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... LISA

3.

4.

5.

Asetage 2 varustusega kaasas olevat kruvi
aukudesse, aga jätke kruvi pea ja seina vahele 5
millimeetrine vahe.

Kinnitage klamber 2 varustuses oleva kruviga
peaseadme külge.

Haakige peaseade ja kõlarid oma kohale.
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1. OLULINE

Ohutus
H
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H
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Lugege neid juhendeid ja saage neist aru enne,
kui hakkate seadet kasutama. Kui kahju on
põhjustatud selle tõttu, et neid juhendeid pole
järgitud, siis garantii ei kehti.

Ärge sisestage objekte seadme
ventilatsiooniavadesse või teistesse seadme
avadesse.

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Paigaldage seade lamedale, tugevale ja kindlale
pinnale.

Asetage seade kohta, kus on piisav
ventilatsioon, et vältida kuumuse tõuse seadme
sees. Veenduge, et seadme ümber on vähemalt
10 cm vaba ruumi seadme taga ja peal ning 5
cm külgedel.

Ärge katke ventilatsiooniavasid teiste
objektidega (nt. ajalehed, laudlinad, kardinad
jne.).

Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vedelikke.

Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse, lahtise
tule ega kuumuse kätte.

Veenduge, et Teil on kerge pääseda
voolujuhtme, pistiku ja pistikupesa juurde, et
vajaduse korral eemaldada seade vooluvõrgust.

Kasutage ainult varustusega kaasas olevaid
kinnitusvahendeid, et paigaldus oleks ohutu ja
kindel.

Seadme peaks seinale paigaldama
kvalifitseeritud tehnik. See seade tuleb
paigaldada sobivale seinaklambrile ja seinale,
mis suudab ohutult toetada seadme raskust.
Seadme vale paigaldamine võib põhjustada
ohtlikku vigastust või kahjustada seadet.

Puhastage seadet pehme ja niiske riidetükiga.
Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks
aineid nagu alkohol, kemikaalid või
majapidamises olevad puhastid.

See välgunool” viitab isoleerimata materjalidele
Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki.
Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge
eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele,
mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid
nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski
vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või
niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga
täidetud objekte (nt. vaase).

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik
seinakontaktiga.

ELEKTRILÖÖGI OHT: ÄRGE AVAGE

HOIATUS:  ELEKTRILÖÖGI SAAMISE RISKI
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE SEADME ÜMBRIST
(EGA TAGUST). SEADME SEES EI OLE ÜHTEGI
KASUTAJELE MÕELDUD OSA. PARANDUSTEENUSE
SAAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TÖÖTAJATE
POOLE.

”

Jätke need ohutuse sümbolid meelde



Teade

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduste nõuetega. See toode on vastavuses
järgmiste direktiivide ja juhenditega: 2004/108/EC +
2006/95/EC.

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp),
polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike,
kaitsev vahtplast).

Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik
ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on
lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.
Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete
hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Teie seade koosneb kõrgekvaliteetsetest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike
nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses
Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi
hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Kui Te
näete mahatõmmatud prügikasti märki koos
keemilise sümboliga Pb”, tähendab see, et patareid
on vastavuses direktiivide nõuetega:

Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide
kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine
aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia
Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.

Autoriõigustega kaitstud materjalidest, kaasa
arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja
helisalvestised, loata koopiate tegemine on
autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Seda
seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

”

Informatsioon keskkonna kohta
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Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi
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Seinale paigaldamine

Mis kuulub varustusse?

Mida Te veel vajate?

Peaseadme ja kõlarite
paigaldamine

Hoiatus

HoiatusH

H

H

H

Oht toodet kahjustada. Konsulteerige alati
professionaalse tehnikuga, et paigaldada
toode ohutult seinale.

Vigastuste oht! Veenduge, et
gaasijuhtmeid, veevarustust ega
elektrijuhtmeid ei kahjustata aukude
puurimise käigus.

Selleks, et leida sobilik paigaldamise koht,
tehke vajalikud ühendused ära.

