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Ühilduv Meelelahutussüsteem
iPod’iga ühilduv kaasaskantav DVD-mängija

DCP750/850

Eestikeelne kasutusjuhend



HOIATUS!
Juhtimisseadme osade omavoliline kohandamine, eemaldamine
või muud laadsed toimingud võivad põhjustada tervistkahjustava
kiirituse või muid ohtlikke tagajärgi.

ESIMESE KLASSI
LASERTOODE
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VANA SEADME HÄVITAMINE

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteedilistest materjalidest ja
komponentidest, mida on võimalik taaskäidelda ja uuesti kasutada.

Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on kleebitud tootele,
tähendab see toote kindlustatust Euroopa Direktiivi 2002/96/EC kohaselt.

Palume viia ennast kurssi kohalike elektriliste ja elektrooniliste toodete tarvis
mõeldud kogumispunktide asukohaga.

Palume talitada vastavalt kohalikele eeskirjadele ja mitte visata vanu tooteid
ühtsesse prügisse olmeprügiga. Toote õige käitlemine ennetab
potentsiaalsete negatiivsete tagajärgede tekkimist keskkonnale ja inimeste
tervisele.

See tehnoloogiline toode on kaitstud autoriõigusega USA patendiametis
mille õigused

kuuluvad (sh. teised intellektuaalsed varad) Macrovision Corporation le ning
teistele seotud õigustega omanikele. Selle autoriõigusega kaitstud
tehnoloogia kasutamine peab

olema kooskõlastatud Macrovision Corporation ga ning see on mõeldud
ainult koduseks kasutamiseks või vähese vaatajaskonnaga kohtades, kui
Macrovision Corporation ga ei ole kokku lepitud teisiti. Toote
ümberehitamine ja demonteerimine on keelatud.

'

'

'

3

FUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE
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FUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE

Peamised juhtnupud (vt. joonis 1)

Mängija eestvaade (vt. joonis 1)

Mängija vasakvaade (vt. joonis 1)

1. OPEN

2. MENU

3. MONITOR

4. SOURCE

5. /

6. , , ,

( / )

7.

8. PESA iPod i jaoks

9. IR

10. POWER ON/ OFF

11. POWER and CHG

12.

13.

.............................Ava plaadiuks, et sisestada või eemaldada
plaati.

............................Kuva MENÜÜ lehekülg.

......................Vali pildi laiuse ja kõrguse suhe, vastavalt 16:9
või 4:3

........................Vali vastav allikas, kas DISC, iPod, SD/MMC või
AV

....................Liigu järgmisse/eelmisse peatükki, palale või
tiitlile.

................Menüüs navigeerimine

...................................... otsi edaspidi/tagurpidi plaadilt
erinevate kiirustega

...............................Alusta või peata taasesitus.

......................................Kinnita valikut.

......................Vajuta sisse, et ühendada (hoolikalt asetatud)
iPod mängijaga, lahtiühendamiseks tõmba
välja.

.........Aseta iPod mängija.

..................................Kaugjuhtimispuldi sensor.

...........Lülita vool sisse/välja.

..........Voolu ja laadimise indikaatorid.

.......................Voolu pistikupesa.

..............TFT ekraani pildiheleduse seadistamine.

.

.

.

^ _

\ [ q Q

q Q

]

'

BRIGHTNESS
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TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed 210 x 178 x 39 mm

Kaal 1.9 kg.

Pingeallikas DC 9V 1.0A

Võimsustarve 9W

0° kuni 45° C

Laseri lainepikkus 650nm

Videosüsteem PAL

Sagedus 20 Hz ~ 20 kHz ±1 dB

Signaali/müra ulatus 85dB

Heli moonutus + müra -80dB (1KHz)

Kanalite eraldatus 85dB

Dünaamiline ulatus 80dB

Väljund

Audio väljund (analoog) Väljundi tase 2V ± 10%

Takistus 10K

Video väljund 1.0Vp-p ±20 %

Takistus 75

Temperatuuritaluvus (töötades)

≥

≤

≥

≥

Ω

Ω

PHILIPS säilitab õiguse teha disaini ja spetsifikatsiooni
muudatusi toote täiustamiseks ilma eelneva etteteatamiseta.

Tootjaga mitte kooskõlastatud modifikatsioonid võivad
põhjustada isiku õiguste tühistamise seadme kasutamise õiguse
osas.

Kõik õigused on kaitstud.
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LahendusSümptom

0 Kui mängija on pikemat perioodi järjest töös, siis muutub ta pind
kuumaks. See on normaalne.

Mängija korpus on kuum

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

0 Mängija püüab voolu kokku hoida, et tagada pikem mängija
tööaeg. See on normaalne. Häälestage pildi heledus manuaalset
kasutades selleks mängija vasakul küljel asetsevat “Brightness“

nuppu.

AC adapteri eemaldades
muutub pilt hämaramaks

See mängija vastab Euroopa Liidu poolt sätestatud häiresageduse maksimummäära esinemise
piiridesse.

5

FUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE

14. 1 2

15. AV OUT (AV izeja)

16. AV IN (AV ieeja)

17. SD/ MMC CARD

18.

19. EJECT

.......................Kõrvaklappide pesad.

.........Audio/Video väljundpesa.

............Audio/Video sisendpesa.

............Sisesta SD/MMC kaart.

........................Helitugevuse regulaator.

.................Tõstke üles see käepide, et eemaldada video
iPod mängija.

Z Z

pO

Mängija paremaltvaade (vt. joonis 1)
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KAUGJUHTIMISPULDI JUHTNUPUD
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

LahendusSümptom

0

0

0

0

Kontrollige, kas mõlemad adapteri otsad on korralikult ühendatud.

