................4:3 / 16:9

Video S/N.......................................................> 57dB

Audio DAC..........................................24bitti / 96kHz

Kogu harmooniline moonutus..............< 1% (1 kHz)

Sageduse vastuvõtt...............4Hz – 20kHz (44.1kHz)
4Hz – 22kHz (48kHz)
4Hz – 24kHz (96kHz)

S/N suhe......................................................> 82dBA

Häälestamisulatus.............................87.5 – 108MHz

Häälestamisvõrk .............................................50KHz

Tundlikkus

- Mono, 26 dB S/N suhe ...............................<22 dBf

- Stereo, 46 dB S/N suhe ..............................>43 dBf

Otsingu valivus ..............................................>28dBf

Kogu harmooniline moonutus .........................< 2 %

Signaali müra suhe ........................................> 50dB

Kõlarite takistus .............................................6 oomi

Kõlarite draiver .................................13 cm woofer +
2,5 cm Dome tweeter

Tundlikkus .............................> 86dB/m/W 4dB/m/W

AC vool ..................................220 – 240V~, 50/60Hz

Voolutarbivus töötades ......................................45W

Voolutarbivus öko-ooteolekus .......................<0.5 W

Komposiitvideo väljund ..................1.0Vp-p, 75oomi

Koksiaalne väljund..............0.5 Vpp  0.1Vpp 75oomi

Kõrvaklappide väljund..................2x15mW; 32 oomi

USB Direct ............................................Versioon 2.0

Mõõtmed

- Baasüksus..............................270 x 146 x 295 mm

- Kõlarite kast ...........................180 x 325 x 282 mm

Kaal

- Pakendiga ...................................................16.5 kg

- Baasüksus.....................................................4.8 kg

- Kõlarite kast ............................................2 x 4.6 kg

9

... TEIE DVD KODUKINO

Ülevaade baasüksusest

1. /

2. SOURCE

3.

4.

5. Ekraanipaneel

6.

7. Plaadilaegas

8.

9. iPodi/iPhone'i/iPadi ühendus

10. /

11.

12. VOLUME

13.

a b

B

]

Z

O R

P

p

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Läheb eelmisele/järgmisele loole,
pealkirjale või peatükile.
Valib eelhäälestatud raadiojaama.

Valib allika.

Lülitab seadme sisse või välja.

Alustab või peatab taasesituse.

Kuvab hetkeolekut.

Kõrvaklappide pesa.

USB pesa.

Otsib loo või plaadi piires.
Menüüs liigub vasakule/paremale.
Häälestab raadiojaamale.
Pöörab pilti.

Lõpetab taasesituse või kustutab
programmi.

Muudab helitugevust.
Muudab kellaaega.

Avab või sulgeb plaadilaeka.
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... TEIE DVD KODUKINO

Ülevaade kaugjuhtimispuldist 1.

2. Allika valimise nupp

3. A-B

4.

5. DISC MENU

6. Navigeerimise nupud
SLOW/ ZOOM

/ ( / )

OK

7. BACK

8.

9. CLOCK

10. AUDIO

B

p

q Q O R

]

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Lülitab seadme sisse või välja.

Valib allika.

Kordab kindlat vahemikku loo/peatüki
piires.

Avab või sulgeb plaadilaeka.

Video plaatidel: siseneb või väljub plaadi
menüüst.
PBCga video plaatidel: lülitab PBC
sisse/välja.

Menüüs: navigeerib üles/alla.
Pöörab pildi ümber.

Video plaatidel: valib aeglase
taasesituse re iimi.

Video: suumib
suuremaks/väiksemaks.

Otsib loo või plaadi piires.
Menüüs liigub vasakule/paremale.
Häälestab raadiojaamale.
Pöörab pilti.

Kinnitav valiku.
Vahetab FM stereo ja mono ülekande
vahel.

Naaseb eelmisesse menüüsse.

Alustab või peatab taasesituse.

Määrab kellaaja.
Näitab kellaaega.

VCD: valib stereo, mono vasaku või mono
parema kanali.
DVD/DivX video: valib audio keele.

( SLOW)

( ZOOM)

\

[

þ
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... TEISED FUNKTSIOONID

Audio seadme kuulamine

Kõrvaklappidega kuulamine

Saate kuulata audio seadet selle tootega.

Kontrollige, kas väline audio seade on selle
seadmega ühendatud (vaadake Ühendamine“

> Välise audioseadme ühendamine“).

Vajutage korduvalt, et valida
audio sisendiks pesa või

pesad.

Alustage välise seadme taasesitust (vaadake
välise seadme kasutusjuhendit).

1. Ühendage kõrvaklapid pesaga.

1.

2. MP3 LINK/AUX
MP3-LINK AUX IN (L

ja R)

3.

“

“

Z
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10. TEISED FUNKTSIOONID

Demonstratsiooni re iimi
aktiveerimine

Äratuse aja määramine

Unetaimeri määramine

þ

Märkus

Nõuanne

H

H

H

Kontrollige, et olete määranud kellaaja
õigesti.

Äratus ei ole võimalik, kui olete allikaks
valinud .

Kui olete valinud äratuse allikaks
CD/USB/iPodi/iPhone'i/iPadi, kuid
seadmesse ei panda plaati,
USBd/iPodi/iPhone'i/iPadi, lülitub seade
automaatselt FM peale.

Äratuse aktiveerimine/deaktiveerimine

MP3 LINK/AUX

Saate näha funktsioonide ülevaadet.

Ooteolekus, kui kuvatakse kella (kui kellaaeg on
määratud) vajutage baasüksusel, et
aktiveerida demonstratsiooni re iim.

Peamiste funktsioonide demonstratsioon
algab.