Paigaldage peaseade ja kõlarid kindlale
betoonseinale või ainult kipsseinale.

1 x seinale paigaldamise klamber peaseadme ja
kõlarite jaoks

4 x kruvid

Elektripuur

Kruvikeeraja

Pliiats

Teil on võimalik kasutada varustusega kaasas olevat
klambrit, et paigaldada peaseade ja kõlarid seinale.

Asetage klamber sirgelt valitud kohale seinal.
Kasutage pliiatsit, et märkida puurimiskohad.

Puurige märgitud kohtadesse augud.
H

H

H

1.

2.

9. LISA
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8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Hoiatus

H Ärge kunagi eemaldage kodukinosüsteemi
kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet
iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid
enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole
võimeline lahendama tekkinud probleemi neid
vihjeid järgides,  vaadake Philipsi veebilehte
(www.philips.com/support). Kui Te võtate Philipsiga
ühendust, veenduge, et Teie kodukinosüsteem on
lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja
seerianumbrit.

Veenduge, et seadme AC voolujuhe on
korralikult ühendatud vooluringiga.

Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Reguleerige helitugevust

Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud
korralikult.

Kui heli puudub USB reþiimis, veenduge, et
olete ühendanud USB seadme, mis sisaldab
taasesitatavaid muusikafaile.

Kui heli puudub AV re iimis, veenduge, et olete
AV seadmed ühendanud süsteemiga
korrektselt.

Valige enne vajutust funktsiooninupule
peaseadme asemel õige allikas.

Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja
kodukinosüsteemi vahel.

Sisestage patareid õige polaarsuste kohaselt
(märked + / -).

Asendage patareid uutega.

Suunake kaugjuhtimispult kodukinosüsteemi
kaugsensorile.

USB seadmel olevate kaustade või failide
number on kindla limiidi ületanud. See nähtus
ei ole viga.

Nende failide formaate ei toetata.

See USB seade ei ühildu kodukinosüsteemiga.
Proovige mõnda teist seadet.

Seadistage kellaaeg õigesti.

Lülitage taimer sisse.

Voolujuhe on seinast eemaldatud või on
toimunud elektrikatkestus.

Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

Kontrollige, ega HDMI kaabel ei ole vigane.
Asendage vana kaabel uue HDMI kaabliga.

Kontrollige, kas ühendatud seadmed on HDMI
toega. Kui ei ole, siis ei väljastata audio/video
signaali.

Te ei pruugi kuulda heli, kui ühendatud seade ei
ole HDCP toega või ühildub ainult DVI-ga.
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þ

Puudub vool

Puudub heli

Kaugjuhtimispult ei tööta

Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik
kuvada

USB seadet ei toetata

Taimer ei tööta

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

HDMI ühenduse puhul puudub pilt

HDMI ühenduse puhul puudub heli

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel.

Dolby ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories
kaubamärgid.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel.

Dolby, Pro Logic ja topelt D sümbol on Dolby
Laboratories kaubamärgid.
Teised kaubamärgid ja brändi nimed on nende
vastavate omanike omand.

See seade sisaldab järgmist märgistust:

Märkus

H Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

... OLULINE

5

ESIMESE
KLASSI

LASERTOODE



2. TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest
võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Selle kodukinosüsteemiga saate:

saada suurepärast heli, kui vaatate televiisorit,
DVD-plaate, kuulate muusikat või mängite
mänge.

nautida MP3/WMA muusikat otse
kaasaskantavalt USB seadmelt.

nautida kõrgkvaliteetset tulemust HDMI (High
Definition Multimedia Interface) seadmetelt (nt.
Blu-ray plaadi mängijad, digitaalsed
vastuvõtjad, mängukonsoolid jne.).

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on
kaasas järgmised asjad:

Peaseade

Kõlarid x 2

Digitaalse subwoofer

Kaugjuhtimispult (koos patareiga)

Laua alus

Seinale paigaldamise klamber ja kruvid (x4)

AV kaabel

Koaksiaal kaabel

SCART kaabel

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Sissejuhatus

Mis kuuluvad varustusse?

