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... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Halb raadiovastuvõtt
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Suurendage vahemaad seadme ja televiisori või
VCR vahel.

Pikendage FM antenn.

Ühendage seadmega väliantenn.

Juhtmevaba ühendus ei õnnestu

Ei saa valida progressiivset skaneerimist

HDMI ühendusega pole heli

HDMI ühendusega pole pilti

Audio või subtiitrite keeli ei saa määrata

Ei kuva mõningaid faile USB seadmel või
SD/MMC mälukaardil.

USB seadet või SD/MMC mälukaarti ei toetata

Taimer ei tööta

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud
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Looge juhtmevaba ühendus käsitsi.

Kontrollige, et videoväljund reþiim on seatud
[Pr/Cr Pb/Cb Y] peale.

Võite mitte kuulda heli, kui ühendatud seade
pole HDCP või DVI sobilik.

Kontrollige, kas HDMI kaabel on terve.
Vahetage uue kaabli vastu.

Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni
muutmise ajal, valige õige resolutsioon, kuni
pilt ilmub.

Plaat pole salvestatud mitme audio või subtiitri
keelega.

Audio või subtiitrite keele seadistused on
keelatud sellel plaadil.

Failide või kaustade number USB seadmel või
SD/MMC mälukaardil on ületanud limiidi. See
pole rike.

Failiformaadid pole toetatud.

USB seade või SD/MMC mälukaart pole
seadmega sobilik. Proovige teist.

Seadistage kellaaeg õigesti.

Lülitage taimer sisse.

Voolujuhe on seinast eemaldatud või on
toimunud elektrikatkestus.

Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.
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11. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Hoiatus

H Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte mingil juhul ei tohi te ise üritada seadet
parandada, see muudab garantii kehtetuks. Kui
ilmneb viga, kontrollige nimekirja, enne kui viite
seadme parandusse. Kui te pole võimeline
lahendama probleemi registreerige oma toode ja
saage tuge www.philips.com/welcome.  Kui võtate
ühendust Philipsiga vaadake, et seade oleks
läheduses ja mudeli ja seerianumber olemas.

Kontrollige, et seadme voolujuhe oleks õigesti
ühendatud.

Kontrollige, et vooluvõrgus on voolu.

Voolu säästmiseks, lülitub seade välja
automaatselt pärast 15 minuti möödumist
viimasest toimingust või loo lõppemisest.

Sisestage plaat.

Kontrollige, kas olete sisestanud plaadi õiget
pidi.

Oodake kuni niiskus on läätselt aurustunud.

Vahetage või puhastage läätse.

Kasutage lõpetatud CDd või õige formaadiga
plaati.

Kontrollige video ühendust.

Lülitage televiisor õige Video-in kanali peale.

Progressiivne skanneerimine on aktiveeritud,
televiisor ei toeta seda.

Plaat pole vastavuses televiisori
värvisüsteemiga (PAL/NTSC).

Vahest võib ilmneda kerget pildi moonutust.
See pole rike.

Puhastage plaat.

Moonutatud pilt võib ilmneda progressiivse
skanneerimise seadistusega.

Kuvasuhe on määratud DVD plaadi poolt.

Osadel televiisoritel ei saa muuta kuvasuhet.

Kohandage helitugevust.

Ühendage lahti kõrvaklapid.

Kontrollige, et juhtmevaba subwoofer on
ühendatud.

Enne funktsiooninuppude vajutamist, valige
allikas kaugjuhtimispuldiga, mitte
baasüksusega.

Vähendage kaugjuhtimispuldi ja baasüksuse
vahelist kaugust.

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

Vahetage patareid.

Sihtige kaugjuhtimispult otse sensorile seadme
esiosas.

Sisestage loetav plaat, pildiga pool teie poole.

Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja
regioonikoodi. Kontrollige, ega plaadil pole
kriime või kahjustusi.

Vajutage , et väljuda süsteemi
seadistuste menüüst.

Lülitage välja vanemliku kontrolli parool või
muutke hinnangu taset.

Niiskus on kondenseerunud süsteemis.
Eemaldage plaat ja jätke seade sisse lülitatuks
umbes tunniks. Eemaldage voolujuhe seinast ja
taasühendage vooluvõrku, seejärel lülitage
seade jälle sisse.

Energiasäästu funktsiooniga lülitub see seade
välja 15 minutit pärast, kui seade on
taasesitamise lõpetanud ja keegi pole
juhtimisseadmeid kasutanud.

Voolu pole

Plaati ei leita

Pole pilti

Mustvalge või moonutatud pilt

Kuvasuhet ei saa televiisoril muuta, kuigi olete
määranud televiisori kuvamise formaadi

Pole heli või heli on halb

Kaugjuhtimispult ei tööta

Plaat ei mängi
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SYSTEM MENU

1. OLULINE

Ohutus

Olulised ohutusalased nõuanded

1. Lugege juhiseid.

2. Säilitage need juhised.

3. Pöörake tähelepanu hoiatustele.

4. Järgige kõiki juhiseid.

5. Ärge kasutage seadet vee läheduses.

6. Puhastage vaid kuiva lapiga.

7. Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage
vastavalt tootja soovitustele.

8. Ärge paigaldage soojusallika, nagu radiaator,
soojusseadme, ahju või teiste seadmete
kaasa arvatud võimendid, lähedusse.

9. Kindlustage, et voolujuhtme peal ei käidaks
ja et seda ei pigistataks, eriti pistiku
lähedusest, pistikupesa ja seadmest
väljumise kohast.

10. Kasutage lisaseadmeid/aksessuaare, mis on
lubatud tootja poolt.

11. Kasutage vaid ratastega alust, alust, statiivi,
kronsteini või lauda, mis on lubatud tootja
poolt või mida müüakse koos seadmega. Kui
kasutate ratastega alust, olge ettevaatlik
aluse/seadme liigutamisel, et vältida katki
minemist.

12. Ühendage see seade vooluvõrgust välja
äikesetormide ajal või kui te ei plaani seda
pikka aega kasutada.

13. Jätke kõik hooldustööd vastavate
spetsialistide jaoks. Hooldustöid on vaja, kui
seade on kahjustatud ükskõik mil viisil, nagu
näiteks voolujuhe või pistik on katki, vesi või
esemed on sattunud seadmesse, seade on
olnud vihma käes või niiskuses, ei tööta
normaalselt, või on maha kukkunud.

14. Patareide kasutamine ETTEVAATUST -
Vältimaks patareide lekkimist, mis võib
lõppeda seadme kahjustumisega, vara
kahjustusega või kehavigastustega:

15. Seadet tuleb kaitsta pritsmete ja tilkuvate
vedelike eest.

16. Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks
vedelikega täidetud esemeid, süüdatud
küünlaid).

17. See toode võib sisaldada pliid ja
elavhõbedat. Materjalide ära viskamine võib
olla reguleeritud keskkonnanõuetega.
Äraviskamise või ümbertöötlemise
informatsiooni saamiseks, kontakteeruge
oma kohalike võimudega või elektroonilise
tööstuse liiduga: www.eiae.org.
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Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja -
nagu seadmel märgitud.

Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid
korraga (vanu ja uusi või leelis ja süsinik
jne.).

Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata
pikka aega.
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Teadke neid sümboleid

See “välgulöök“ vihjab isoleerimata materjalile üksuse sees,
mis võib põhjustada elektrilöögi. Kõigi ohutuseks teie
majapidamises, ärge  palun eemaldage toote kesta.

“Hüüumärk“ viitab funktsioonidele või omadustele, mille
kohta peaksite lugema kaasasolevat kirjandust, et vältida
töötamise ajal ja hooldades probleeme.

HOIATUS: Tuleohu ja elektriðoki ohu vähendamiseks, ei
tohiks seade olla paljastatud vihmale või niiskusele ega
tohiks asetada sellele veega täidetud esemeid nagu vaasid.