Vajutage baasüksusel uuesti .

Seda seadet saab kasutada äratuskellana. Saate
valida CD, iPodi/iPhone'i/iPadi, FM või USB äratuse
allikaks.

Ooteolekus vajutage ja hoidke
kuni ekraanile tuleb (määra
äratus).

Vajutage allika nuppu, et valida vastav allikas:
CD, iPod/iPhone/iPad, FM või USB.

Vajutage , et kinnitada.
Tunni numbreid kuvatakse ja need
hakkavad vilkuma.

Vajutage korduvalt, et määrata tunde ja
seejärel vajutage uuesti.

Kuvatakse minutite numbrid ja need
hakkavad vilkuma.

Vajutage , et määrata minuteid ja
seejärel vajutage , et kinnitada.

Vajutage , et muuta helitugevust ja
seejärel vajutage , et kinnitada.

Ekraanil kuvatakse kella ikoon.

Vajutage ooteolekus korduvalt.
Kui äratus on aktiveeritud, kuvatakse .
Kui äratus on välja lülitatud, kaob
ekraanilt.

See seade saab lülituda ooteolekusse pärast
määratud ajaperioodi.

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage
korduvalt, et valida aeg

(minutites).
Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse

.

Vajutage korduvalt, kuni
kuvatakse (unetaimer väljas).

Kui unetaimer on välja lülitatud, ei kuvata
enam .

1.

1.

1. SLEEP/TIMER
[TIMER SET]

2.

3. SLEEP/TIMER

4. VOL+/-
SLEEP/TIMER

5. VOL+/-
SLEEP/TIMER

6. VOL+/-
SLEEP/TIMER

1. SLEEP/TIMER

1.
SLEEP/TIMER

1. SLEEP/TIMER
[SLE OFF]

P

P

þ

Kui olete valinud iPod/iPhone/iPad
esitusloendi äratuse allikaks, peate tegema
oma iPodi/iPhone'i/iPadi esitlusloendi
nimega “PHILIPS“.
Kui iPodi/iPhone'i/iPadi pole loodud
esitlusloendit “PHILIPS“ või kui seal pole
lugusid, lülitab seade iPodi/iPhone'i/iPadi
äratusele.

9

9

9

9

9

9

9

9

Demonstratsiooni reþiimi välja lülitamiseks:

Unetaimeri välja lülitamine

H

H

11

11. VOL +/-

12. SUBTITLE

13. Numbrinupud

14. PROGRAM

15. LOUDNESS

16. BASS

17. TREBLE

18. SLEEP/ TIMER

19.

20. /

21.

22. INFO/ RDS

23. SYSTEM MENU

24. MODE

25. DIM

@

a b

P

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Muudab helitugevust.
Muudab kellaaega.
Muudab bassi/kõrgeid helisid.

Valib subtiitrite keele.

Valib pealkirja/peatüki/loo.

Häälestab raadiojaamu.

Lülitab heli valjuse kontrolli sisse või välja.

Lülitab sisse bassi kohandused.

Lülitab sisse kõrgete helide kohandused.

Määrab unetaimeri.
Määrab äratuse.

Summutab või taastab heli.

Läheb eelmisele/järgmisele loole.
Läheb eelmisele/järgmisele pealkirjale või
peatükile.
Valib eelhäälestatud raadiojaama.

Lõpetab taasesituse.
Kustutab programmi.

Kuvab taasesituse informatsiooni
ühendatud televiisoris.
Osadel FM raadiojaamadel kuvab RDS
informatsiooni.
Sünkroniseerib kellaaja RDSiga.

Siseneb või väljub süsteemi menüü
seadistustest.

Valib korduse/juhuslikus järjekorras
esituse.

Valib ekraani ereduse.
(Vajutage ja hoidke) lülitab sisse LED
valgustuse seadme allosas ja helinupul.

... TEIE DVD KODUKINO
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Seadme paigaldamine Juhtkaabli ühendamine

Märkus

H

H

H

H

Vältimaks magnetilist interferentsi ning
soovimatut müra, ärge paigaldage
baasüksust ega kõlareid kiirguse allikatele
liiga lähedale.

Asetage seade lauale või kinnitage seinale.

Ärge kunagi pange seda seadet kinnisesse
kappi.

Paigaldage seade voolupistiku lähedusse,
millele on mugav juurdepääs.

1.

2.

CONTROL CABLE

Paigaldage seade televiisori lähedale.

Paigaldage vasak ja parem kõlar televiisorist
ühe kaugele kuulamiskohast umbes 45kraadise
nurga all.

Ühendage juhtkaabli ühendus DVD seadme
tagant pesasse võimendaja
taga.

H

3. ÜHENDAMINE

29

[Parental]

[PBC]

[MP3/JPEG Display]

[Password]

[DivX Subtitle]

[Version Info]

[Default]

(vanemlik kontroll)

(MP3/JPEG kuvamine)

(parool)

(DivX subtiitrid)

(versiooni info)

(vaikimisi)

Piirab ligipääsu plaatidele, mis pole lastele
sobilikud. Plaadid peavad olema salvestatud
hinnanguga.

1) Vajutage .
2) Valige hinnangu tase, seejärel vajutage .
3) Vajutage numbrinuppe, et sisestada

parool.

Lülitab sisse või välja VCD/SVCD plaatide
sisumenüü PBC (taasesituse kontrolli)
funktsiooniga.

(sees) - kuvab sisumenüüd, kui
sisestate plaadi taasesituseks.

(väljas) - jätab menüü vahele ja
alustab taasesitust automaatselt esimesest
pealkirjast.

Valige kaustade või kõikide failide kuvamine.
- kuvab kõiki faile.