Kontrollige, kas stepslis on vool.

Kontrollige, kas sisseehitatud aku on tühi.

Kontrollige, kas autoadapter on ühendatud korralikult.

Vool puudub

Kui ilmneb, et DVD-mängija on vigane, vaadake kõigepealt üle see nimekiri. Ehk on midagi jäänud märkamata.

HOIATUS

Mitte mingil juhul ärge püüdke ise DVD-mängijat parandada, kuna see muudab garantii
kehtetuks.

Kui mõni viga ilmneb, siis enne, kui viite DVD-mängija parandusse,  kontrollige kõigepealt
punkte nimekirjas. Kui Te ei suuda selle nimekirja abil viga parandada konsulteerige oma
edasimüüja või remonditöökojaga.

0

0

Kontrollige plaati, vajadusel puhastage pehme riidega, liikudes
plaadi keskosast väljapoole.

Mõnikord tekib väikene pildimoonutus. See ei tähenda, et mängija
on katki.

Moonutatud pilt

0 PAL seadistused võivad valed olla. Ühilda oma teleri seaded DVD-
mängija omadega.

Täielikult moonutatud pilt/
Teleriekraanil puuduvad
värvid

0 Kontrollige audiokaablite ühendusi. Kui kasutate HiFi võimendust,
proovige mõnda teist heliallikat.

Heli puudub

0

0

0

Kontrollige, et plaadi kirjadega pool on ülemine.

Puhastage plaati.

Kontrollige, kas plaat pole viga saanud, proovige mõnda teist plaati.

Plaati ei ole võimalik mängida

0

0

Suunake pult otse mängija suunas ja vaadake, et ühtegi objekti ei
ole puldi ja mängija vahel.

Kontrolli, vajadusel vaheta patareisid.

DVD-mängija ei reageeri
kaugjuhtimispuldile

0 Kasutage ainult plaate, mis on formaaditud vastavalt
telerile (PAL).

Moonutatud või must-valge
pilt DVD mängides

0

0

Lugege hoolikalt plaadikestal olevaid kirjasid.

Funktsioonid ei ole plaadi poolt lubatud.
Mängija ei täida kõiki antud
käsklusi taasesituse ajal
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SEADISTAMINE

Video seadistamine

Parooli seadistamine

Eelistuste seadistamine

Kui kursor tõstab esile need seadistused, vajutage , et:

Quality valige video kvaliteet

DivX® VOD siit saate oma DivX VOD koodi

Vajutage nuppu, et tühistada hetke seadistused või liikuge tagasi eelmise
tasandi menüüsse.

Kui kursor tõstab esile need seadistused, vajutage , et:

Password vahetage hetkel kehtiv parool (vaikimisi
3308)

Vajutage nuppu, et tühistada hetke seadistused või liikuge tagasi eelmise
tasandi menüüsse.

Kui kursor tõstab esile need seadistused, vajutage , et:

Audio valige audio keel

Subtitle valige subtiitrite keel

Disc Menu valige plaadi menüü keel

Parental valige vanemlikud võimalused

Default taastage tehase seadistus

Vajutage nuppu, et tühistada hetke seadistused või liikuge tagasi eelmise
tasandi menüüsse.

OK

OK

OK

q

q

q

Tähelepanu: Vanemlikud valikuvõimalused on valitavad ainult juhul, kui
salasõna reþiim ei ole aktiivne.

7

Kaugjuhtimispuldi juhtnupud (vt. joonis 2)
1. Source keys

2. REPEAT

3. A-B

4. SHUFFLE

5. PROG

6.

7.

8. DISC MENU

..................Vali vastav allikas: DISC, iPod (iPod videoga),
SD/MMC kaart või AV.

.........................Korda peatükki/pala/tiitlit.

................................Plaadilt valitud teatud koha korduvesitus.

.......................Esita palad plaadil juhuslikus järjekorras.

............................Programmi sisestamine.

..................................Taasesitamise peatamine või programmi
kustutamine.

...............................Alusta või peata taasesitamine.

...................Sisene või välju plaadi sisu menüü.

.

.

P

]

9. SETUP

10. , , ,

11. OK

12. /

13. Numbrid (0-9)

14. ZOOM

15. MONITOR

16 DISPLAY

17. TITLE/ RETURN

18. SUBTITLE

19. AUDIO

...........................Sisene / välju süsteemi menüüst.

................Menüüs liikumine.

......................................( / ) Otsi plaadilt edaspidi / tagurpidi
erineva kiirusega

.................................Valiku kinnitamine

....................Liigu järgmisse/eelmisse peatükki, palale või
tiitlile.

...............Numbrijärgne valimine.

............................Pildi suurendamine / vähendamine või
aktiveerimine ekraanil.

......................Pildi laiuse ja kõrguse suhte valimine, vastavalt
16:9 või 4:3.

........................Kuvari informatsiooni vaatamine taasesituse
ajal.

............VCD plaadiinfo kuvamine või menüüs eelmisele
levelile naasemine.

......................Subtiitrite keele valimine.

...........................Audio keele valimine DVD taasesitamisel.
VCD/CD taasesitamisel audio tööreþiimi
valimine (Stereo, vasak-mono, parem-mono).

\ [ q Q

q Q

^ _

KAUGJUHTIMISPULDI JUHTNUPUD
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SISSEJUHATUS

Teie kaasaskantav DVD-mängija

DVD-mängija pakendi avamine

Asetus

Teie kaasaskantav DVD-mängija mängib videoplaate, mis vastavad
universaalsele DVD Video standardile. Mängijaga saate nautida täispikkuses
filme kinokvaliteedi pildiga ja stereo või mitmekanalilise heliga (olenevalt
DVD-st ja Teie seadistusest).Saate kasutada kõiki DVD unikaalseid
võimalusi, nagu helitausta valik, subtiitrite keele valik ja erinevad
kaameranurgad (sõltuvalt konkreetsest DVD-plaadist).Tänu lapselukule
saate otsustada, millist plaati lapsed saavad taasesitada ja millist mitte. Teie
mängijat on hämmastavalt lihtne kasutada tänu ekraanipõhisele ja mängija
enda kuvarile, mida täiendab kaugjuhtimispult.