6 19

Märkus

H Toote informatsioon võib ilma ette
teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Informatsioon USB taasesitamise
kohta

Üldine informatsioon

Võimendi

L/R kõlarid

Subwoofer

Ühilduvad USB seadmed:

Toetatud formaadid:

Formaadid, mida ei toetata:

Vooluvõimsus ...............................220 – 230V, 50Hz

Voolutarbivus töö ajal ........................................70W

Voolutarbivus puhkere iimis............................<10W

Voolutarbivus Eco puhkere iimis .......................<1W

USB Direct............................Täiskiirus, versioon 1.1

Mõõtmed

Põhiseade ja kõlarid (l x k x s).......800 x 90 x 95mm

Subwoofer  (l x k x s) ................180 x 330 x 340mm

Kaal

Koos pakkematerjaliga .....................................8.5kg

Peaseade ja kõlarid...........................................1.8kg

Subwoofer........................................................5.2kg

Väljundi võimsus .......................180W + 120W RMS

Sageduse vastuvõtt............................20 – 20000 Hz

Müra tase signaalis .........................................>65dB

AV1 , 2 Sisend.............................1.0V RMS 20kohm

Eesmine AV sisend......................1.0V RMS 20kohm

Koaksiaal sisend.............................1V RMS 75kohm

Kogu harmooniline moonutus ...........................<1%

Kõlarite takistus...3ohm (mediant) + 3ohm (tweeter)

Kõlarite Driver...............1.5'' mediant + 1.5'' tweeter

Tundlikkus..............................................>82dB/m/W

Kõlari takistus ...............................3ohm*subwoofer

Kõlari Driver......................................6.5” subwoofer

Tundlikkus..............................................>78dB/m/W

USB mälupulk (USB 2.0 või USB 1.1)

USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)

mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis
töötaks selle kodukinosüsteemiga)

USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32
(sektori suurus: 512 baiti)

MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja
varieeruv bitimäär

WMA v9 või vanem

Juurkaustadena kuni 8 taset

Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99

Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999

Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus:
128 baiti)

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

Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele.
Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile,
mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei
taasesitata.

AAC, WAV, PCM helifailid

DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p,
.mp4, .aac)

WMA failid Lossless formaadis

þ

þ

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

7. TOOTE INFORMATSIOON
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Taimeri määramine

Unetaimeri määramine

Teie kodukinosüsteem võib automaatselt määratud
ajal sisse lülituda.

Veenduge, et olete kellaaja õigesti seadistanud.

Vajutage ja hoidke puhkereþiimis all klahvi
.

Kuvatakse TIMER ja tunninäit hakkab
vilkuma.

Vajutage klahvile , et määrata tunninäit.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .
Minutinäit hakkab vilkuma.

Vajutage klahvile , et määrata
minutinäit.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .
Re iimi indikaator hakkab vilkuma.

Vajutage klahvile , et valida (sees).
Ekraanil kuvatakse ikoon.
Kodukinosüsteem lülitub määratud ajal
automaatselt sisse ja lülitub viimasena
valitud allikale.
Taimeri deaktiveerimiseks korrake
eelolevaid samme ja valige (väljas)
re iim.

Kui kodukinosüsteem on sisse lülitatud
vajutage korduvalt klahvile , et valida
ajaperiood (minutites).

Süsteem lülitub määratud ajal automaatselt
välja.

1.

2.
TIMER

3. + VOL -

4. TIMER

5. + VOL -

6. TIMER

7. + VOL - [ON]

[OFF]

1.
SLEEP

9

9

9

9

9

9

9

þ

þ

6. KODUKINOSÜSTEEMI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE ... TEIE KODUKINOSÜSTEEM
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1. Heliseaded (GAMES; MOVIE, MUSIC)

2. IR sensor

3. Ekraanipaneel

4. AV FRONT / MP3 LINK

5. POWER

6. USB DIRECT

7. PRESET

8. -VOL+

[ \

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Heliefekti valimine.

Staatuse kuvamine.

AV sisendpesa esipaneelil.