- kuvab MP3/WMA failide
kaustu.

Lukustatud plaatide ja piiranguga DVDde parooli
määramine või muutmine.

1) Vajutage numbriklahve, et sisestada
000000“ või viimati määratud parool

(vana parool) väljale.
2) Sisestage uus parool

(uus parool) väljale.
3) Sisestage uus parool uuesti

(kinnita parool) väljale.
4) Vajutage , et väljuda menüüst.

Valige tähemärgid, mis toetavad DivX subtiitreid.

Kuvab selle seadme tarkvara versiooni.

Taastab kõik tehase algseadistused, välja arvatud
parool ja vanemliku kontrolli seadistused.

OK
OK

[On]

[Off]

[View Files]
[View Folders]

[Old
Password]

[New Password]

[Confirm
Password]

OK

H

H

H

H

“

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

Plaatide, mille hinnang on kõrgem teie
seatud tasemest ,
taasesitamiseks peab sisestama parooli.

Hinnangud sõltuvad riigist. Kõikide
plaatide taasesituse lubamiseks valige .

Osadele plaatidele on hinnang peale
trükitud, kuid nad pole hinnanguga
salvestatud. See funktsioon ei tööta selliste
plaatidega.

Kui unustate parooli, sisestage “000000“

enne uue parooli määramist.

Kontrollige, kas subtiitrite failil on sama
nimi nagu filmi failil. Kui filmifail on näiteks
“Movie.avi“, siis peab tekstifaili nimi olema
“Movie.sub“ või “Movie.srt“.

[Parental]

8

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE
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[Audio Sync]

[Night Mode]

[TV Display]

[Picture Setting]

[Audio]

[Subtitle]

[Disc Menu]

(audio sünkroniseerimine)

(ööreþiim)

(televiisori ekraan)

(pildi seadistused)

(subtiitrid)

(plaadi menüü)

Kui taasesitate video plaati, määrake vaikimisi audio
väljundi viivitus.

1) Alustamiseks vajutage .
2) Valige kõlari viivitus menüüst, seejärel

vajutage , et määrata viivituse
aeg.

3) Vajutage , et kinnitada ja väljuda.

Muudab valjude helide tugevuse pehmemaks ja
õrnad helid tugevamaks nii, et saaksite DVD filme
vaadata vaikse helitugevusega, teisi segamata.

(sees) - nautige vaikset vaatamist
öösiti (ainult DVDl).

(väljas) - nautige ümbritsevat heli
kogu selle dünaamilises ulatuses.

(video seadistuste) menüüs saate
muuta alljärgnevaid valikuid:

NTSC värvisüsteemiga televiisoritel muutke see
seadistus, kui video ei kuvata õigesti. Vaikimisi on
see seadistatud teie riigis enim levinud televiisorite
värviseadistuseks. NTSC värvisüsteemiga
televiisoritele.

Televiisori formaat määrab ekraani kuvasuhte
vastavalt ühendatud televiisori tüübile.

– 4:3 ekraaniga
televiisoritele: täiskõrguses ära lõigatud
äärtega.

– 4:3 ekraaniga
televiisoritele: laiekraani kuvamine
mustade joontega üleval ja all.

– laiekraaniga
televiisoritele: kuvasuhe 16:9.

Valige eelseadistatud pildi värvilahendus.
- originaalne värvilahendus.

- ere värvilahendus.
- pehme värvilahendus.

- looge ise värvilahendus.
Muutke eredust, kontrasti, teravust/tooni ja
värvi küllastatust, seejärel vajutage OK.

(eelistuste) menüüs saate muuta
alljärgnevaid valikuid:

Valige eelistatud audio keel plaadi taasesitamiseks.

Valige eelistatud subtiitrite keel plaadi taasesituseks.

Valige eelistatud plaadi menüü keel.

OK

OK

[On]

[Off]

[Video setup]

[4:3 Pan Scan]

[4:3 Letter Box]

[16:9 Wide Screen]

[Standard]
[Vivid]
[Cool]
[Personal]

[Preference]

/O R

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Video seadistused

Eelistused

Märkus

H

H

Kui teie eelistatud keel pole saadaval plaadi
keelena, audio või subtiitritena, kasutab
see seade plaadi vaikimisi keelt.

Osadel plaatidel saab subtiitrite/audio keelt
muuta vaid plaadi menüüst.

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE
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Kõlarite ühendused

FM antenni ühendamine

Märkus

Nõuanne

H

H

H

H

H

H

H

Sisestage iga kõlari paljas juhtmeosa
täielikult pesasse.

Parimaks helikvaliteediks, kasutage vaid
kaasasolevaid kõlareid.

Ühendage vaid sama või suurema
takistusega kõlareid.

pesa on vaid demo seadme jaoks,
mis pole selle seadmega kaasas. Ärge
üritage ühtegi teist seadet ühendada
sellesse pesasse.

Parimaks raadio vastuvõtuks pikendage ja
muutke antenni asendit.

Parimaks FM stereo vastuvõtuks ühendage
õue FM antenn pesasse.

Seade ei toeta MW raadio vastuvõttu.

DEMO

FM ANTENNA

Baasüksuse poolele:

Kõlarite poolele:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

FM
ANTENNA

Keerake lahti kõlarite ühendused.

Sisestage täielikult punane kõlarite kaabli ots
vasakusse punasesse (+) ühendusse.

Keerake vasak punane (+) ühendus kinni, et
kinnitada kaabel.

Sisestage täielikult hõbedane kõlarite kaabli ots
vasakusse musta (-) ühendusse.

Keerake vasak must (-) ühendus kinni, et
kinnitada kaabel.