Kontrollige, kas karbis on järgmised osad:

Kaasaskantav DVD-mängija

Autolaadija (12V)

Audio / Video kaabel

Garantiikiri

Kaugjuhtimispult

AC vooluadapter

Kasutusjuhend

Lühikasutusjuhend

Asetage mängija kindlale, tasasele pinnale.

Ärge asetage mängijat küttekehade lähedale ja otsese päikesevalguse
kätte.

Kui mängija ei loe CD/DCD plaate korralikult, kasutage saadaolevaid
CD/DVD-mängijate tarvis mõeldud puhastusplaate, enne mängija
remonti viimist. Teiste vahendite kasutamine võib rikkuda Teie mängijat.

Hoidke alati plaadisahtel suletud, et vältida tolmu sattumist läätsedele.

Juhul, kui viite mängija külmast keskkonnast sooja võib läätsedele
tekkida niiske kiht. Sellisel juhul ei ole võimalik CD/DVD plaate
taasesitada. Jätke mängija sooja keskkonda, et niiske kiht ära kuivaks.

SEADISTAMINE

Et maksimaliseerida oma taasesitamise kogemust, kasutage
funktsiooni seadistamiseks, et saada parim tulemus. Kasutage
nuppe soovitu valimiseks ning kinnitage valikut vajutades .

Vajutage . Ekraanile ilmub nimekiri võimalikest valikutest.

Kasutage nuppe, et teha oma valik.

Kui kursor tõstab esile need seadistused, vajutage , et:

General Setup valige kuvari ja teiste võimaluste
seadistamine

Video Setup Page valige video seadistamine

Password Setup valige salasõna seadistamine/vahetamine

Preferences valige taasesituse eelistused

Exit väljuge süsteemi menüüst

Vajutage nuppu, et tühistada hetke seadistused või liikuge tagasi
eelmise tasandi menüüsse.

Vajutage nuppu, et väljuda.

Kui kursor tõstab esile need seadistused, vajutage , et:

T Display valige pildi kõrguse/laiuse suhe

Angle Mark valige vaatenurga kuvamisviis

OSD Lang valige ekraanil ilmuva teksti keel

Sreen Saver valige screen saver

Last memory valige viimase taasesituse mälu võimalused

Vajutage nuppu, et tühistada hetke seadistused või liikuge tagasi eelmise
tasandi menüüsse.

SETUP

OK

1. SETUP

2.

OK

3.

4. SETUP

OK

\ [ q Q

\[

q

q

\ [

, , ,

V

Märkus: Enne, kui kasutate nuppe, et valida soovitud vaatenurk
(angle mark), veenduge, et plaat on salvestatud erinevate vaatenurkadega
ning et olete võimaldanud vaatenurga funktsiooni süsteemi menüüs.

,

Üldine seadistamine (General Setup Page)

29
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DVD LISAVÕIMALUSED

Pealkirja mängimine
1. DISC MENU

2. numbriklahve (0-9)

3. OK

Vajutage , et siseneda plaadi tiitelmenüüsse.

Kasutage nuppe või , et valida
mängimise reþiim.

Vajutage valiku kinnitamiseks.

\ [ q Q, , ,

SISSEJUHATUS

9

Sisseehitatud laetav aku

Taasesitamist võimaldavad formaadid

Aku laadimisega seotud ettevaatusabinõud

Teie laetava aku kasutamine ja pika eluea tagamine

DVD-Video

CD JEPG failidega

1.

2.

1.

2.

3.

Kui aku on täielikult tühjenenud (esmase hoiatusena hakkab vilkuma
toite indikaatorlamp), laadige see koheselt (hoolimata sellest, kas
kavatsete mängijat kohe kasutada või mitte), et tagada aku maksimaalne
eluiga.

Aku laadimiseks ühendage DVD-mängija AC vooluadapteriga (toite
indikaatorlamp süttib).

Laadimiseks kasutage alati komplektis olevat AC vooluadapterit.

Laadimise effektiivsus langeb, kui ümbritseva keskkonna temperatuur
langeb alla 10 kraadi või tõuseb üle 35 kraadi.

Laetud aku tööaeg (kui ka kõrvaklapid on ühendatud) on umbes 2,5h.

Lisaks DVD-Video plaatidele saate mängida Video ja audio CD plaate
(kaasaarvatud CDR, CDRW, DVD, DVD+-R ja DVD+-RW).

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, videoklipid, seriaal vms.) võib
plaadil olla rohkem, kui üks Tiitel ja igal Tiitlil võib olla rohkem, kui üks
Peatükk. Soovitud koha mugavaks leidmiseks, saate liikuda nii Tiitlite, kui
Peatükkide vahel.

Mängijaga saate vaadata ka JEPG formaadis fotosid.

° °
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Video CD

Audio CD/ MP3 CD

DivX

Zero Bright Dot

SD Mälukaart

Sõltuvalt plaadil olevast materjalist (film, videoklipid, seriaal vms.) võib
plaadil olla rohkem, kui üks Tiitel ja igal Tiitlil võib olla rohkem, kui üks
Peatükk. Soovitud koha mugavaks leidmiseks, saate liikuda nii Tiitlite, kui
Peatükkide vahel.