ETTEVAATUST: Elektriðoki vältimiseks sisestage pistiku lai
haru laia avasse pistikupesas, sisestage lõpuni.

Seadme peaksid seinale paigaldama vastava
kvalifikatsiooniga inimesed. Seadme peaks
paigaldama sobilike kruvidega seinale, mis kannatab
seadme raskust. Vale paigaldamine võib lõppeda
tõsiste vigastustega või kahjustustega. Ärge
proovige seadet ise seinale paigaldada.

Hoiatus
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Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Ärge kunagi õlitage ühtegi seadme osa.

Asetage seade lamedale, kõvale ja
stabiilsele pinnale.

Ärge asetage kunagi seadet elektrilistele
seadmetele.

Kasutage seadet vaid siseruumides.
Kaitske seadet vee, niiskuse eest ja ärge
asetage sellele veega täidetud esemeid.

Kaitske seadet otsese päikesevalguse,
avatud leegi ja kuumuse eest.

Ärge vaadake kunagi laserkiirde seadme
sees.
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RDS programmi tüübid
NO TYPE ........................Pole RDS programmitüüpi

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

AFFAIRS .........................Poliitika ja päevakajalised
sündmused

INFO ...............................Spetsiaalsed informatsiooni
saated

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

EDUCATE........................Haridus ja koolitus

DRAMA ..........................Raadionäidendid 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 muusika
programmid

WEATHER.......................Ilm

CHILDREN......................Finants

SOCIAL...........................Lastesaated

RELIGION.......................Sotsiaaluudised

PHONE IN.......................Usund

TRAVEL ..........................Helistamisega saated

LEISURE.........................Reis

JAZZ...............................

COUNTRY.......................Kantri muusika

NATION M ......................

OLDIES...........................Vana muusika

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

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

TES.................................Äratuse proov

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

Dþäss

Rahvuslik muusika

... TOOTEINFO
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Toetatud plaadiformaadid USB/SD/MMC taasesituse
informatsioonH

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

Digital Video Discs (DVDs)

Video CDs (VCDs)

Super Video CDs (SVCDs)

Digital Video Discs + Rewritable (DVD+RW)

Compact Discs (CDs)

Piltidega (Kodak, JPEG) failid CDR(W)

DivX(R) plaadid CD-R(W):

DivX 3.11, 4.x ja 5.x

WMA

ISO 9660

Maksimaalne pealkirjade/albumite nime pikkus:
12 sümbolit

Maksimaalne pealkirjade ja albumite arv 255.

Sisukorra puul maksimaalselt 8 taset.

Maksimaalne albumite number 32.

Maksimaalne MP3 lugude arv 999

Toetatud sagedused MP3 plaatidel: 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz.

Toetatud biti-sagedused MP3 plaatidel: 32, 64,
96, 128, 192, 256 (kbps).

Faile nagu: *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
*.PLS, *.WAV

Mitte inglisekeelseid albumi/pealkirja nimesid

Joilet formaati

MP3 Pro ja MP3 ID3 tagiga.

USB fläsh mälu (USB 2.0 või USB 1.1)

USB fläsh mängijad (USB või USB 1.1)

SD/MMC mälukaardid.

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

MP3 bitisagedus (infosagedus): 32-320 Kbps ja
muutuvad bitisagedused.

WMA v9 või varasem.

Sisukorrapuu kuni 8 taset.

Albumite/kaustade number: maksimum 99

Lugude/pealkirjade arv: 999.

ID3 tag v2.0 või uuem.

Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus:
128 baiti).

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

Mitte toetatud formaadid jäetakse vahele.
Näiteks Word dokumendid (.doc) või MP3 failid
laiendiga .dlf ignoreeritakse ja neid ei
taasesitata.

AAC, WAV, PCM audio failid.

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

WMA failid Losless formaadis.

Toetatud MP3-CD formaadid

Järgnevaid formaate ei toetata

Sobilikud seadmed:

Toetatud formaadid:

Mitte toetatud formaadid:

... TOOTEINFO

Ohutu kuulamine Märkused

Kuulake mõõdukal helitugevusel.

Ohutu helitugevuse valimiseks:

Kuulake mõistlike ajaperioodide jooksul:

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:

Ümbertöötlemine
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Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel
helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda.
Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi
juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega.
Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle
kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.

Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul
te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus,
mis peale pikemat kuulamist tundub
normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning

kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste
vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule
tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja
ärge seda muutke.

Kuulake helisid madalal helitugevusel.

Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete
mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul
helitugevusel võib samuti põhjustada
kuulmishäireid.

Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke
kuulamises pause.

Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja
vältel.

Ärge suurendage helitugevust, kui te harjute
valitud helitugevusega.

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

Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes
olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe
mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga
sõites. Nii võite põhjustada liiklusohtliku
olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega
keelatud.

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

Kui näete läbikriipsutatud prügikasti sümbolit tootel,
tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa
Liidu direktiiviga 2002/96/EC

Ärge kunagi visake toodet ära olmeprügiga. Palun
informeerige ennast kohalikest seadustest ja
elektriliste ning elektrooniliste seadmete
kogumispunktidest. Õige toote ära viskamine aitab
vältida potentsiaalset kahjulikku mõju keskkonnale
ja inimtervisele. Teie toode sisaldab patareisid, mis
on vastavuses Euroopa Liidu direktiiviga
2006/66/EC, mida ei tohi ära visata tavalise
olmeprügiga.

Kui näete läbikriipsutatud prügikastisümbolit
tähisega Pb, tähendab see seda, et patareid on
vastavuses direktiividega pliile:

Palun informeerige ennast kohalike reeglitega ja
patareide kogumispunktidest. Õige patareide ära
viskamine aitab vältida potentsiaalset kahjulikku
mõju keskkonnale ja inimtervisele.

'

.

See seade on vastavuses raadiointerferentsi nõuetega
Euroopa Liidus. Seade on vastavuses järgmiste nõuete ja
direktiividega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis pole siin
kirjeldatud Philips Consumer Lifestyle poolt, võivad viia
kasutajaõiguste ära võtmisega.

... OLULINE
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Keskkonnaalane informatsioon

Mitte vajalikust pakendimaterjalist on loobutud.
Oleme püüdnud muuta pakendi kergesti kolme
rühma jagatavaks: papp (karp), polüestreen vaht
(puhver) ja polüeteen (kotid, kaitsev kile).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber
töödelda ja taaskasutada, kui seda teeb vastav
firma. Palun järgige kohalikke reegleid
pakendimaterjali, vanade patareide ja vana seadme
ära viskamisel.

Loata koopiate tegemine autoriõigustega kaitstud
materjalist, kaasa arvatud arvutiprogrammidest,
failidest, ülekannetest ja helisalvestistest võib olla
autoriõiguste rikkumine ja lõppeda
kriminaalsüüdistusega. Seadet ei tohiks kasutada
sellistel eesmärkidel.

HDMI ja HDMI logo ja High-Defunition Multimedia
Inteface on HDMI LLC kaubamärgid. SD, SDHC ja
mikroSD logod on SD Card Association
kaubamärgid.

USB-IF Logod on Universal Serial Bus Implements
Forum kaubamärgid.

DVD Video on DVD Format/Logo Licensing
Corporation kaubamärgid.

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

DivX, DivX Certified ja sellega seotud logod on DivX
inc kaubamärgid ja neid kasutatakse loaga.

DivX ® Ultra Certified toode. Taasesitab kõiki
versioone DivX® videosid (ka DivX ® 6),
võimendatud DivX ® meedia failide ja DivX ®
Media Format taasesitusega.