Korrake samme 2-5, et sisestada teised kõlarite
juhtmed parempoolsetesse ühendustesse.

Keerake lahti kõlarite ühendused.

Vasaku kõlari jaoks, tehke leidke kaabel, mis on
vasakpoolses ühenduses baasüksusel.

Sisestage punane kõlarite kaablite ots (+)
ühendusse.

Keerake punane (+) ühendus kinni, et kinnitada
kaabel.

Sisestage täielikult hõbedane kõlarite kaabli ots
musta (-) ühendusse.

Keerake must (-) ühendus kinni, et kinnitada
kaabel.

Korrake samme 2-6 parempoolse kõlari jaoks.

Ühendage kaasasolev FM juhtmeantenn
pesasse seadmel.

H

... ÜHENDAMINE
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Audio/video kaablite ühendamine

Valik 1: HDMI pesaga ühendamine

Valik 2: komposiitvideo pesaga
ühendamine

Audio suunamine teistesse seadmetesse

Nõuanne

Nõuanne

H

H

H

H

Kui televiisoril on vaid DIV ühendus,
ühendage läbi HDMI/DIV adapteri.
Ühendage audio kaablid heliväljundi
saamiseks.

Kui ühendate selle seadme televiisoriga,
mis on 1080p või 1080p/24Hz, soovitab
Philips optimaalseks video ja audio
väljundiks HDMI kategooria 2 kaablit, mida
tuntakse ka High Speed (kiire) HDMI
kaablina.

See ühendus pakub parimat pildikvaliteeti.

Video sisendpesa televiisoril võib olla
märgistatud kui A/V IN, VIDEO IN,
COMPOSITE või BASEBAND.

Valige parim video ühendus, mida teie televiisor
toetab.

ühendage HDMI pesaga (HDMI, DVI
või DDCP sobilikele televiisoritele).

ühendage komposiitvideo pesaga
(standardsetele televiisoritele).

Ühendage HDMI kaabel (pole kaasas):
pesaga sellel

tootel.
HDMI sisendpesaga televiisoril.

Ühendage komposiitvideo kaabel:
pesaga sellel

seadmel.
Video sisendpesaga televiisoril.

Ühendage audio kaablid:
pesaga sellel seadmel.

AUDIO sisendpesaga televiisoril.

Saate suunata audio sellest tootest teistesse
seadmetesse.

H

H

H

H

H

H

H

H

Valik 1:

Valik 2:

1.
HDMI (DIGITAL AV OUT)

1.
VIDEO (VIDEO OUT)

2.
LINE OUT-L/R

... ÜHENDAMINE
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1. SYSTEM MENU

2.

3.

4. OK

SYSTEM
MENU

[General setup]

[Lock]

[Unlock]

[100%]
[70%]
[40%]

[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60
mins], [90 mins], [120 mins]

[Off]

[Audio setup]

[On]

[Off]

Vajutage .

Valige seadistuste leht.

Valige valik ja seejärel vajutage .

Valige seadistus ja seejärel vajutage .
Eelmisesse menüüsse naasmiseks
vajutage .
Menüüst väljumiseks vajutage

.

(üldiste seadistuste) menüüs saate
muuta alljärgnevaid valikuid:

Määrake taasesituse piirangud teatud plaatidele.
Enne alustamist sisestage plaat seadmesse
(maksimaalselt saab lukustada 40 plaati).

(lukusta) - piirab ligipääsu sellele
plaadile. Peate sisestama parooli, et
taasesitada seda plaati.

(lukusta lahti) - taasesitab kõiki
plaate.

Muudab selle seadme ekraanipaneeli eredust.
– tavaline eredus.

– keskmine eredus.
– tumedaim ekraan.

Määrab ekraanil kuvatava keele.

Ekraanisäästja kaitseb televiisori ekraani kahjustuste
eest, mis võivad ilmneda kaua kuvatud staatilise
kujutise korral.

Lülitab seadme automaatselt ooteolekusse pärast
eelseadistatud aega.

- valib aja,
mille järel seade lülitub ooteolekusse.

(väljas) - lülitab unetaimeri välja.

Kuvab DivX® registreerimise koodi.

(audio seadistuste) menüüs saate
muuta alljärgnevaid valikuid: :

Kui ühendate selle seadme televiisoriga läbi HDMI
kaabli, valige selle ühenduse jaoks audio väljundi
seadistus.

(sees) - heli väljundiks on nii see
seade kui ka televiisor. Kui audio formaati
plaadil ei toetata, siis see muudetakse
kahekanaliliseks heliks (Lineaarne-PCM).

(väljas) - lülitab heli väljundi
televiisorist välja. Heli väljub vaid sellest
seadmest.

R

O

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

[Disc Lock]

[Display Dim]

[OSD Language]

[Screen Saver]

[Sleep Timer]

[DivX® VOD Code]

[HDMI Audio]

(plaadilukk)

(ekraani eredus)

(ekraani keel)

(ekraanisäästja)

(unetaimer)

(DivX ® VOD kood)

[On]
[Off]

(sees) - lülitab ekraanisäästja sisse.
(väljas) - lülitab ekraanisäästja välja.H

Üldised seadistused

Audio seadistused

Nõuanne

Nõuanne

H

H

Parooli määramiseks või muutmiseks
minge (eelistatud
seadistused) > (parool).

Sisestage DivX registreerimise kood, kui
laenutate või ostate video aadressilt
www.divx.com/vod. DivX videoid, mis on
ostetud DivX ® VOD teenusega, saab
taasesitada vaid seadmel, millele need on
registreeritud.

[Preference setup]
Password

9. SEADISTUSTE KOHANDAMINE
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Helitugevuse muutmine

Heliefekti valimine

Heli summutamine

Märkus

H Mitut erinevat heliefekti ei saa kasutada
samal ajal.