Audio ja mp3 CD-d sisaldavad ainult audio faile. Saate neid kuulata sarnaselt
tavapärasele muusikakeskusele, kasutades selleks kaugjuhtimispulti,
juhtnuppe mängija paneelil või ühendatuna teleriga ka ekraanipõhiselt.

DivX on populaarne meediatehnoloogia, mille on loonud DivX Inc. DivX failid
sisaldavad kompresseeritud kõrgresolutsiooniga videofaile, kuid mille
failisuurus on suhteliselt väikene. DivX failid võivad samuti sisaldada
lisameediume nagu menüüd, subtiitrid ja alternatiivset audioriba. Paljusid
DivX faile on võimalik alla laadida Internetist, samuti saate ka ise üsna
kergesti (oma materjale kasutades) luua DivX faile, kasutades
www.DivX.com saadaval olevat tarkvara.

Nautige parima kvaliteediga kujutist, millel ei ole tüütuid tühjasid täppe LCD
ekraanil. Tavaliselt on LCD ekraanidel ebatäiusi, mida LCD tööstus kutsub
heledateks täppideks.“ Piiratud arvu heledaid täppe LCD ekraanidel peeti

kunagi vältimatuks LCD ekraanide masstoodangu juures. Philips i rangeid
kontrollprotseduure järgides valmistatakse Philips i kaasaskantavate DVD-
mängijate LCD ekraanid nulltolerantsiga heledate täppide osas. Antud
kaasaskantaval DVD-mängijal on Philips Zero Bright Dot TM poliis,
garanteerimaks optimaalseima pildikvaliteedi. Garantiiteenused on regiooniti
varieeruvad. Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge kohaliku Philips i
esindaja poole.

SD mälukaart on õhuke ja kompaktne meediasild, mis ühendab erinevaid
digitaalseid aparaate, tänu oma lihtsale ühilduvusele. Kontrollskeem laseb
andmeid kaardilt lugeda ja sellele salvestada (kaitstud ala) ainult juhul, kui
sobiv väline seade on tuvastatud. Kasutades dekodeerimise tarkvara, saab
SD mälukaardilt mängida muusikat, videoklippe jne. ilma, et oleks tarvis
eraldi mehaanilist draivi, mida vajavad näiteks CD ja DVD-mängijad.

TM

“

'

'

'

SISSEJUHATUS

Et kontrollida Video DVD-l olevat informatsiooni, vajutage .

Valikmenüüd tiitlite ja peatükkide tarvis võivad olla lisatud DVD-l. DVD
menüü funktsioon võimaldab Teil teha valikuid nendes menüüdes. Vajutage
sobivat numbrit numbriklahvidel või kasutage nuppe, et valida
välja soovitu ning vajutage .

Vajutage . Menüüs võivad näiteks olla: erinevad kaameranurgad,
audio keeled ja subtiitrid, samuti peatükkide kaupa välja toodud tiitlid.

Vajutage . Kui mängijas oleval plaadil on erinevate keelte valik, siis
nüüd ilmub see ekraanile.

Vajutage korduvalt nuppu, kuni ilmub Teile sobiv keel.

Kui mängijas oleval plaadil on erinevate subtiitrite valik, siis nüüd ilmub see
ekraanile.

Vajutage korduvalt nuppu, kuni ilmuvad Teile sobivad subtiitrid.

Kaks äsjamainitud funktsiooni on sõltuvad sellest, kas mängijas oleval
plaadil on erinevate audio keelte ja/või subtiitrite valik.

DISC MENU

OK

DISC MENU

AUDIO

AUDIO

SUBTITLE

\ [ q Q, , ,

Vajutage .SUBTITLE

Plaadimenüü

Keele vahetamine

Subtiitrid

Nõuanne:

27

DVD LISAVÕIMALUSED
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ÜLDISED FUNKTSIOONID

Monitor (DVD-mängijal)

Kuvar

Programm

Nõuanne:

Vajutage korduvalt nuppu, et seadistada sobiv kuvamisviis
(normaalne või täisekraan).

Vajutage korduvalt nuppu järgnevate kuvamisviisi valimiseks:

DVD CD/ VCD DivX

x1 Möödunud tiitel Üks möödunud Üks möödunud

x2 Tiitleid veel jäänud Mitu veel jäänud Mitu veel jäänud

x3 Möödunud peatükk Kõik möödunud Kuvar välja

x4 Peatükke veel jäänud Kokku veel jäänud

x5 Kuvar välja Kuvar välja

Mängides JPEG formaadis meediat annab selle nupu vajutus Teile
võimaluse valida 17 erineva slaidishow esitusviisi vahel.

Taasesituse ajal vajutagekaugjuhtimispuldil nuppu, et siseneda
programmeerimise menüüsse.

Kasutage , et soovitud palad sisestada (ühekohalise
numbriga pala puhul valige palanumbri ette 0“, näiteks 05“).

Liigutage kursorit, et valida vajutage . Koostatud programmi
mängimiseks vajutage .

MONITOR

DISPLAY

1. PROG

2. numbriklahve (0-9)

3. START
OK

“ “

ÜLDINE INFORMATSIOON

11

Vooluallikas

Ohutus ja pika eluea tagamine

See peatükk käsitleb kaasasolevat AC adapterit, autoadapterit ja
sisseehitatud liitiumakut.

Veenduge, et pistikust tulev voolutugevus vastaks AC adapterile
märgitud voolutugevusele. Vastasel juhul võivad AC adapter ja mängija
saada kahjustatud.

Hoidumaks elektrilöögist, ärge katsuge AC adapterit märgade kätega.

Ühendades autoadapteriga, veenduge, et autost tulev voolutugevus
vastaks autoadapterile märgitule.

Eemaldage AC adapter stepslist, kui seadet ei kasutata pikemal
perioodil.