Pesa välise audioseadme jaoks.

Seadme sisse, puhkere iimi või Eco
puhkere iimi lülitamine.

Pesa USB mäluseadme jaoks.

Eelmise/järgmise loo juurde liikumine USB
seadmel.

Helitugevuse kohandamine.

Aja kohandamine.

þ
þ

Ülevaade peaseadmest
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... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

9. SOURCE

10. PRESS

11. DC IN

12. SUBWOOFER OUT

13. DIGITAL IN – OPTICAL

14. DIGITAL IN – COAXIAL

15. VIDEO OUT

16. HDMI IN 1

17. AV1 IN (VIDEO, AUDIO L/R)

18. HDMI IN 2

19. HDMI OUT

20. AV2 IN (VIDEO, AUDIO L/R)

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Allika valimine.

Kõlarite eemaldamine peaseadme küljest.

Vooluvarustuse pesa.

Subwooferi väljundpesa.

Optiline audio sisendpesa

Koaksiaal audio sisendpesa.

Komposiit videoväljund.

HDMI sisendpesa.

AV sisendpesa.

HDMI sisendpesa.

HDMI väljundpesa.

AV sisendpesad.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

1.

2. HDMI

B

H

H

Seadme sisse, puhkere iimi või Eco
puhkere iimi lülitamine.

HDMI valimine audio sisendallikaks.

þ
þ
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Helitugevuse muutmine

Heliefekti valimine

Heli vaigistamine

Heli sünkroniseerimise
aktiveerimine

Märkus

H Te ei saa kasutada erinevaid heliefekte
samal ajal.

1. VOL +/-

1. SUBW.VOL

1.
GAME SOUND

[SHOOTING]

[SPORT]

[RACING]

[ARCADE]

[NORMAL]

1.
MOVIE SOUND

[DRAMA]

[SCIENCE FICTION]

[ACTION]

[CONCERT]

[NORMAL]

1.
MUSIC SOUND

[POP]

[JAZZ]

[ROCK]

[CLASSIC]

[NORMAL]

1. MUTE

1. AUDIO SYNC

AUDIO SYNC
OFF

Vajutage taasesitamise ajal klahvile , et
suurendada/vähendada helitaset.

Vajutage klahvile , et muuta
subwooferi helitugevust.

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile
, et valida:

(laskmine)

(sport)

(ralli)

(platvormimäng)

(normaalne)

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile
, et valida:

(draama)

(ulme)

(märul)

(kontsert)

(normaalne)

Vajutage USB taasesitamise ajal korduvalt
klahvile , et valida

(pop)

(jazz)

(rock)

(klassikaline)

(normaalne)

Vajutage taasesitamise ajal klahvile , et
vaigistada / taastada heli.

Kui video signaal, mis on televiisorisse saadetud, on
aeglasem kui audio signaal, on Teil võimalik
sünkroniseerida audio ja video audioväljundi
viivitamise teel.

Vajutage korduvalt klahvile , et
valida viivitusaeg: 10, 20, 30, … 100, 110, 190,
200.

Audio sünkroniseerimise deaktiveerimiseks
vajutage korduvalt klahvile ,
et valida .

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Subwooferi helitugevuse kohandamine

Mängu heliefekti valimine

Filmi heliefekti valimine

Ekvalaiseri seadete valimine

5. HELI JA HELIEFEKTIDE KOHANDAMINE
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4. TAASESITAMINE

Taasesitamine USB seadmelt

Taasesitamine ühendatud AV
seadmetelt

Märkus

Nõuanne

Märkus

H

H

H

Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud
formaate, et neid taasesitada saaks.
(vaadake peatükki ”Informatsioon USB
taasesitamise kohta” lk 19).

Korduv- ja juhuesituse funktsioone ei saa
aktiveerida samal ajal.

Veenduge, et olete teinud kõik vajalikud AV
ühendused. (vaadake peatükki ”AV
seadmete ühendamine” lk 11).

1.

2.

3. USB

4. ALB/PRESET +/-

5.

6.