Bassi taseme muutmine

Kõrgete helide taseme muutmine

Automaatse heli valjuse kontrolli valimine

1. VOL+/-

1. BASS

2. VOL+/-

1. TREBLE

2. VOL+/-

1. LOUDNESS

1.

Taasesituse ajal vajutage , et suurendada
või vähendada helitugevust.

Taasesituse ajal vajutage , et siseneda
bassi kohandustesse.

Vajutage , et muuta bassi taset.

Taasesituse ajal vajutage , et siseneda
kõrgete helide kohandustesse.

Vajutage , et muuta kõrgete helide taset.

Heli valjuse funktsioon võimaldab süsteemil
suurendada kõrgeid helisid ja bassi efekti vaiksel
helitugevusel automaatselt (mida valjem
helitugevus, seda väiksem kõrgete helide ja bassi
suurendamine).

Taasesituse ajal vajutage , et lülitada
automaatset heli valjuse kontrolli sisse/välja.

Taasesituse ajal vajutage , et
summutada/taastada heli.

@

8. HELI MUUTMINE
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HDMI sobiliku AV vastuvõtja/võimendaja
ühendamine

Digitaalse AV võimendaja/vastuvõtjaga
ühendamine

Analoog stereosüsteemiga ühendamine

Audio suunamine televiisorist või teistest
seadmetestNõuanne

Nõuanne

H

H

HDMI ühendus pakub parimat audio
kvaliteeti.

Vajutage , et valida oma
ühenduse audio väljund.

Audio suunamine teistest
seadmetest

MP3 LINK/AUX

1.
HDMI (DIGITAL AV OUT)

1.
COXIAL (DIGITAL OUT)

1.
LINE OUT-L/R

Ühendage HDMI kaabel (pole kaasas):
pesaga sellel

seadmel.
HDMI sisendpesaga seadmel.

Ühendage koksiaalkaabel (pole kaasas):
pesaga sellel

seadmel.
COXIAL/DIGITAL sisendpesaga vastuvõtjal.

Ühendage audio kaablid:
pesaga sellel seadmel.

Audio sisendpesaga teisel seadmel.

Kasutage seda seadet heli taasesitamiseks
televiisorist või teistest seadetest nagu digiboxist.

H

H

H

H

H

H

... ÜHENDAMINE
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Audio mängija kuulamine

Nõuanne

Ettevaatust

H

H

H
Vajutage , et valida
ühenduse audio väljund.

Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et
seadme alla või taha trükitud voolunäitajad
on vastavuses vooluvõrgu
voolunäitajatega.

Enne voolujuhtme ühendamist kontrollige,
et kõik teised ühendused on tehtud.

MP3 LINK/AUX

Vooluvõrguga ühendamine
Saate kuulata audio mängijat läbi selle seadme.

Ühendage kaasas olev MP3 link kaabel
pesaga ja kõrvaklappide pesaga audio

mängijal.

Ühendage voolujuhe:
pesaga sellel seadmel.

seinapistikuga.

H

H

H

H

MP3
LINK

AC MAINS~

... ÜHENDAMINE
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RDS raadiojaamaga kellaaja
sünkroniseerimine

Märkus

H Üle kantud kellaaja täpsus sõltub RDS
signaali üle kandvast raadiojaamast.

Saate sünkroniseerida selle seadme kellaaja RDS
raadiojaama kellaajaga.

Häälestage RDS raadiojaamale, mis kannab
vastavat signaali üle.

Vajutage üle kahe sekundi.
Kuvatakse ja seade loeb RDS
kellaaja automaatselt.
Kui kellaaja informatsiooni ei saada, siis
kuvatakse .

1.

2. INFO/RDS
[CT SYNC]

[NO CT]

9

9

... FM RAADIO KUULAMINE
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Seade saab automaatselt otsida ja salvestada
raadiojaamu (vaadake Alustamine“ >
Raadiojaamade salvestamine automaatselt“). Saate

ka otsida ja salvestada raadiojaamu manuaalselt.

Vajutage .

Vajutage ja hoidke rohkem kui kaks
sekundit.

Raadio häälestub automaatselt tugeva
vastuvõtuga raadiojaamale.

Korrake sammu 2, et häälestada enamatele
raadiojaamadele.

Nõrgale raadiojaamale häälestamiseks
vajutage korduvalt kuni leiate
optimaalse vastuvõtu.

Vajutage ja hoidke kaks sekundit, et
aktiveerida automaatne programmeerimine.

(automaatne) kuvatakse lühidalt.
Kõik saada olevad raadiojaamad
programmeeritakse lainepikkuse
vastuvõtmise järjekorras.
Esimesena programmeeritud raadiojaama
hakatakse automaatselt mängima.

Häälestage raadiojaamale.

Vajutage , et aktiveerida
programmeerimine.

Vajutage , et määrata number 1 kuni 20
sellele raadiojaamale, seejärel vajutage

, et kinnitada.
Eelseadistatud jaama number ja sagedus
kuvatakse.

Korrake eelnevaid samme, et salvestada teisi
raadiojaamu.

Vajutage , et valida soovitud
eelseadistatud raadiojaama number.

Häälestage RDS raadiojaamale.

Vajutage korduvalt, et kerida
alljärgnevat informatsiooni (kui saadaval):

Raadiojaama nimi.
Programmi tüüp nagu (uudised),

(sport),
(poppmuusika)…
Sagedus.

“

/

/

/

/

RDS (raadio infosüsteem) on teenus, mis
võimaldab FM jaamadel kuvada lisainformatsiooni.
Kui häälestate RDS jaamale, kuvatakse RDS ikoon ja
raadiojaama nimi.