Eemaldades AC adapterit, hoidke kinni pistikust, ärge tõmmake
voolujuhtmest.

Ärge võtke seadet juppideks, kuna laserkiired on ohtlikud silmadele.
Ainult kvalifitseeritud personal võib seadet remontida.

Vedeliku sattumisel seadme peale või sisse, eemaldage kohe AC
vooluadapter.

Hoolitsege, et seade maha ei kukuks. Samuti, et selle peale midagi ei
kukuks. Tugev raputus võib põhjustada mängija talitlushäire.

Kuulmisega seotud ohutus: kuulake heli mõõduka kõvadusega.
Kõrvaklappidega valjusti kuulamine võib kahjustada Teie kuulmist.

Oluline (mudelitele, millel kõrvaklapid komplektis): komplektis olevate
kõrvaklappide puhul garanteerib Philips, et järgib oma kõrvaklappide
juures erinevate seadusandvate organite poolt paika pandud
maksimaalse kuularitele lubatud helitugevuse piirmäära. Juhul, kui
originaalkuularid vajavad vahetamist, soovitame ühendust võtta
kohaliku müügiesindajaga, kes saab tellida Teile Philipsi toodetud,
originaaliga identsed kõrvaklapid.

Liiklusega seotud ohutus: ärge kasutage seadet autot juhtides või
jalgrattaga sõites, kuna võite põhjustada liiklusõnnetuse.

Ärge asetage mängijat küttekehade lähedale ja otsese päikesevalguse
kätte.

See toode ei ole veekindel: ärge laske tootel veega kokku puutuda. Vee
sattumisel mängijasse võib see põhjustada suuri kahjustusi.

Ärge kasutage mängija puhastamisel ühtegi vahendit, mis sisaldab
alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivmaterjale, kuna need võivad
kahjustada mängijat.

Ära hoia aparaati kohtades, kus selle peale võivad kukkuda mingi
vedeliku tilgad või pritsmed. Ära aseta ühtegi ohuallikat aparaadile (näit.
Vedelikuga täidetud anumad või süüdatud küünlad).

Ära puuduta läätsesid!

Pane tähele: Kui mängija on kasutuses pikema perioodi jooksul, muutub
selle välispind kuumaks. See on normaalne.
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Kuulmisega seotud ohutus

Kuulake heli mõõduka kõvadusega:
Kõrvaklappidega valjusti kuulamine võib kahjustada Teie kuulmist. See
toode suudab tekitada heli ulatuses (detsibell), mis võib normaalsel
inimesel põhjustada kurdistumise, isegi juhul, kui kuulata kahjustavat
heli vähem, kui minut. Kõrged detsibellid on mõeldud neile, kellel on
juba probleeme kuulmisega.

Heli võib olla petlik. Aja jooksul Teie kuulmise “mugav helitase“ harjub
kõvema heliga. Seega, peale pikaajalist kuulamist võib see helitase, mis
tundub normaalne olla tegelikult liiga vali ning kahjulik Teie kuulmisele.
Enda kaitsmiseks selle eest, sättige kuulatava heli tase ohutusse
kõvadusse enne, kui kuulmine kohandub.

Seadistage oma helinivoo madalasse olekusse.

Aeglaselt lisage volüümi kuni kuulete heli mugavalt ja selgelt, ilma
helimoonutusteta.

Pikaajaline müra kõrvades (ka “ohutu“ kõvadusega) võib põhjustada
kuulmishäireid.

Kasutage seaded mõistlikult ning tehke sobivaid pause.

Kuulake mõistlikut aega mõistlikul tugevusel.

Jälgige, et Te ei kohandaks helitugevust kõrva harjumisel valju heliga.

Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuule, mis toimub Teie ümber.

Potensiaalse tervisekahjustuse korral peaksite lõpetama kuulamise.

Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast jne. see
võib põhjustada liiklusõnnetuse ning on paljudes piirkondades ka
keelatud.

Ohutu helitaseme saavutamine:

Kuulake mõistliku aja vältel:

Jälgige hoolikalt järgmisi juhtnööre, kui kasutate
kõrvaklappe:

ÜLDINE INFORMATSIOON
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Juhuvalik

Kordamine A-B

Helitugevuse regulaator

Pildi heledus

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu, et mängida kõiki palasid (CD),
peatükke (DVD) või kõiki palasid valitud kaustas/kogu plaati (MP3)
juhuvalikuga.

Et korrata või mängida tsüklis teatud osa plaadilt, toimige järgnevalt:

SHUFFLE

Vajutage nuppu valitud alguspunktis;

ilmub ekraanile.

Vajutage uuesti A-B nuppu uuesti valitud lõpp-punktis;

kustub ekraanil ning kordustsükkel hakkab mängima.

Tsükklist väljumiseks vajutage nuppu.

Kasutage keritavat nuppu DVD-mängija vasakul küljel, et tõsta või
langetada taasesitatavat helitugevust.

Kasutage keritavat nuppu DVD-mängija vasakul küljel, et häälestada TFT
ekraani sobiv heledus.

A-B

A

AB

A-B
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ÜLDISED FUNKTSIOONID

Audio väljundi muutmine (VCD/CD tarvis)

ZOOM

Kordamine

Nõuanne:

Nõuanne:

Nõuanne:

Vajutage korduvalt nuppu järgnevate audio võimaluste tarvis:

1x Mono (vasak)

2x Mono (parem)

3x Stereo

See nuppu kasutatakse ka audio keele valimiseks DVD taasesitamise
ajal.