1.
REPEAT

[REPEAT]

[REPEAT ALL]

2.
REPEAT

1. SHUF

2.
SHUF

1.
PROGRAM

[01 P-00]

2. ALB/PRESET +/-

3.
PROGRAM

[P-X]

4.

PROGRAM

1. AV, HDMI COAX/OPT

Avage esipaneelil olev kate.

Sisestage USB seadme ots seadme pessa.

Vajutage klahvile ja valige allikaks USB.

Vajutage klahvile , et valida
kaust.

Vajutage klahvile , et valida fail.

Vajutage klahvile , et alustada
taasesitamist.

Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all
klahve või , et kerida loos kiiresti
tagasi või edasi.

Vajutage klahvile , et ajutiselt peatada
või taastada taasesitamine.

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile
, et valida.

(korduvesitus): antud lugu
taasesitatakse korduvalt.

(korda kõike): kõiki lugusid
taasesitatakse korduvalt.

Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage
uuesti klahvile .

Vajutage klahvile .
Kõiki lugusid taasesitatakse juhuslikus
järjestuses.

Normaalse taasesituse taastamiseks vajutage
uuesti klahvile .

Teil on võimalik taasesitada lugusid soovitud
järjekorras. Võimalik on programmeerida kuni 20
lugu.

Vajutage stopp-positsioonis klahvile
, et aktiveerida programmeerimise

reþiim.
Ekraanil kuvatakse .

Vajutage klahvile , et valida
album, kus lugu asub.

Vajutage klahvile , et valida loo number,
seejärel vajutage kinnitamiseks .

Kuvatakse , kus X” tähendab
asukoha numbrit programmis.

Korrake samme 2 kuni 3, et valida ja salvestada
kõik lood, mida soovide programmeerida.

Programmi kustutamiseks vajutage stopp-
positsioonis klahvile .

Vajutage klahvile või , et
valida allikaks AV.
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Korduvesitus

Juhuesitus

Lugude programmeerimine
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3. OPT

4. Navigatsiooniklahvid

ALB/PRESET/

/ , /

5. COAX

6. /

7. VOL +/-

8. GAME SOUND

9. MUSIC SOUND

10. DIM

11. SETUP

12. SHUF

13. SLEEP

14. AUDIO SYNC

15. SUBW.VOL

16. MUTE

17. TIMER

18. PROGRAM

19. REPEAT

20. DISPLAY

21. CLOCK

22. MOVIE SOUND

23.

24. AV

25. USB
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Optical valimine audio sisendallikaks.

Eelmise/järgmise albumi (kausta) juurde
liikumine USB seadmel.

Kiiresti tagasi või edasi kerimine USB
seadme loo raames.

USB taasesitamise alustamine või
peatamine.

Koaksiaali valimine audio sisendallikaks.

Eelmise/järgmise loo juurde liikumine USB
seadmel.

Helitugevuse kohandamine.

Aja kohandamine.

Mängu heliseadete valimine.

Ekvalaiseri seadistamine.

Valimine erinevate ekraani heleduse
tasemete vahel.

Easylink funktsiooni
aktiveerimine/deaktiveerimine.

Lugude taasesitamine USB seadmelt
juhuslikus järjestuses.

Unetaimeri määramine.

Audio ja video sünkroniseerimine.

Subwooferi helitugevuse kohandamine.

Helitugevuse vaigistamine.

Alarmi taimeri määramine.

USB seadme lugude järjestuse
programmeerimine.

Ühendatud USB seadme lugude
korduvesituse re iimi valimine.

Taasesitamise ajal kuvatava informatsiooni
valimine.

Kellaaja määramine.

Kellaaja vaatamine.

Filmi heliseadete valimine.

Taasesitamise lõpetamine.

AV allikaks valimine.

USB allikaks valimine.
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Hoiatus

H Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette
nähtud, võib põhjustada ohtlikku
radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Kõlarite kinnitamine põhiseadme
külge

Aluse kinnitamine

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid
järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt
seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja
seerianumber on seadme taga. Kirjutage need
numbrid siia:

Mudeli number:____________________________

Seerianumber:

Asetage peaseade pehmele ja tasasele pinnale.