Kui see seade põhjustab kahjulikku interferentsi
raadio või televiisori vastuvõtul, mida saab kindlaks
määrata seadet sisse ja välja lülitades, võiks
kasutaja püüda vähendada interferentsi järgnevate
moodustega:

Pöörake või paigutage teise kohta
vastuvõtuantenn.

Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja
vahel.

Ühendage seade pistikusse, mis on teises
vooluringis kui vastuvõtja.

Konsulteerige edasimüüja või kogenud
raadio/televiisori tehnikuga, et saada abi.

H

H

H

H

Sellel mängijal on sildistus:

Märkus

H Seade on testitud ja on sobilik klass B
digitaalseadetega, olles kooskõlas osaga
15 FCC reeglitega. Need piirangud on
tehtud, et kaitsta kahjuliku interferentsi
eest koduses majapidamises. See seade
toodab, kasutab ja võib kiirata
raadiosagedustel energiat, kui seda ei
paigaldata vastavalt juhistele, võib
põhjustada kahjulikku interferentsi
raadiosidele. Siiski ei saa garanteerida, et
raadiointerferents ei teki konkreetse
paigaldusega.

8

... OLULINE

ESIMESE
KLASSI

LASERTOODE

Olge vastutustundlik
austage autorikaitse õiguseid
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Märkus

H Tooteinfot võidakse muuta ilma sellest
eelnevalt ette teatamata.

Tehnilised andmed

Võimendi

Plaat

Kõlarid

Üldine informatsioon

Hinnanguline väljundvõimsus ..2 x 20W + 60W RMS

Sageduste vastuvõtt ..................20 – 20000 Hz, 3dB

Signaali/müra suhe .........................................>67dB

Aux sisend.................................0.5 V RMS 20koomi

Laser tüüp .........................................seimkonduktor

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

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

Video DAC........................................................12 Bit

Süsteemi signaal ......................................PAL/NTSC

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

Video Signaali/müra suhe ...............................>48dB

Audio DAC ............................................24Bit/96 kHz

Kogu harmooniline moonutus............<0.1% (1 kHz)

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

Signaali/müra suhe.......................................>67dBA

Kõlarite takistus ................................87.5 – 108MHz

Kõlarite draiver ...............................................50KHz

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

Töötades voolutarbimine

- Baasüksus ......................................................22 W

- Subwoofer......................................................45 W

Ooteolekus voolutarbimine ................................<4W

Öko-ooteolekus voolutarbimine .........................<1W

Komposiit video väljund .............1.0Vp-p, 7575oomi

Koksiaalne väljund..........1.0Vpp ±0.1Vpp 7575oomi

Kõrvaklappide väljund................2x15mW 3275oomi

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

Mõõtmed

- Baasüksus ...........................525 x 235 x 9120 mm

- Juhtmevaba Subwoofer .........170 x 195 x 300 mm

Kaal

- Pakendiga ........................................................8 kg

- Baasüksus.....................................................2.4 kg

- Juhtmevaba Subwoofer ................................4.5 kg

10. TOOTEINFO
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Digisalvestajale salvestamine

Saate salvestada audiot sellest seadmest
digisalvestajale.

Ühendage koksiaalkaabel (pole kaasas):

pesaga

Digitaalsisendpesaga digisalvestajal.

Taasesitage audiot, et seda salvestada.

Alustage salvestamist digisalvestajaga (vaadake
digisalvestaja kasutusjuhendit).

1.

COXIAL OUT

2.

3.

H

H

... TEISED FUNKTSIOONID 2. TEIE DVD KODUKINO

9

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 või
USB/SD/MMC seadme pealt.

Nautida audiot plaatidelt või USB/SD/MMC
seadmetelt.

Vaadata pilte plaatidelt või USB/SD/MMC
seadmetelt.

Digitaalne helikontroll (DSC)

Dünaamiline bassi võimendi (DDB)

Bassi/kõrgete helide võimendus.

Dolby Virtuaalsete Kõlaritega (DVS)

Saate taasesitada DVD plaate alljärgnevate
piirkonnakoodidega:

Euroopa

Kontrollige ja tuvastage pakendi sisu:

Baasüksus

Digitaalne juhtmevaba subwoofer

Alus

Komposiitvideo juhe (kollane)

SCART juhe

MP3 Link juhe

Voolujuhe

Kaugjuhtimispult patareiga

FM juhtmeantenn

Seinalekinnitamise abloon

Selle seadmega saate:

Saate rikastada heliväljundit alljärgnevate
heliefektidega:

See seade toetab alljärgnevaid
meedia/plaadiformaate:

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

DVD regioonikood Riigid

ð

Tutvustus

Mis on karbis?
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... TEIE DVD KODUKINO

Ülevaade baasüksusest

Ettevaatust

H Kasutage juhtimisseadmeid ja kohandusi
või funktsioone vaid nii nagu siin
kirjeldatud, vastasel juhul võite paljastuda
ohtlikule radiatsioonile või teistele ohtlikele
operatsioonidele.

1. STANDBY ON/ECO POWER

2. Ekraani paneel

3. Plaadiava

4. Kaugjuhtimispuldi sensor

5. EJECT

6. CLOCK

7. VOLUME +/-

8. SLIDE OPEN

9.

10. SD/ MMC

11.

12. MP3 LINK

[

Z

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Lülitab aparaadi sisse, lülitab ooteoleku
re iimile või Eco Power ooteoleku re iimile.

Kuvab hetkestaatust.

Väljastab plaadi.

Määrab kellaaja.

Kohandab heli.

Kohandab aega.

Valib äratusetaimeri allika.

Avab katte, et võimaldada ligipääsu
enamatele nuppudele.

USB pesa.

SD/MMC kaardipesa.

Kõrvaklappide pesa.

Pesa välisele audioallikale.

þ þ
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Demore iimi määramine

Ekraaniereduse kohandamine

Äratuse aja määramine

Unetaimeri määramine

Teiste seadmete ühendamine

þ
Saate vaadata ülevaadet kõikidest funktsioonidest.

Ooteolekus vajutage baasüksusel, et
aktiveerida demoreþiim.

Algab ülevaade suurematest
funktsioonidest.

Vajutage baasüksusel uuesti.

Ooteolekus vajutage korduvalt, et
valida erinevaid ereduse tasemeid seadme
ekraanile.

Kontrollige, et olete määranud kellaaja õigesti.

Ooteolekus vajutage ja hoidke .
Tunninumbrid kuvatakse ja nad hakkavad
vilkuma.

Vajutage , et määrata tunde.
Minutinumbrid kuvatakse ja nad hakkavad
vilkuma.

Vajutage , et määrata minuteid.

Vajutage , et kinnitada.

Äratuse taimeri aktiveerimiseks
vajutage , et valida .

Kella ikoon kuvatakse ekraanile.
Seade lülitub sisse automaatselt määratud
kellaajal ja lülitub viimase valitud allikale.
Äratuse deaktiveerimiseks valige
sammu 6 juures.

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

(minutites).
Seade lülitub automaatselt välja pärast
valitud aega.

Saate kuualata audio seadet selle üksusega.

Libistage alla .

Ühendage audiomängija.

Audiomängijad punase/valge audio
väljundpesaga: Ühendage punane/valge
audiokaabel (pole kaasas)
pesadesse ja audio väljundpesadesse
audioseadmel.

Audiomängijatele kõrvaklappide pesaga:
Ühendage 3.5 mm audio kaabel (pole
kaasas) pesaga ja audioseadme
kõrvaklappide pesaga.

Valige allikaks MP3 Link/AUX.

Alustage audiomängijal taasesitust.

1.

1.

1. MODE/DIM

1.

2. SLEEP/TIMER

3. VOL +/-

4. VOL +/-

5. SLEEP/TIMER

6.
+VOL- [ON]

[OFF]

1.
SLEEP/TIMER

1. SLIDE OPEN

2.