„

1. RADIO

2.

3.

1. PROGRAM

[AUTO]

1.

2. PROGRAM

3.

PROGRAM

4.

1.

1.

2. INFO/RDS

[NEWS]
[SPORT] [POP M]

O R

O R

a b

a b

9

9

9

9

9

9

9

9

H

Raadiojaamale häälestamine

Raadiojaamade salvestamine
automaatselt

Raadiojaamade salvestamine
manuaalselt

RDS informatsiooni kuvamine

Nõuanne

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

H

[STEREO]

OK [STEREO] [MONO]

on raadio reþiimi vaikimisi
seadistus.

Raadio reþiimis saate korduvalt vajutada
, et vahetada ja

vahel. Seade jätab teie seadistuse meelde,
isegi, kui lülitate seadme välja või lülitate
teisele allikale.

Saate salvestada maksimaalselt 20
raadiojaama.

Saate salvestada maksimaalselt 20
raadiojaama.

Salvestatud jaama üle kirjutamiseks,
salvestage teine raadiojaam selle kohale.

RDS programmide definitsioone vaadake
“Tooteinfo“ > “RDS programmi tüübid“.

Salvestatud raadiojaamale häälestamine

7. FM RAADIO KUULAMINE
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Ettevaatust

Märkus

H

H

H

H

H

Nuppude ja kohanduste kasutamine mõnel
muul viisil, kui siin mainitud, võib viia
ohtliku kiirguse paljastusele või teiste
ebaturvaliste funktsioonideni.

Kaitske patareisid kuumuse eest nagu
päikesepaiste, tuli ja muu sarnane.

Eemaldage patareid, kui kaugjuhtimispulti
ei kasutata pika ajaperioodi vältel.

Ärge kasutage erinevaid patareisid korraga
(vanu ja uusi, süsinik ja alkaline jne).

Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega
tuleb nad vastavalt ära visata.

Kaugjuhtimispuldi ette
valmistamine

Sisse lülitamine

Kellaaja määramine

Ooteolekusse lülitamine

Järgige juhiseid selles peatükis alati õiges
järjekorras.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt selle
seadme mudeli ja seeria numbrit. Mudeli ja seeria
number on seadme tagaosas. Kirjutage need
numbrid siia:

Mudeli Nr. ___________________________

Seeria Nr.

Vajutage ja lükake, et avada patareide laeka kate
(joonisel 1).

Sisestage kaks AAA patareid õigete
polaarsustega (+/-) nagu näidatud.

Vajutage ja libistage patareide laeka kate tagasi
(joonisel 3).

Vajutage .
Seade lülitub viimati valitud allikale.

Vajutage ja hoidke rohkem kui 3 sekundit, et
lülitada seade öko-ooteolekusse.

Ekraani paneeli taustavalgus lülitub välja.
Punane öko-oleku indikaator lülitub sisse.

Öko-ooteolekus vajutage ja hoidke üle kolme
sekundi.

Kellaaeg (kui määratud) kuvatakse
ekraanil.
Punane öko-oleku indikaator lülitub välja.

Ooteolekus vajutage ja hoidke üle kolme
sekundi, et aktiveerida kellaaja seadistamise
re iim.

tuleb ekraanile ja seejärel
ilmub (24-tunnine aja
formaat).

Vajutage et valida või
(12-tunnine aja formaat) ja

seejärel vajutage , et kinnitada.
Tunni numbrid hakkavad vilkuma.

Vajutage , et muuta tunde.

Vajutage , et kinnitada.
Minutite numbrid hakkavad vilkuma.

Vajutage , et muuta minuteid.

Vajutage , et kinnitada.

___________________________

þ

1.

2.

3.

1.

1.

1.

1. CLOCK

CLOCK SET
[24H MODE]

2. VOL+/-, [24H MODE]
[12H MODE]

CLOCK

3. VOL+/-

4. CLOCK

5. VOL+/-

6. CLOCK

B

9

9

9

9

9

9

9

9

B

B

Seadme ooteolekusse lülitamine:

4. ALUSTAMINE
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Ekraani ereduse muutmine

LED valguse sisse või välja
lülitamine

Raadiojaamade automaatne
salvestamine

Õige vaatamise kanali leidmine

Õige televiisorisüsteemi valimine

Süsteemi menüü keele muutmine

Nõuanne

H Video sisendkanal on väikseima ja suurima
kanali vahel, selle nimetus võib olla
FRONT, A/V IN, VIDEO jne. Vaadake
televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida
õiget sisendkanalit.

1. DIM

1.
DIM

1.

2. RADIO
[AUTO INSTALL ---- PRESS

PLAY STOP CANCEL]

3.

1.

2. DISC

3.

1. SYSTEM MENU

2. [Video Setup]

3. [TV Type]

4. OK
[NTSC]

[PAL]
[Multi]

5. SYSETEM
MENU

1. SYSTEM MENU

2. [General Setup]

3. [OSD Language]

4. OK

5. SYSTEM MENU

Sisse lülitatud või ooteolekus, vajutage
korduvalt, et valida erinevaid ereduse tasemeid.

Sisse lülitatud või ooteolekus, vajutage ja
hoidke , et seadme allosas ja helinupu
juures olevat LED valgust sisse ja välja lülitada.

Kui raadiojaamu pole salvestatud, saab seadmesse
raadiojaamad automaatselt salvestada.

Lülitage seade sisse.

Vajutage
Kuvatakse

(vajutage , et
alustada automaatset salvestamist või
vajutage , et tühistada).