Veenduge, et tagumine osa on suunatud
üles.

Kinnitage vasak kõlar peaseadme vasaku
küljega.

Korrake sammu 2, et kinnitada parem kõlar.

Libistage kaasas olev laua alus põhiseadme
alla.

_____________________________
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3.
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Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Sisse lülitamine

Kellaaja määramine

Easylink funktsiooni aktiveerimine

Hoiatus

Märkus

Märkus
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Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal
kuumusest, päikesekiirgusest või tulest.
Ärge kunagi visake patareisid tulle.

Oht vähendada patarei eluiga. Ärge kunagi
kasutage erinevast brändist või erinevat
tüüpi patareisid korraga.

Oht toodet kahjustada! Kui Te ei kasuta
kaugjuhtimispulti pikema perioodi jooksul,
eemaldage patareid.

Perkloraat materjal - vajab spetsiaalset
käsitlemist. Vaadake aadressi
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.

EasyLink (HDMI CEC) on rakendatav ainult
kindlate kriteeriumite täitmisel. Tingimused
ja nõuded võivad tootest sõltuvalt
varieeruda. Lisainformatsiooni saamiseks
konsulteerige oma varustajaga.

Philips ei garanteeri 100%-list toimimist
kõikide HDMI CEC seadmetega.
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1. CLOCK

2. +VOL-

3. CLOCK

4. +VOL-

5. CLOCK

1. SETUP

SETUP

Avage patarei sahtel.

Sisestage 2 AAA patareid õige polaarsusega
(+/-) nagu näidatud.

Sulgege patarei sahtel.

Vajutage klahvile .
Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Vajutage klahvile .
Kuvatakse kellaaeg (kui on määratud).

Vajutage üle 3 sekundi klahvile .
Paneeli taustavalgustus lülitub välja.
Eco puhkere iimi sinine indikaatortuli
valgustub.

Vajutage ja hoidke puhkere iimis all
klahvi, et siseneda kellaaja seadistamise
re iimi.

Kuvatakse kell ja tunninäidikud hakkavad
vilkuma.

Vajutage klahvile , et määrata tunninäit.

Vajutage klahvile , et kinnitada valik.
Minutite näit hakkab vilkuma.

Vajutage klahvile , et määrata minutite
näit.

Vajutage klahvile , et kinnitada valik.

Easylink kasutab HDMI CEC (Consumer Electronic
Control) tööstuse standard protokolli, et juhtida
kõiki HDMI CEC ühilduvaid seadmeid HDMI kaudu.
See võimaldab ühendatud seadmeid juhtida ühe
kaugjuhtimispuldiga.

Vajutage ja hoide klahvi all rohkem kui 3
sekundit.

Kuvatakse Easylink On” (sees).
Easylink funktsiooni deaktiveerimiseks
vajutage ja hoidke klahvi all kuni
kuvatakse Easylink Off” (väljas).
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Seadme puhkereþiimi lülitamiseks:

Seadme Eco puhkere iimi lülitamiseks:þ
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Vooluvõrku ühendamine

Hoiatus

Märkus
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Oht toodet kahjustada. Veenduge, et
vooluvõrgu pinge ühtiks pingega, mis on
märgitud seadme taha või alla.

Oht saada elektrolööki! Kui Te eemaldate
süsteemi vooluvõrgust, tõmmake alati
pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Enne, kui ühendate seadme vooluvõrku,
veenduge, et olete teinud kõik vajalikud
ühendused.

1. DC
IN SUBWOOFER OUT

2.

Ühendage voolujuhtme üks ots peaseadme
pesaga ja pesaga.

Ühendage juhtme teine ots seinapistikuga.

... ALUSTAMINE

Nõuanne

Märkus

Märkus
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HTeil on võimalik seade paigaldada ka
seinale.

Seadmete tüübid ja ühendused järgmises
juhendis on ainult näiteks.

Kui Te ühendate kaableid, veenduge, et
pistiku värv ja pesa värv ühtiksid.