AUX IN L/R

MP3 LINK

3.

4.

P

P

9

9

9

9

9

9

9

Demore iimi deaktiveerimine:þ

[

H

H

Audio seadme kuulamine

9. TEISED FUNKTSIOONID
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Helitugevuse muutmine

Heliefekti valimine

Heli summutamine

Kõrvaklappidega kuulamine

Märkus

H Te ei saa kasutada mitut heliefekti
samaaegselt.

1. VOL +/-

1. SUBW VOL

1. DSC

[ROCK]

[JAZZ]

[POP]

[CLASSIC]

[FLAT]

1.
LOUD/DBB

1. LOUD/DBB

LOUD/DBB

1. SURROUND

1. MUTE

1.

Taasesituse ajal vajutage , et
suurendada/vähendada helitugevust.

Vajutage , et kohandada subwooferi
helitugevust.

Taasesituse ajal vajutage korduvalt, et
valida:

(rokk)

(dþäss)

(popp)

(klassikaline)

(konstantne)

Bassi võimenduse sisse lülitamiseks vajutage
korduvalt taasesituse ajal, kuni DBB

logo kuvatakse.

Bassi võimenduse välja lülitamiseks
vajutage korduvalt, kuni DBB logo enam ei
kuvata.

Valjuse kontroll võimaldab suurendada automaatselt
bassi ja kõrgete helide tugevust, kui heli on vaikne
(mida suurem helitugevus, seda väiksem kõrgete ja
bassihelide muutmine).

Taasesituse ajal vajutage , kuni
kuvatakse valjuse ikoon.

Automaatse helitugevuse kontrolli välja
lülitamiseks vajutage korduvalt ,
kuni logo enam ei kuvata.

DVS (Dolby virtuaalsed kõlarid) tehnoloogia loob
5.1 kanalilise kuulamiskogemuse vaid kahe kõlari
abiga. See on ideaalne meelelahutus lahendus
kohtades, kus ruumi enamatele kõlaritele pole.

Taasesituse ajal vajutage , et
lülitada sisse/välja ümbritseva heli efekti.

Taasesituse ajal vajutage , et summutada
või taastada heli.

Sisestage kõrvaklapid seadme pessa.

H

H

H

H

H

H

H

Z

Subwooferi helitugevuse kohandamine

Eelseadistatud heliefekti valimine

Bassi võimendamine

Automaatse valjuse kontrolli valimine

Ümbritseva heli efekti valimine

8. HELITUGEVUSE JA HELIEFEKTIDE KOHANDAMINE ... TEIE DVD KODUKINO

11

13. PRESET /

14. TUNING /

15. SOURCE

16.

17.

a b

O R

]

P

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Hüppab eelmisele/järgmisele
loole/peatükki/pealkirjale.

Valib eelseadistatud raadiojaama.

Otsib loo või plaadi piires.

Häälestab raadiojaamale.

Valib allika.

Alustab või peatab taasesituse.

Lõpetab taasesituse.

Kustutab programmi.

Aktiveerib/deaktiveerib demonstratsiooni
reþiimi.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

1. B

H Lülitab aparaadi sisse, lülitab ooteoleku
re iimile või Eco Power ooteoleku re iimile.þ þ
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... TEIE DVD KODUKINO

2. Allika valimise nupud

3. DISPLAY/ RDSINFO

4. DISC MENU

5. SLEEP/ TIMER

6. /

7. SLOW/ ZOOM

8. LOUD/ DBB

9. VOL +/-

10. MUTE

11. SUBW VOL

12. AUDIO

13. SUBTITLE

14. GOTO

15. ANGLE/ PROG

16. Numbriklahvid

17. SURROUND

18. /

19.

20. DSC

21. OK/

22. A-B

23. SYSTEM MENU

24. MODE/ DIM

O R

\ [
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

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Valib allika.

Kuvab taasesituse informatsiooni
ühendatud televiisoril.

Osadel FM raadiojaamadel kuvab RDS
informatsiooni.

Videoplaatidel: siseneb või väljub
plaadimenüüst.

Videoplaatidel taasesituse kontrolliga
(PBC): lülitab sisse/välja PBC.

Seadistab unetaimeri.

Seadistab äratuse.

Otsib loo või plaadi piires.

Menüüdes navigeerib vasakule/paremale.

Häälestab raadiojaamale.

Liigub suurendatud pildil
vasakule/paremale.

Menüüs navigeerib üles/alla.

Liigub suurendatud pildil üles/alla.

Pöörab või keerab pilte.

( ) videoplaatidel valib aeglase
taasesituse re iimi.

( ) Piltidel või videotel suumib
suuremaks/väiksemaks.

Lülitab sisse või välja automaatse
helitugevuse kohandamise.

Lülitab sisse või välja dünaamilise bassi
võimenduse.

Kohandab helitugevust.

Muudab kellaaega.

Kellaaja seadistamise reþiimis, valib allika.

Summutab või taastab heli.

Kohandab subwoofri helitugevust.

VCD: valib stereo, mono-vasaku või mono-
parema kanali.

DVD/DivX video: valib audio keele.

Valib subtiitrite keele.

Plaadi taasesituse ajal, täpsustage asukoht,
kust taasesitust alustada.

Valib DVD kaamera nurga.

Programmeerib lugusid.

Programmeerib pealkirju/peatükke DVD
taasesituseks.

Programmeerib raadiojaamu.

Valib pealkirja/peatüki/loo otse.

Lülitab sisse/välja Dolby Digitaalsete
Kõlarite (DDS) heliefekti.

Hüppab eelmisele/järgmisele loole.

Hüppab eelmisele/järgmisele
pealkirjale/peatükile.

Valib eelseadistatud raadiojaama.

Lõpetab taasesituse.

Kustutab programmi.

Valib eelseadistatud heliseadistuse.

Alustab või peatab taasesituse.

Kinnitab valiku.

Kordab kindlat osa lool/plaadil.

Siseneb või väljub süsteemi menüüst.

Valib taasesituse kordamise re iimi.

Valib juhuslikus järjekorras taasesituse
re iimi.

Valib taustaekraani ereduse taseme.

\

[

SLOW

ZOOM

þ

þ

þ
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RDS kella seadistamine

RDS informatsiooni kuvamine

Märkus

Märkus

H

H

Üle kantava kellaaja õigsus oleneb RDS
raadiojaamast, mis kannab signaali üle.

Vaadake tooteinfost RDS programmi
tüüpe, et teada, mida lühendid tähendavad.

Saate kasutada ülekande signaali koos RDS
signaaliga, et määrata seadme kellaaeg
automaatselt.

Häälestage RDS raadiojaamale, mis kannab aja
signaali üle.

Seade loeb RDS kellaaega ja seadistab
kella automaatselt.

RDS (raadio infosüsteem) on teenus, mis
võimaldab FM raadiojaamadel üle kanda
lisainformatsiooni. Kui häälestate RDS
raadiojaamale, RDS ikoon ja jaama nimi kuvatakse.
Kui kasutatakse automaatset programmeerimist,
programmeeritakse RDS jaamad esimestena.

Häälestage RDS raadiojaamale.

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

Jaama nimi.
Saate tüüp, näiteks (uudised),

(sport), (popp muusika)
jne.
Sagedust.

1.

1.

2. DISPLAY/RDS

[NEWS]
[SPORT] [POP M]

9

9

9

9

... RAADIO KUULAMINE
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Raadiojaamale häälestamine

Raadiojaamade programmeerimine
automaatselt

Raadiojaamade programmeerimine
manuaalselt

Eelseadistatud raadiojaama
valimine

Märkus

Märkus

Märkus

Nõuanne

H

H

H

H

Saate programmeerida maksimaalselt 20
raadiojaama.

Saate programmeerida maksimaalselt 20
raadiojaama.