Vajutage .
Seade salvestab automaatselt piisava
signaalitugevusega raadiojaamad.
Kui kõik olemas olevad raadiojaamad on
salvestatud, hakatakse esimest salvestatud
raadiojaama automaatselt mängima.

Lülitage , et seade sisse lülitada. .

Vajutage , et lülitada plaadi re iimile.

Lülitage televiisor sisse ja lülitage see õigele
video sisendkanalile ühel alljärgneval viisil:

Minge väiksemaile kanalile oma televiisoril,
seejärel vajutage kanal väiksemaks nuppu,
kuni näete sinist ekraani.

Vajutage oma televiisori kaugjuhtimispuldil
korduvalt allika nuppu.

Muutke seda seadistust, kui video pilti ei kuvata
õigesti. Vaikimisi on see seadistatud kõige
tavalisemale televiisorite seadistustele teie riigis.

Vajutage .

Valige (video seadistus).

Valige (televiisori tüüp) ja seejärel
vajutage .

Valige seadistus ja seejärel vajutage .
- televiisoritele NTSC

värvisüsteemiga.
- televiisoritele PAL värvisüsteemiga.

- televiisoritele, mis ühildub nii PAL
kui ka NTSC värvisüsteemiga.

Menüüst väljumiseks vajutage
.

Vajutage .

Valige (üldised seadistused).

Valige (ekraani keel) ja
seejärel vajutage .

Valige seadistus ja seejärel vajutage .

Menüüst väljumiseks vajutage .

9

9

9

]

P

B

]

R

R

þ

H

H

H

H

H

... ALUSTAMINE
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iPodi/iPhone'i/iPadi laadimine

iPodi/iPhone'i/iPadi eemaldamine

Kui seade on ühendatud vooluvõrguga, laetakse ka
ühenduses olevat iPodi/iPhone'i/iPadi.

Võtke iPod/iPhone/iPad ühendusest lahti.

Vajutage ühenduspesade kaas alla tagasi.

1.

2.

... IPODI/IPHONE'I/IPADI TAASESITAMINE
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Saate selle seadmega nautida audiot läbi
iPodi/iPhone'i/iPadi.

See seade toetab alljärgnevaid iPodi/iPhone'i/iPadi
mudeleid.

iPod mini

iPod touch (1., 2., 3. ja 4. põlvkond)

iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. põlvkond)

iPod 4G

iPod 5G

iPod classic

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPad

Tõstke iPod/iPhone/iPad ühenduste pesa kate
seadme ülaosas kuni kuulete klõpsatust.

Asetage iPod/iPhone/iPad ühenduspesale.

Kontrollige, et teie iPod/iPhone/iPad on kindlalt
ühendatud.

Vajutage , et valida iPod/iPhone/iPad
allikaks.

Taasesitage audio või video faili oma
iPodil/iPhone'il/iPadil.

Taasesituse peatamiseks/jätkamiseks,
vajutage .
Eelmisele/järgmisele loole minemiseks
vajutage / .
Menüüs liikumiseks vajutage , et
minna menüüsse, vajutage , et
valida objekt, ja seejärel vajutage , et
kinnitada.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

1.

2.

1.

2. DOCK

3.

BACK

OK

]

a b

\ [/

Märkus

Märkus

Nõuanne

H

H

H

Audiot väljutatakse vaid kaasasolevatest
kõlaritest.

Värvilise ekraaniga iPod, iPod classicut ja
iPodi videoga ei saa selle seadmega
laadida.

Nautimaks video taasesitust televiisori
ekraanil, tehke kindlaks, et olete
ühendanud ühe video väljundpesa sellel
seadmel video sisendpesaga televiisoril
(vaadake ühendused > “Video/audio
kaablite ühendamine“).

Sobilikud iPodi/iPhone'i/iPadi
mudelid

iPodi/iPhone'i/iPadi ühendamine

iPodi/iPhone'i/iPadi kuulamine või
videote vaatamine

Toetatud iPodi/iPhone'i/iPadi mudelite
nimekiri

6. IPODI/IPHONE'I/IPADI TAASESITAMINE
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Ettevaatust

Ettevaatust

Nõuanne

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

H

H

Toote kahjustamise oht! Taasesituse ajal ei
tohi seadet liigutada.

Ärge kunagi vaadake laserkiirt seadme
sees.

Toote kahjustamise oht! Ärge kunagi
taasesitage plaate aksessuaaridega nagu
plaadi stabiliseerimise rõngad või plaatide
lehed.

Ärge kunagi pange ühtegi eset peale
plaatide plaadilaekasse.

Lukustatud DVD taasesitamiseks,
sisestage 4-kohaline vanemliku kontrolli
kood.

Osadel DVD'l saab keelt muuta vaid plaadi
menüüst. Vajutage , et minna
menüüsse.

Osadel DVD'l saab keelt muuta vaid plaadi
menüüst. Vajutage , et minna
menüüsse.

Plaadi taasesitamine

USB või salvestatud plaadi
taasesitamine

Plaadimenüü kasutamine

Audio keele valimine

Subtiitrite keele valimine

DISC MENU

DISC MENU

1. DISC

2.

3.

4.

1.

1. DISC MENU

1. DISC MENU

1. AUDIO

1. SUBTITLE

Vajutage , et valida plaadid allikaks.

Vajutage esipaneelil.
Plaadilaegas avaneb.

Asetage plaat plaadilaekasse ja vajutage .
Kontrollige, et kirjaga pool oleks üleval.

Taasesitus algab automaatselt.
Taasesituse lõpetamiseks vajutage .
Taasesituse peatamiseks või jätkamiseks
vajutage .
Kerimaks eelmisele/järgmisele
pealkirjale/peatükile/loole vajutage / .