Zoom funktsioon võimaldab Teil suurendada videokujutist ja
panoraamefektina suurendatud pilti vaadata. Vajutage korduvalt
nuppu, et järgnevate võimaluste tarvis:

ZOOM X 1 2 X

ZOOM X 2 3 X

ZOOM X 3 4 X

ZOOM X 4 1/2 X

ZOOM X 5 1/ 3 X

ZOOM X 6 1/ 4 X

ZOOM X 7 normaalsuurus

Vaadates JPEG formaadis on suurusastmed järgmised: 100%, 125%,
150%, 200%, 50%, 75% ja normaalne.

Vajutage korduvalt nuppu järgnevate audio võimaluste tarvis:

DVD toimingud M 3 toimingud CD toimingud

X 1 kordab peatükki kordab ühte kordab pala kordab ühte

X 2 kordab tiitlit kordab kõike kordab kõike kordab kõike

X 3 kordab kõike tühistab korduse tühistab korduse

X 4 tühistab korduse

AUDIO

ZOOM

REPEAT

P JPEG/DivX toimingud

tühistab korduse

Kordamise funktsiooni on võimalik kasutada ka JPEG, SD/MMC jne.
formaatide puhul. Toimingud võivad erineda tulenevalt mängitavast
meediast.

ÜLDINE INFORMATSIOON
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Plaatide käsitlemine

LCD ekraani käsitlemine

Keskkonda puudutav informatsioon

Autoriõigust puudutav informatsioon

Ära kleebi paberit või kleeplinti plaadile.

Ärge asetage plaati küttekehade lähedale ja otsese päikesevalguse kätte.

Peale plaadi kasutamist, asetage see tagasi ettenähtud karpi.

Puhastamiseks kasutage pehmet puhast riiet, millega tõmmake õrnalt
plaadi keskkosast välisääre poole.

“DivX, DivX“ Certified ja seotud logod on DivX Inc. kompanii kaubamärgid
ning neid kasutatakse litsenseeritult. Kõik ülejäänud brändid ja tooted on
neid esindavate firmade ja organisatsioonide kaubamärgid. Igasuguse
Internetist alla laetud või CD-lt/VCD-lt/DVD-lt kopeeritud materjali illegaalne
dublitseerimine on rahvusvaheliste autoriõiguste rikkumine.

LCD ekraan on tooetud täppistehnoloogiat. Siiski võite näha imepisikesi
musti ja/või heledaid täppe (punane, sinine, roheline) ekraanil, mis pidevalt
LCD-le ilmuvad. See on tootmisprotsessi üks normaalne osa ning tegu ei ole
rikkega.

Oleme vähendanud pakendile kuluvaid materjale miinimumini ning teinud
lihtsaks erinevate materjalide sorteerimise. Teie komplekt koosneb
materjalidest, mida on võimalik taaskasutada, kui toimetada need vastava
alaga tegelevasse ettevõttesse. Palun viige end kurssi kohalike
regulatsioonidega, mis puudutavad pakendi, vanade patareide ja seadmete
käitlust.
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Toide

Nõuanne:

Nõuanne:

AC/DC adapteri kasutamine

Autoadapteri kasutamine

Kaugjuhtimispuldi toide

Ühenda kaasasolev adapter toote ja vooluvõrguga (nagu näidatud).

Vältimaks mängija vigastamist, lülitage see enne vooluvõrku
ühendamist/lahtiühendamist välja.

Ühenda kaasasolev autoadapter auto elektrivõrgu (sigaretisüütaja) ning
tootega.

Tõstke üles käepide , et kaugjuhtimispult välja võtta. Avage
patareipesa. Eemaldage plastikust kaitseriba (ainult esmakordselt
kasutamisel).

Sisestage 1x 3V liitiumpatarei, tüüp CR2025, seejärel sulgege
patareipesa.

Vältimaks mängija vigastamist, lülitage see enne auto elektrivõrku
ühendamist/lahtiühendamist välja.
Ühendades autoadapteriga, veenduge, et autost tulev voolutugevus

vastaks autoadapterile märgitule.
Ühendades DVD-mängijat DC 16.0V autos, veenduge, et temperatuur
on alla 35°C.

1. EJECT

2.

p

ETTEVALMISTUS

Ettevaatust

Patareid sisaldavad ohtlikke kemikaale, need tuleb pärast kasutamist
viia vastavasse kogumispunkti.

Patarei vale paigaldamise korral on plahvatusoht. Kasutatud patarei
vahetage ainult sama või samaväärse patarei vastu.

Patarei vale paigaldamine võib tekitada elektrolüüdi lekke, mis võib
söövitada patareipesa või põhjustada patareide plahvatuse.

Eemaldage patarei, kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikemal perioodil.
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Liikumine järgmise Tiitli/Pala/Peatüki juurde

Otsing

Kui plaadil on rohkem, kui üks tiitel või pala, saate liikuda mõnele muule
tiitlile/palale/peatükile järgnevalt:

Plaadi mängimise ajal vajutage korduvalt nuppu järgmiste edaspidise
otsingu võimaluste tarvis:

Vajutage korduvalt nuppu järgmiste tagurpidise otsingu võimaluste
tarvis:

2 x tagurpidi 2 x edaspidi

4 x tagurpidi 4 x edaspidi

8 x tagurpidi 8 x edaspidi

16 x tagurpidi 16 x edaspidi

32 x tagurpidi 32 x edaspidi

normaalkiirus normaalkiirus

Vajutage või , et taastada normaalne taasesitus.

Vajutage plaadi mängimise ajal hetkeks nuppu, et valida järgmine
tiitel/pala/peatükk.

Vajutage plaadi mängimise ajal hetkek nuppu, et liikuda tagasi
eelneva tiitli/pala/peatüki juurde.

Valimaks koheselt soovitud tiitlit/pala/peatükki kasutage numbriklahve.