Programmeeritud raadiojaama üle
kirjutamiseks, salvestage teine jaam selle
kohale.

Saate kasutada ka numbriklahve, et valida
eelseadistatud jaam otse.

1.

2. TUNER

3.

4.

5.

1.

2. ANGLE/PROG

[AUTO]

1.

2. ANGLE/PROG

3.

ANGLE/PROG

4.

1.

Kontrollige, et olete ühendanud ja pikendanud
kaasasoleva FM antenni (vaadake FM antenni
ühendamist leheküljelt 16).

Vajutage .

Vajutage ja hoidke / .

Kui sagedus hakkab muutuma, vabastage
nupp.

Raadio häälestab jaamale, millel on tugev
vastuvõtt, automaatselt.

Korrake sammu 3 ja 4, et häälestada enamatele
raadiojaamadele.

Vajutage korduvalt, kuni leiate optimaalse
vastuvõtu.

Vajutage , et valida eelseadistuse
number, et alustada programmeerimist.

Vajutage ja hoidke rohkem kui 2
sekundit, et aktiveerida automaatne
programmeerimise reþiim.

(automaatne) kuvatakse korraks.
Kõik saada olevad raadiojaamad
programmeeritakse vastavalt lainepikkuse
vastuvõtu tugevusele.
Viimasena programmeeritud raadiojaam
hakkab automaatselt mängima.

Häälestage raadiojaamale.

Vajutage , et aktiveerida
programmeerimise reþiim.

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

, et kinnitada.
Eelseadistuse number ja sagedus
kuvatakse.

Korrake ülalmainitud samme, et
programmeerida teisi raadiojaamu.

Vajutage , et valida eelseadistatud jaama
number.

O R

9

9

9

9

9
Nõrgale jaamale häälestamine:

O R

a b

a b

a b

/

/

/

/

7. RAADIO KUULAMINE 3. ÜHENDAMINE
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Seadme paigaldamine

Enne ühendamist

Televiisori ühendamine

Märkus

H

H

H

Vältimaks magnetilisi vahelesegamisi või
soovimatuid helisid, ärge iial asetage
aparaati ja kõlareid liiga lähedale
kiirgusega seadmele.

Ärge kunagi pange seadet kinnisesse
kappi.

Paigaldage seade voolupistiku lähedusse,
kus pistik on kergesti ligipääsetav.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Valik 1:

Valik 2:

Valik 3:

Valik 4:

Valik 5:

Asetage aparaat televiisori lähedale.

Paigutage kõlarid normaalsesse
kuulamiskaugusesse ja otse paralleelseks
kuulamisalaga.

Asetage subwoofer toa nurka või siis vähemalt
üks meeter televiisorist eemale

Asetage pehme riie kõvale lapikule stabiilsele
pinnale.

Asetage esipaneel alla poole riidele.

Eemaldage tagaosa kate.

Selle ühendusega saate vaadata videoid läbi seadme
televiisori ekraanilt.

Saate valida parima video ühenduse, mida teie
televiisor toetab.

ühendage läbi HDMI kaabli (HDMI, DVI
või HDCP sobiliku televiisoriga).

ühendage läbi SCART kaabli (standard
televiisor).

ühendage läbi komponent video kaabli
(standardse televiisori või progressiivse
skaneerimisega televiisori korral).

ühendage läbi S-Video kaabli
(standardse televiisori korral).

ühendage läbi komposiitvideo (CVBS)
(standardse televiisori korral).

H

H

H

H

H

Video kaablite ühendamine

Valik 1: HDMI ühendus



Ühendage HDMI (High Definition Multimedia
Interface), DVI (Digital Visual Interface) või HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection) -
sobilikud televiisorid läbi HDMI parima
pildikvaliteedi saamiseks. See ühendus kannab üle
nii video kui audio signaalid. Läbi selle ühenduse
saate vaadata DVDsid, mis sisaldavad HD (High-
Definition) sisu.

Ühendage HDMI kaabel (ei ole kaasas):

HDMI OUT pesaga baasüksusel.

HDMI sisend pesaga televiisoril.

Ühendage scart kaabel (ei ole kaasas):

sokliga põhiüksusel.

sisendi sokliga televiisoril.

Ühendage progressiivse skaneerimisega televiisor
läbi komponent video juhtme paremaks
pildikvaliteediks.

1.

1.

VIDEO OUT

SCART

H

H

H

H

Märkus

Märkus
Nõuanne

H

H

H

H

Mõned televiisorid ei toeta HDMI audio
ülekandeid.

See ühendus pakub parimat pildikvaliteeti.

Kui teie televiisoril on ainult DVI ühendus,
ühendage läbi HDMI/DVI adapteri. Lisa
audio ühendus on vajalik ühenduse
täielikuks lõpetamiseks.

See SCART ühendus ei toeta audio signaali
ülekannet.

Valik 2: SCART ühendus
Valik 3: komponent video ühendus

... ÜHENDAMINE
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[Parental]

[Default]

[Password Setup] > [Password Setup Page] >
[Password Mode]

[Password Setup] > [Password Setup Page] >
[Password]Piirab ligipääsu plaatidele, mis pole sobilikud lastele

vaatamiseks. Sellised plaadid peavad olema
salvestatud hinnangutega.

Vajutage .

Valige hinnangu tase ja vajutage .

Vajutage numbriklahve, et sisestada parool.

Seadistab kõik seadistused vaikimisi
tehaseseadistustele, välja arvatud parool ja
vanemlikud seadistused.

See seadistus võimaldab teil sisse/välja lülitada
parooli vanemliku kaitse jaoks. Kui parool on sisse
lülitatud, keelatud plaadi taasesitamise ajal,
nõutakse 4-numbrilist koodi.

lülitab sisse vanemliku kaitse koodi.

- lülitab välja vanemliku kaitse koodi.

Saate muuta parooli siin. Vaikimisi parool on 1234.

1) Vajutage numbriklahve, et sisestada 1234
või viimati määratud parool

lahtrisse.
2) Sisestage uus parool

lahtrisse.
3) Sisestage uus parool uuesti

lahtrisse.
4) Vajutage , et väljuda menüüst.

OK/

OK/

[On]-

[Off]

[Change]

[Old
Password]

[New Password]

[Confirm
PWD]

]

]

H

H

H

OK/]

Märkus

Nõuanne

Märkus

H

H

H

H

H

Plaadid, millel on kõrgem hinnang teie
poolt pandud funktsioonis, ei
hakka mängima ilma parooli sisestamata.

Hinnangud sõltuvad riigist. Kõikide
plaatide lubamiseks valige hinnanguks

.

Mõndadel plaatidel on hinnangud trükitud
peale, kuid pole salvestatud hinnangutega.
See funktsioon ei toimi sääraste plaatide
puhul.

Saate panna ja muuta parooli.

Kui unustate parooli, sisestage 1234, enne
kui seadistate uue parooli.

[Parental]

[8 ADULT]

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE
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[Night Mode]

[Audio Sync]

[Component]

[TV Mode]

[Quality] > [Picture Setting]

[HDMI SETUP] > [HDMI]

[HDMI SETUP] > [Resolution]

[TV Type]

[Audio]

[Subtitle]

[Disc Menu]

Muudab valju heli pehmemaks, nii et saaksite
vaadata DVD filme vaikselt segamata teisi.

Nautige vaikset vaatamist (DVD
ainult).

Nautige ümbritsevat heli kogu
dünaamilises ulatuses.

Määrab vaikimisi viivituse audio väljundile, kui
taasesitate videoplaati.

Vajutage , et määrata viivituse aeg.

Vajutage , et kinnitada valik ja väljuda.

saate määrata järgnevaid
valikuid:

Määrab video väljundi vastavalt ühendusele. Kui
kasutate komposiitühendust, siis seda seadistust
pole vaja.