Kollaseid video pistikuid ei ole vaja
ühendada.

AV seadmete ühendamine

Televiisori ühendamine

Kui Te ühendate kodukinosüsteemi televiisoriga,
saate televiisori vaatamise ajal nautida suurepärast
heli.

Kui televiisoril on digitaalne väljundpesa,
ühendage varustusega kaasas olev koaksiaal
kaabel (oranþ) televiisori ja
süsteemi pesaga.

Teil on võimalik ka ühendada süsteem
televiisoriga kasutades kaasas olevat AV
kaablit (vaadake illustratsiooni).

Kui Teie televiisoril on SCART pesa,
ühendage enne kaasas olev AV kaabel
SCART adapteriga ja seejärel ühendage
SCART adapter televiisoriga.

Kui Teie televiisor on ühendatud
digiboksiga (muudab analoog signaali
digitaalseks signaaliks), ühendage
varustused olev AV kaabel digiboksi AV
väljundpesadega ja või
pesaga.
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DIGITAL IN
COAXIAL
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DVD-mängija ühendamine

Mängukonsooli ühendamine

Kui Te ühendate DVD-mängija ja televiisori
kodukinosüsteemiga, saate DVD filmi vaatamise ajal
nautida suurepärast heli.

Kui Te ühendate oma mängukonsooli ja televiisori
kodukinosüsteemiga, saate mängu mängimise ajal
nautida suurepärast heli.

Ühendage süsteem televiisoriga. (vaadake
peatükki Televiisori ühendamine” leheküljel
12).

Ühendage MP3 Link kaabel (ei ole varustuses)
süsteemi pesaga ja mängukonsooli

pesadega.

Teil on võimalik ühendada mängukonsooli
AV väljundpesad süsteemi või

pesadega.

1. Ühendage süsteem televiisoriga. (vaadake
peatükki Televiisori ühendamine” lk 11).

2. Ühendage varustusega kaasas olev AV kaabel
süsteemi AV1 IN või AV2 IN pesadega ja DVD-
mängija AV OUT pesadega.

1.

2.
AV FRONT

AV OUT

AV1 IN AV2
IN
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HDMI toega seadmete ühendamine Koaksiaal ühenduse toega seadmete
ühendamineHDMI (High Definition Multimedia Interface) on

digitaalne kasutajatugi, mis toetab nii audio kui ka
video ülekannet ühe kaabli kaudu. Kui Te ühendate
oma HDMI-ga ühilduva DVD-mängija ja televiisori
kodukinosüsteemiga, saate vaadata DVD-plaate või
Blu-ray plaate, mis sisaldavad HD (kõrgkvaliteetset)
sisu. See ühendus võimaldab parimat pildikvaliteeti.

See kodukinosüsteem suudab dekodeerida
digitaalset audio signaali. Süsteemi on võimalik
ühendada digitaalse võimendi või vastuvõtjaga.

1.
HDMI OUT

HDMI IN1 HDMI IN2

2.
HDMI OUT HDMI

IN

3. HDMI HDMI 1
HDMI 2

1.
COAXIAL

OPTICAL

Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu varustusse)
DVD-mängija pesaga ja süsteemi

või pesaga.

Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu varustusse)
süsteemi pesaga ja televiisori

pesaga.

Kui Teie televiisoril on ainult DVI (Digital
Visual Interface) ühendus, ühendage seade
läbi HDMI/DVI adapteri kaudu. Selleks on
vajalik veel lisa audio ühendus.

Vajutage klahvile , et valida või
.

Ühendage varustuses olev koaksiaal kaabel
süsteemi pesaga ja ühendatud
seadme COAXIAL/DIGITAL väljundpesaga.

Te saate ühendada ka optilise kaabli (ei
kuulu varustusse) süsteemi
pesaga ja ühendatud seadme
COAXIAL/DIGITAL väljundpesaga.
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Märkus

Nõuanne
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Mõned televiisorid ei toeta HDMI audio
ülekannet.

Teil on võimalik ühendada kõik seadmed
kodukinosüsteemiga sama ajal.

Võimendi