_

^

Q

q

]

q Q

OK



22

SD/MMC kaardile salvestatud failide mängimine

iPod-le salvestatud failide mängimine

Nõuanne:

Peale SD/MMC kaarti ühendamist saate mängida video/audio faile, mis on
kaardile salvestatud. Valige soovitud fail kasutades nuppe ja vajutage
seejärel .

Pärast iPod-i ühendamist DVD-mängijaga (vt. Peatükki iPodi ühendamine“)
saate mängida faile, mis on salvestatud Teie iPod-i. Soovitud faili valimiseks
kasutage nuppe (otsi eespoolt/tagapoolt) ja nuppe
DVD-mängijal või kasutage Teie iPod-l olevaid nuppe.

\[

] q Q ^ _

]

]

“

, / /

Et laadida oma iPod mängijat, peate ühendama DVD-mängija AC
adapteriga (või autoadapteriga) ja tagama: Teie DVD-mängija on välja
lülitatud; VÕI DVD-mängija on sisse lülitatud, kuid hetke allikaks on
“iPod.“
Kui aku on täielikult tühjenenud (esmase hoiatusena hakkab vilkuma
toite indikaatorlamp), laadige see koheselt (hoolimata sellest, kas
kavatsete mängijat kohe kasutada või mitte), et tagada aku
maksimaalne eluiga.
Kui soovite ühendada 60G või 80G iPod mängijat, palun eemaldage
iPodi pesast tähis “for 30G iPod.“
Võimatu on laadida iPod-i, kasutades selleks DVD-mängija sisse
ehitatud akut.
Kontrollige, et laete iPod-i temperatuuril, mis on alla 35kraadi.
Lülitage iPod tööle ja seadistage “TV OUT“ sisse (“ON“) ning valige
“PAL“ reþiim. Kui soovite taasesitada iPod-i salvestatud pildifaile,
vajutage oma iPod-l nuppu. Vastasel juhul ei ole TFT ekraanil
mingit pilti, kui soovite mängida videofaile oma iPod-l. (Täpsema
informatsiooni saamiseks lugege oma iPod-i kasutusjuhendit.)
Teie iPod-i salvestatud fotode tarvis on kasutusel ainult nupp.

OK

BAASFUNKTSIOONID ETTEVALMISTUS
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Ühendused

Kõrvaklappide ühendamine

Lisaseadmete ühendamine

AV väljund

AV sisend

Ühendage kõrvaklapid pesasse või .

Ühendage soovitud lisaseade otse sellesse pesasse (mingeid seadistusi
DVD-l, iPod-l ega SD/MMC-l ei ole tarvis.)

Vajutage korduvalt DVD-mängijal source“ nuppu ( kaugjuhtimispuldil)
ning valige AV IN (AUX).

Ühendus Video Audio (vasak) Audio (parem)

Värv Kollane Valge Punane

Z Z

Enne lisaseadmete ühendamist lülitage DVD-mängija välja.

Saate oma DVD-mängija ühendada teleri või võimendusega, et nautida
DVD-sid või laulda karaoket.

“ AV

Valge
Kollane
Kollane

Valge

Kollane

Kollane
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SD/MMC kaardi pesa

iPod-i ühendamine

Saate esitada video-/audio-ja fotofaile, mis on salvestatud SD/MMC kaardile,
sisestades kaardi pessa.

Vajutage korduvalt DVD-mängijal source“ nuppu (
kaugjuhtimispuldil) ning valige allikaks SD/MMC.

Veenduge, et sisestatava kaardi metallkontaktid asetsevad sisestades
allpool.

Saate oma iPodi sisestada sellele salvestatud failide mahamängimiseks ja
laadimiseks. DVD-mängija toetab ainult 30G, 60G ja 80G tüüpi videoga iPod-
i pleiereid.

Tõmmake välja iPod-i ühendaja.

Asetage oma iPod selleks ettenähtud pesasse ülaosa eespool. priekðu.

Lükake iPod-i ühendaja tagasi sisse.

SD/MMC

SD/MMC

1.

2.

3.

“

Nõuanne:

ETTEVALMISTUS
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MP3 plaadi mängimine
Järgnevad taasesituse võimalused on kasutatavad MP3 CD puhul.
Täpsemaks informatsiooniks vaadake vastavat alalõiku. Helitugevuse
regulaator, palade vahele jätmine, otsimine, kordamine, juhuvalik jne.

Kasutage nuppe, et teha oma valik, seejärel vajutage .

Kasutage nuppe, et valida soovitud pildikaust, seejärel
vajutage . Mängija lülitub seejärel automaatselt slaidishow programmi.

Taasesituse ajal saate Te:

\ [

\ [ q Q

q Q

\

[

P

\ [ q Q

\ [ q Q

,

, , ,

Kasutada , nuppe, et pilti vastavalt soovile pöörata.

Kasutage nuppu, et nihutada pilti üles/alla.

Kasutage nuppu, et nihutada pilti vasakule/paremale.

Vajutage , et naaseda pildikaustade lehele.

Vajutage nuppu, et vaadata piltide koondlehekülge.

Kasutage , , , nuppe, et esile tõsta eelvaate pilti ja siseneda
ekraanipõhistesse funktsioonidesse.

Vajutage korduvalt nuppu, et kuvada pilt erinevate mõõtudega.

Kasutage , , , nuppe, et liigutada suurendatud pilti (ainult
suurendatud piltide puhul).

OK

OK

JPEG plaadi mängimine

DISC MENU

ZOOM

Märkus: Kui ei ole just väidetud teisiti, siis on kõiki kirjeldatud  funktsioone
võimalik juhtida kaugjuhtimispuldilt.