- Kui kasutate S-Video
ühendust, valige see valik.

- Kui kasutate
komponentühendust, valige see valik.

- Kui kasutate SCART ühendust,
valige see valik.

Valib videoväljund re iimi. Valimaks progressiivse
skaneerimise re iimi, kontrollige, et olete
ühendanud seadme progressiivse skaneerimisega
televiisoriga ja määrake

ks.

– progressiivse skaneerimisega
televiisoritele: lülitage sisse progressiivne
skaneerimine.

– tavalisele televiisorile: lülitage
sisse see reþiim.

Muudab piltide värvilahendusi.

Lülitab sisse või välja HDMI väljundi.

- Valige audio väljund ühendus läbi
HDMI automaatselt.

- Lülitage välja HDMI audio väljund
(pole soovituslik).

Valige HDMI video väljundresolutsioon, mis on
sobilik teie televiisori kuvamise võimsusega.

saate määrata järgnevaid
valikuid:

Muutke seda valikut, kui video ei kuvata õigesti.
Vaikimisi on see seadistus teie riigi kõige tavalisema
televiisori järgi seatud.

- Televiisorile PAL värvsüsteemiga.

- Televiisorile, mis on sobilik nii PAL
kui ka NTSC värvisüsteemiga.

Valige eelistatud audio keel plaatide
taasesitamiseks.

Valige eelistatud subtiitrite keel plaatide
taasesituseks.

Valige eelistatud plaadimenüü keel.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

[On]

[Off] -

[Video Setup Page]

[S-Video]

[Pr/Cr Pb/CbY]

[RGB]

[Component] [Pr/CrPb/Cb
Y]

[P-SCAN]

[Interlace]

[Auto]

[Off]

[Preference Page]

[PAL]

[Auto]

-

OK/

O R

]

/

þ
þ

Video seadistused

Eelistuste seadistused

Nõuanne

Märkus

H

H

H

H

See valik on saadaval vaid siis, kui [HDMI]
valik on määratud [Auto] peale.

Valikutes tähistab i“ vahelduvat ja p“

progressiivset skaneerimist.

Kui keel, mille olete valinud, pole saadaval
plaadil, kasutab plaat oma vaikimisi
keeleseadistust.

Mõnedel plaatidel saab muuta
subtiitrite/audio keelt vaid plaadimenüüst.

“ “

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE

1.

COMPONENT VIDEO OUT (Pr/Cr Pb/CbY)

Ühendage komposiit video juhtmed
(punane(sinine/roheline - pole kaasas):

pesadega baasüksusel.

Komponent sisendpesadega televiisoril.

H

H

1.

1.

VIDEO OUT

1.

AUX IN L/R

Ühendage S-video juhe (pole kaasas):

S-video pesaga seadmel.

S-video sisendpesaga televiisoril.

Ühendage kaasasolev komposiitvideo juhe:

pesaga seadmel.

Video sisendpesaga televiisoril.

Televiisori helisid saab mängida läbi selle
seadme, ühendage audio juhtmed
(punane/valge - pole kaasas):

pesadega sellel seadmel.

Audio väljundpesadega televiisoril.

H

H

H

H

H

H

Valik 4: S-Video ühendus

Valik 5: komposiit video ühendus.

Audiokaablite ühendamine

... ÜHENDAMINE

15



16

FM antenni ühendamine

Vooluvõrguga ühendamine

Seadme paigaldamine

Nõuanne

Ettevaatust

Nõuanne

H

H

H

H
H

See seade ei toeta MW raadiojaamu.

Toote kahjustamise risk! Veenduge, et
voolu toitepinge vastaks toitepingega, mis
on prinditud põhiüksuse tagaküljele või
alumisele poolele.

Elektriðoki oht! Kui ühendate seadet
vooluvõrgust välja, tõmmake alati
pistikupesa lähedalt. Ärge kunagi tõmmake
juhtmest!

Enne AC voolukaabli ühendamist
veenduge, et olete lõplikult kinnitanud kõik
teised ühendused.

Saate paigaldada seadme ka seinale.

1. FM AERIAL

1.

2.

1.

2.

3.

Ühendage kaasas olev FM antenn
pesaga seadmel.

Ühendage voolukaabel seinasokliga.

Ühendage digitaalse juhtmevaba subwooferi
voolujuhe seinapistikusse.

Ühendage tagaosa kate.

Kinnitage kaasasolev alus seadme alaossa.

Asetage seade kõvale siledale ja stabiilsele
pinnale.

... ÜHENDAMINE
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1. SYSTEM MENU

2.

3.

4. OK/

SYSTEM
MENU

[General Setup Page]

[Normal/PS

[Normal/LB]

[Wide]

[On]

[Off]

[Audio Setup Page]

[Off]

[SPDIF/RAW]

[SPID/PCM]

[Stereo] -

[L-Mono] -

[R-Mono]

Vajutage .

Valige seadistuste lehekülg.

Valige valik ja vajutage .

Valige seadistus ja vajutage .

Eelmisesse menüüsse naasmiseks,
vajutage .

Menüüst väljumiseks vajutage
.

saate seadistada alljärgnevat:

Televiisori videoformaat määrab kuvasuhte vastavalt
ühendatud televiisori tüübile.

- 4:3 ekraaniga televiisorile.
Täispikkuses ekraan trimmitud äärtega.

- 4:3 ekraaniga televiisorile.
Laiekraaniga kuvamine mustade äärtega
ekraani üla- ja alaosas.

- laiekraaniga televiisorile:
kuvasuhe 16:9.

Valib eelistatud keele ekraanipealseks kuvamiseks.

Ekraanisäästja kaitseb televiisori ekraani
pikaajalistest staatilistest kujutistest tuleneva
kahjustuse eest.

- Lülitab ekraanisäästja sisse.

- Lülitab ekraanisäästja välja.

Kuvab DivX® registreerimise koodi.

saate seadistada alljärgnevat:

Valida audioformaate, mida toetab ühendatud
seade.

- Lülitab välja digitaalse väljundi.

- Kui ühendatud seade
toetab multikanali audio formaate, valige
see valik.

- Kui ühendatud seade ei saa
dekodeerida multikanali audiot, valige see
valik.

Valige audio signaali väljundid kõlaritele.

Multikanali heliväljund läbi
mõlema kõlari.

Vasakpoolne mono heliväljund
mõlemale kõlarile.

- Parempoole mono heliväljund
mõlemale kõlarile.

Valib virtuaalse ümbritseva heli re iimi.

Kui taasesitate HDCD (kõrgdefinitsioonilist sobilikku
digitaalset) plaati, valige audio väljundi sulguri
sagedus.

R

]

O

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

[TV Display]

[OSD Lang]

[Screen Saver]

[DivX(R) VOD Code]

[SPDIF]>[SPDIF Setup Page] > [Digital Output]

[Dolby Digital Setup] > [Dual Mono]

[3D Processing] > [3D Procesing Page] >
[Reverb Mode]

[HDCP] > [HDCD Setup Page] > [Filter]

]

þ

Üldised seadistused

Audio seadistused

Nõuanne

H Lülitab sisse DivX registreerimiskoodi, kui
laenutate või ostate video
www.divx.com/vod. DivX videoid, mis on
laenutatud või ostetud DivX® VOD teenuse
kaudu, saab taasesitada seadmes, mis on
registreeritud.

6. SEADISTUSTE KOHANDAMINE



Piltide vaatamise valikud
1.

2.

3.

1. ANGLE/PROG

1.

Taasesituse ajal vajutage .
12 pildi minipildid kuvatakse

Valige üks alljärgnevatest:

Pilt

Slaidide esitluse valik

Menüü valik

Järgmine/eelmine lehekülg (kui on olemas)

Vajutage , et:

Taasesitada valitud pilti

Alustada piltide esitlust

Siseneda menüüsse, kus iga nupu
funktsioon on seletatud

Minna järgmisele/eelmisele leheküljele (kui
on olemas).