Valige pealkiri/peatükk/lugu ja seejärel vajutage
.

Kui sisestate DVD/(S)VCD plaadi, võidakse
televiisori ekraanil kuvada menüüd.

Vajutage .

PBC funktsioon võimaldab teil taasesitada VCDsid
interaktiivselt vastavalt menüü ekraanile.

Taasesituse ajal vajutage , et
lülitada sisse/välja taasesituse kontroll.

Kui PBC on sisse lülitatud, kuvatakse
menüü ekraan.
Kui PBC on välja lülitatud, jätkatakse
tavalist taasesitust.

Saate valida DVD või DivX (Ultra) video audio keele.

Plaadi taasesituse ajal vajutage .
Kuvatakse keele valikud. Kui valitud
audiokanal pole saadaval, kasutatakse
plaadi vaikimisi audio kanalit.

Saate valida DVD või DivX (Ultra) video subtiitrite
keele.

Plaadi taasesituse ajal vajutage
korduvalt.

Saate taasesitada DivX (Ultra)/MP3/WMA/JPEG
pildifaile, mis on kopeeritud CD-R/RW, salvestatud
DVD või USB mäluseadmele.

p

9

9

9

9

9

p

P

]

a b

]

H

H

H

Kui taasesitus ei alga automaatselt:

Menüüsse manuaalselt sisenemiseks või
väljumiseks:

Taasesituse kontrolliga (PBC) VCD funktsioon
(ainult versioonil 2.0):

5. TAASESITAMINE
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1.
USB

DISC

2.

1.

2.
OK

OK

3.

4.

SUBTITLE

1.

2.

BACK

1. MODE

MODE

1.

Valige allikas.
USB mäluseadme jaoks vajutage .
Plaadi jaoks vajutage .

Sisestage USB mäluseade või plaat.
Taasesitus algab automaatselt.

Vajutage , et lõpetada taasesitamine.

Vajutage , et valida kaust ja seejärel
vajutage , et kinnitada.

Kõrgema taseme sisukorrapuusse
minemiseks vajutage , et valida
ja seejärel vajutage .

Vajutage , et valida fail kaustast.

Vajutage , et alustada taasesitust.
Taasesituse peatamiseks või jätkamiseks,
vajutage .
Eelmisele/järgmisele failile minemiseks
vajutage / .
Subtiitrite keele muutmiseks DivX (Ultra)
video taasesituse ajal vajutage .

See seade saab taasesitada MP3/WMA faile ja JPEG
pilte üheaegselt.

Taasesitage MP3/WMA fail.

Minge piltide kausta/albumisse ja vajutage
, et alustada slaidiesitlust.
Slaidiesitlus algab ja jätkub kuni piltide
kausta või albumi lõpuni.
Audio kestab kuni viimase failini.
Eelmisesse menüüsse naasmiseks
vajutage .
Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage .
Muusika taasesituse lõpetamiseks vajutage

uuesti.

Taasesituse ajal vajutage korduvalt, et
valida taasesituse valik.

Tavalise taasesituse jätkamiseks vajutage
korduvalt, kuni ühtegi valikut ei

kuvata.

Video/audio taasesituse ajal vajutage
korduvalt, et valida otsingukiirus.

Tavalisel kiirusel taasesituse jätkamiseks
vajutage .
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Kindla faili valimine taasesituseks:
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Märkus
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Saate taasesitada vaid neid DivX (Ultra)
videoid, mis on laenutatud või ostetud
selle seadme DivX registreerimiskoodiga.

Subtiitrite faile (järgnevate laienditega .srt,
.smi, .sub, .ssa, .ass) toetatakse, kuid neid
ei kuvata failide navigeerimise menüüs.

Subtiitrite faili nimi peab olema sama nagu
video faili nimi.

MP3/WMA ja JPEG failid peavad olema
salvestatud sama plaadi või USB
mäluseadme peale.

Slaidiesitlus taustamuusikaga

Taasesituse kontroll

Kordamise/juhuslikus järjekorras esitluse
valimine

Edasi/tagasi kerimine
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Video taasesituse jätkamine viimati
lõpetatud kohast

Taasesituse informatsiooni kuvamine

Kujutise suurendamine/vähendamine

Aegluubis taasesitamine

Audio kanali muutmine

Slaidiesitluse viisi valimine

Pildi pööramine

Märkus
Märkus
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See funktsioon on olemas vaid DVD/VCD
taasesituse jaoks.

See funktsioon on olemas vaid VCD ja
DivX (Ultra) videotel.

Taasesituse valikud

Piltide vaatamise valikud

1.

1.

1. INFO/RDS

1.
(ZOOM)

1.
(SLOW)

1. AUDIO

1. MODE

1.

Lõpetatud olekus ja kui plaati pole välja võetud,
vajutage .

Vajutage lõpetatud olekus .

Taasesituse ajal vajutage , et kuvada
taasesituse informatsiooni televiisoril.

Video taasesituse ajal vajutage ja hoidke
, et kujutist suurendada/vähendada.

Kui kujutis on suurendatud, saate vajutada
, et kujutisel liikuda.

Video taasesituse ajal vajutage ja hoidke
, et valida taasesituse kiirus.

Heli on summutatud.
Tavalise kiirusega taasesituse jätkamiseks,
vajutage .

Taasesituse ajal vajutage korduvalt, et
valida plaadil olemasolev audio kanal:

Mono vasak
Mono parem
Stereo

Saate vaadata pilte erinevate slaidiesitluse
reþiimidega.

Vajutage korduvalt.

Taasesituse ajal vajutage , et keerata pilti
vastupäeva/päripäeva.
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Jätkamise tühistamine ja täielikult taasesituse
lõpetamine:
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