BAASFUNKTSIOONID
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DVD plaadi mängimine

Audio või video CD mängimine

DivX plaatide mängimine®

Nõuanne:

Peale mängija sisselülitamist, plaadi sisestamist hakkab see automaatselt
ise mängima. Ekraanilt on näha, mis tüüpi plaat hetkel mängib. Võimali, et
sisestatud plaat palub Teil menüüs teha teatud valikuid. Kasutage

nuppe, et teha oma valik, seejärel vajutage .

Kõiki DivX VOD koduleheküljelt alla laetud videosid saab mängida vaid
sellel konkreetsel DVD-mängijal.

\ [ q
Q

]

, , ,

Peale mängija sisselülitamist, plaadi sisestamist hakkab see
automaatselt ise mängima. Ekraanilt on näha, mis tüüpi plaat hetkel
mängib, samuti infot plaadi sisu kohta.

Taasesitades VCD koos MTV/Karaoke-ga, vajutage numbreid (0-9), et
valida soovitud pala ning vajutage või , et see mängida.
Vajutage , et naaseda palade valimise menüüsse.

Philips muretses Teile DivX® VOD “Video Vastavlt Soovile“ (Video on
Demand) registreerimiskoodi, mis võimaldab Teil laenutada või osta
videosid DivX® VOD teenust kasutades. Täpsema informatsiooni tarvis
külastage kodulehekülge .

Valige DivX® VOD Video Setup Page-l.

Registreerimiskood ilmub ekraanile.

Kasuta seda koodi, et laenutada või rentida videosid DivX VOD
koduleheküljel . Toimige vastavalt juhistele ja laadige
video CD-R-le, et seda selle DVD-mängijaga taasesitada.

®

OK

Märkus: Kuna on tavaline, et DVD filmid lastakse eri regioonides müüki eri
aegade,  igal DVD-mängijal on oma regiooni kood, siis võib juhtuda, et Teie
DVD plaadi regiooni kood ei ühti DVD-mängija omaga. Ekraanile ilmub
sellisel juhul vastav teade ning plaat ei hakka mängima. Eemaldage plaat
mängijast.

OK
TITLE/RETURN

www.divx.com/vod

www.divx.com/vod

BAASFUNKTSIOONID ETTEVALMISTUS
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4.

5. source iPod
dock

1.

2. EJECT

Lülitage iPod tööle ja seadistage TV OUT“ sisse ( ON“) ning valige
NTSC“ reþiim, kui soovite taasesitada iPod-i salvestatud video- või

pildifaile. (Täpsema informatsiooni saamiseks lugege oma iPod-i
kasutusjuhendit.)

Vajutage korduvalt DVD-mängijal “ nuppu (
kaugjuhtimispuldil) ning valige allikaks “ sisend.

Tõmmake välja iPod-i ühendaja.

Tõstke üles käepide , et iPod välja võtta.

“ “

“

“

“

iPod-i lahtiühendamine

p
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Käesolev kasutusjuhend

Kaugjuhtimispult

Menüüs navigeerimine

Käesolev kasutusjuhend annab baasteadmised DVD-mängija kasutamiseks.
Mõned DVD plaadid on toodetud viisil, mis vajab spetsiifilist opereerimist
või võimaldab taasesitusel kasutada vaid piiratud funktsioone. Sellistel
juhtudel ei pruugi mängija täita kõiki soovitud käsklusi. Kui selline asi esineb
soovitame uurida tähelepanelikult plaadiümbrisel olevaid kirju. Kui sümbol

ilmub ekraanile ei ole antud käsklus lubatud kas DVD-mängija või plaadi
poolt.
W

Kui ei ole just väidetud teisiti, siis on kõiki funktsioone võimalik juhtida
kaugjuhtimispuldilt. Alati suunake kaugjuhtimispult otse DVD-mängija
suunas ning veenduge, et puldi ja mängija vahel ei ole esemeid, mis
takistaksid infrapunast kiirt.

Kui DVD-mängija paneelil on samasugused nupud, mis
kaugjuhtimispuldil, siis võib ka neid kasutada.

Teie DVD-mängijal on intuitiivne menüüs navigeerimise süsteem, et
juhatada Teid menüüs kergemini seadete ja erinevate funktsioonide
leidmisel.

Kasutage funktsiooni nuppe, et aktiveerida / tühistada vajalikke seadeid.

Kasutage , , , , et menüüsid sirvida.

Vajutake , et kinnitada oma valikut.

\ [ q Q

OK

ÜLDINE SELGITUS BAASFUNKTSIOONID
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OSD keele häälestamine

Plaadi laadimine ja käima lülitamine

Nõuanne:

Vaikimisi on Teie DVD-mängija keeleks ekraanil inglise keel, kuid Te saate
valida inglise, prantsuse ja hispaania keele vahel.

Lükake nupp -i peale, et mängija sisse lülitada.

Vajutage nuppu, et siseneda seadistusmenüüsse.

Valige ja vajutage .

Kerige menüüd ja valige ning vajutage , et valida OSD
keelte seast.

Valige Teile sobiv keel ja vajutage .

Vajutage , et avada plaadisahtel.

Sisestage oma valitud plaat, kirjadega pool üleval (ka siis, kui tegemist
on kahepoolse DVD plaadiga. Veenduge, et plaat asetseb korrektselt
ettenähtud plaadipesas.

Plaadisahtli sulgemiseks lükake õrnalt seda sisse poole.

Lükake nupp -i peale, et mängija sisse lülitada.

Plaati taasesitades on kosta nõrk mehaaniline heli. See on normaalne.

1. POWER ON

2. SETUP

3. General Setup Page OK

4. OSD Language

5. OK

1. OPEN

2.

3.

4. POWER ON

Q

Riik OSD keelevalikud

Ameerika Inglise, prantsuse, hispaania