Taasesituse ajal vajutage
korduvalt, et valida slaidide esitluse re iim.

Taasesituse ajal vajutage , et pöörata
pilti vastupäeva/päripäeva.

P

9

H

H

H

H

H

H

H

H

OK /

þ

/

]

\ [

Slaidide esitluse re iimi valimine

Piltide pööramine

þ

24
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4. ALUSTAMINE

Hoiatus

Hoiatus

Märkus

H

H

H

H

Juhtimisseadmete kasutamine või
protseduuride kohandamine viisil, mis ei
ole siin mainitud, võib lõppeda
tervistkahjustava kiirgusega või teiste
ohtlike operatsioonidega.

Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemale
kuumusest, päikesepaistest või tulest.
Mitte kunagi ärge hävitage patareisid tules.

Enne funktsiooni valimist
kaugjuhtimispuldil, valige õige allikas
kaugjuhtimispuldilt mitte baasüksuselt.

Kui kaugjuhtimispulti pikemat aega ei
kasutata, eemaldage patareid.

Kaugjuhtimispuldi ette
valmistamine

Kellaaja seadistamine

Sisse lülitamine

Alati järgige  selle peatüki juhiseid antud järjekorras.

Kui võtate ühendust Philipsiga, küsitakse teilt antud
aparaadi mudeli ja seeria numbrit. Mudeli number ja
seeria number on aparaadi tagaküljel. Kirjutage
numbrid siia:

Mudeli nr. _______________________________

Seeria nr.

Eemaldage kaitsev kate, et aktiveerida
kaugjuhtimispuldi patarei.

Avage patareide lahter.

Sisestage üks liitium CR2025 patarei
korrektsete polaarsustega (+/-) vastavalt
tähistele.

Sulgege patareide lahter.

Ooteoleku re iimis, vajutage ja hoidke
esipaneelil kella seadistuse re iimi
aktiveerimiseks.

Tunni numbrid kuvatakse ja need hakkavad
vilkuma.
Kui numbreid ei kuvata, vajutage ja hoidke

rohkem kui 2 sekundit, et lülitada
ooteolekusse ja seejärel korrake sammu 1.

Vajutage tundide seadistamiseks.
Minutite numbrid kuvatakse ja need
hakkavad vilkuma.

Vajutage minutite seadistamiseks.

Vajutage kellaaja seadistuste
kinnitamiseks.

Vajutage .
Seade lülitub viimati valitud allikale.

Oodake automaatseid juhtmevabade ühenduste
seadistusi baasüksuse ja subwooferi vahel.

vilgub.
Kui ühendus õnnestub, kuvatakse

ja ning sinine subwooferi
indikaatortuluke süttib.
Kui ühendus ei õnnestu
(ebaõnnestunud) kuvatakse ja roheline
subwoofer tuli süttib.
Kui juhtmevaba ühendus ei õnnestu, tehke
see manuaalselt.

_______________________________

þ
þ

Esmakordsel kasutamisel:

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine:

1.

1.

2.

3.

1. CLOCK

2. +VOL-

3. +VOL-

4. CLOCK

1.

2.

[PAIRING]

[PAIR OK]

[PAIR FAIL]

9

9

9

9

9

9

9

9

B

B
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Juhtmevaba ühenduse manuaalne
loomine

Ooteolekusse lülitamine

1.

[PAIRING]

2. PAIR

[PAIR OK]

3.

1.

1.

1.

2. DISC

3.

1. SYSTEM MENU

2. [Preference Page]

3. [TV Type]

4. OK/

[PAL]

[NTSC]

[Auto]

5. SYSTEM MENU.

Ooteolekus vajutage ja hoidke baasüksusel
3 sekundit.

vilgub.

Vajutage ja hoidke subwooferil 3
sekundit.

Sinine ja roheline indikaator vilguvad
vaheldumisi.
Kui juhtmevaba ühendus õnnestub,
kuvatakse ja sinine subwooferi
indikaator süttib põlema.

Lülitage baasüksuse sisse.

Vajutage , et lülitada seade öko-
ooteolekusse.

Ekraani taustavalgus lülitub välja.
Sinine öko-oleku indikaator lülitub sisse.

Öko-ooteolekus vajutage ja hoidke rohkem
kui 3 sekundit.

Kellaaeg (kui määratud) kuvatakse
ekraanile.
Sinine öko-oleku tuli lülitub välja.

Vajutage , et lülitada seade sisse.

Vajutage , et lülitada plaadire iimile.

Lülitage sisse televiisor ja lülitage õigele video
sisendi kanalile alljärgnevalt:

Minge väikseimaile kanalile televiisoris,
seejärel vajutage Channel Down nuppu,
kuni näete Philipsi ekraani.

Vajutage allika nuppu korduvalt televiisori
kaugjuhtimispuldil.

Muutke see seadistus, kui video ei kuvata õigesti.
Vaikimisi on seadistus pandud Teie regiooni kõige
tavalisemate televiisorite järgi.

Vajutage .

Valige .

Valige ja seejärel vajutage .

Valige seadistus ja vajutage .

– televiisorile PAL värvisüsteemiga.

– kui televiisor on sobilik nii PAL
kui ka NTSC süsteemiga.

– televiisorile, mis on NTSC
värvisüsteemiga.

Menüüst väljumiseks vajutage

]

B

B

B

9

9

9

9

9

9

9

Seadme ooteolekusse lülitamine:

þ

H

H

H

H

H

R

]

Märkus

Nõuanne

Märkus

H

H

H

Kui juhtmevaba ühendus ei õnnestu jälle,
kontrollige ega kuskil ole suuri segajaid
(näiteks interferents elektroonilistest
seadmetest) ümbruskonnas. Pärast
probleemi või tugeva segaja eemaldamist,
korrake ülalmainitud samme.

Video sisendi (Video-in) kanal on
madalaim või kõrgeim kanal ning selle
nimetus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO,
HDMI jne. Vaadake oma televiisori
kasutusjuhendit, et valida sobilik sisend
televiisoril.

Kui HDMI kaabel on ühendatud
valik pole saadaval.

Sobiliku vaatamise kanali leidmine

Õige televiisorisüsteemi valimine

[TV Type]

... ALUSTAMINE

Taasesituse valikud

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

Te ei saa programmeerida piltidega
faile/plaate.

See funktsioon on saadaval vaid VCD/DivX
taasesitusel.

See funktsioon on saadaval vaid DVDl, mis
on salvestatud mitme nurga alt.

Taasesituse informatsiooni kuvamine

Programm

Kujutise suuremaks/väiksemaks
suumimine

Audio kanali muutmine

Kaamera nurga valimine

1. DISPLAY/RDS

1.
ANGLE/PROG

2.

3.

4. [Start]

1. DISC MENU

2. ANGLE/PROG

3.

4.

1. DISC MENU

2. ANGLE/PROG

1. (ZOOM)

1. (SLOW)

OK/

1. AUDIO

1. ANGLE/PROG

Taasesituse ajal vajutage
korduvalt, et kuvada taasesituse informatsiooni.

Taasesituse ajal või peatatud olekus vajutage
, et minna programmi menüüsse.

Sisestage lugu/peatükk, mida lisada
programmi.

Korrake sammu 2, kuni programm on koos.

Valige , seejärel vajutage , et
taasesitada programmi.

Taasesituse ajal vajutage kuni
kuvatakse failinimekiri.

Valige fail, seejärel vajutage , et
lisada fail programmi nimekirja.

Korrake sammu 2 kuni programm on koos.

Vajutage , et taasesitada programmi.

Vajutage kuni kuvatakse
programmi nimekiri.

Valige fail ja vajutage , et see
kustutada nimekirjast.

Video/pildi taasesituse ajal vajutage
korduvalt, et suumida kujutist suuremaks/
väiksemaks.

Kui kujutis on suureks suumitud, saate
vajutada , et liikuda
mööda kujutist.

Video taasesituse ajal vajutage
korduvalt, et valida aegluubis esitamise valik.

Heli summutatakse.
Normaalse taasesituse jätkamiseks
vajutage .

Taasesituse ajal vajutage korduvalt, et
valida audio kanal, mis on plaadil olemas:

Mono vasak

Mono parem

Mix-Mono

Stereo

Taasesituse ajal vajutage
korduvalt, et valida kaamera nurk.

Video plaadid/audio CD:

OK/

OK/

]

]

[

O R \ [

\

DivX/MP3/WMA failid:

Faili kustutamine programmi nimekirjast
[Program List]:

H

H

H

H

H

/ / /

Aegluubis taasesitus

9

9

]

23
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MP3/WMA/pildifailide
taasesitamine

Taasesituse kontroll

Märkus

Märkus

H

H

Lõiku Ast Bni saab määrata vaid sama
loo/pealkirja piires.

See funktsioon on saadaval vaid DVD/VCD
taasesituse jaoks.

Saate taasesitada MP3/WMA/pildifaile, mis on
kopeeritud CD-R/RW, salvestatavate DVD, USB
seadmele või SD/MMC kaardile.

Sisestage plaat või ühendage USB seade või
SD/MMC kaart.

Valige allikas:

Plaat: vajutage .

USB seade või SD/MMC kaart: vajutage
korduvalt.

Vajutage kuni kuvatakse kaust.

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

Vajutage , et valida fail kaustast.

Vajutage , et alustada taasesitust.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage .

Taasesituse peatamiseks, jätkamiseks
vajutage .

Järgmisele/eelmisel failile hüppamiseks
vajutage / .

Taasesituse ajal vajutage korduvalt,
et valida kordav või juhuslikus järjekorras
taasesitus.

Tavalise taasesituse jätkamiseks vajutage
korduvalt, kuni valik kuvatakse.

Muusika või video taasesituse ajal vajutage
alguspunktis.

Vajutage lõpp-punktis.
Valitud lõiku hakatakse taasesitama
korduvalt.

Kordava taasesituse lõpetamiseks vajutage
uuesti.

Taasesituse ajal vajutage korduvalt,
et valida otsingu kiirus.

Normaalse taasesituse jätkamiseks
vajutage .

Video/audio taasesituse ajal vajutage
kuni ajaväli või peatüki/loo väli kuvatakse.

Ajaväli: sisestage taasesituse koht
tundides, minutites ja sekundites.

Peatükk/lugu: sisestage peatükk/lugu.

Taasesitus algab automaatselt valitud
punktist.

Peatatud olekus kui plaati pole eemaldatud,
vajutage .

Vajutage peatatud olekus .

1.

2.

DISC

USB/SD

3. DISC MENU

4.

5.

6.

OK/

1. MODE/DIM

MODE/DIM

1. A-B

2. A-B

A-B

1.

OK/

1. GOTO

1.
OK/

1.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

\ [

]

\ [

]

O R

/

/

/

OK/

OK/

P

]

a b

]

]

P

9

Jätkamise re iimi lõpetamiseks ja taasesituse
lõpetamiseks:

þ

Kordava/juhuslikus järjekorras
taasesituse valikud

A-B kordamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Edasi/tagasi kerimine

Otsing aja või petüki/loo numbri järgi

Video taasesituse jätkamine viimati
peatatud punktist
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Süsteemi menüü keele muutmine

Progressiivse skaneerimise sisse
lülitamine

Märkus

Märkus

H

H

Kui kuvatakse tühi/moonutatud pildiga
ekraan, oodake 15 sekundit automaatseks
parandamiseks või lülitage välja
progressiivne skaneerimine manuaalselt.

Progressiivses reþiimis kui vajutate ,
millele järgneb numbriklahv 1 tavalise
taasesituse ajal, lülitatakse progressiivne
skaneerimine välja seadmest.

DISC

1. SYSTEM MENU

2. [General Setup Page]

3. [OSD Lang]

4.

5. SYSTEM MENU

Vajutage .

Valige .

Valige ja seejärel vajutage .

Valige seadistus ja seejärel vajutage .

Menüüst väljumiseks vajutage .

R

Progressiivse skaneerimise manuaalne
välja lülitamine

OK/ ]

Progressiivne skaneerimine kuvab kaks korda
rohkem kaadreid sekundis kui vaheldi skaneerimine
(tavalistel televiisoritel). Pea kahekordse arvu
joontega, pakub progressiivne skaneerimine
kõrgemat pildiresolutsiooni ja kvaliteeti.

Enne funktsiooni sisse lülitamist kontrollige:

Televiisor toetab progressiivse skaneerimise
signaali.

Televiisor on seadmega ühendatud läbi
komponent video.

Lülitage televiisor sisse.

Kontrollige, et televiisori progressiivse
skaneerimise re iim on deaktiveeritud (vaadake

televiisori kasutusjuhendit).

Lülitage televiisor sobilikule vaatamise kanalile
selle seadme jaoks.

Vajutage .

.

Vajutage , et valida
peamenüüs, seejärel vajutage .

Valige , seejärel
vajutage .

Valige , seejärel vajutage
.

Kuvatakse hoiatusteade.

Jätkamiseks valige ja vajutage .
Progressiivne seadistus on lõpetatud.

Lülitage sisse progressiivse skaneerimise
re iim televiisoris.

Lülitage välja progressiivse skaneerimise re iim
televiisoril.

Vajutage , et väljuda menüüst.

Vajutage , mis järgneb numbriklahvile 1, et
lülitada välja progressiivne skaneerimise
seadmel.

Kuvatakse sinine Philipsi DVD taust.

H

H

1.

2.

3.

4. DISC

5. SYSTEM MENU

6. [Video Setup
Page]

7. [Component] > [Pr/Cr Pb/Cb Y]
OK/

8. [TV Mode] > [P-SCAN]
OK/

9. [OK] OK/

10.

1.

2. SYSTEM MENU

3. DISC

ž

Vajutage

/

þ

þ

O R

[

]

]

]

9

9

9
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5. TAASESITAMINE

Märkus

Hoiatus

Nõuanne

Märkus

Nõuanne

H

H

H

H

H

H

H

Mõnede plaatide/failide puhul võib
taasesitus erineda.

Mitte kunagi ärge vaadake laserkiiri
aparaadi sees.

Toote kahjustamise risk! Mitte kunagi ärge
mängige heliplaati koos aksessuaaridega
nagu plaadi stabiliseerimise rõngad või
plaadi kasutuslehed.

Ärge pange kunagi midagi peale plaatide
plaadiavasse.

Lukustatud DVD taasesitamiseks sisestage
4-numbriline vanemliku kaitse kood.

Osadel DVDel saab muuta keeli vaid
plaadimenüüst. Vajutage , et
minna plaadimenüüsse.

Osadel DVDel saab muuta keeli vaid
plaadimenüüst. Vajutage , et
minna plaadimenüüsse.

Plaatide taasesitamine

DISC MENU

DISC MENU

1. DISC

2. OK/

3.

OK/

Kui taasesitus ei alga automaatselt:

OK/

1. DISC MENU

1. DISC MENU

1. AUDIO

SUBTITLE

Vajutage plaadi allikaks valimiseks.

Sisestage plaat ja seejärel vajutage .
Kontrollige, et sildistus jääb välja poole.

Mängimine algab automaatselt.

Mängimise lõpetamiseks vajutage .

Mängimise peatamiseks või naasmiseks
vajutage .

Järgmisele/eelmisele
pealkirjale/peatükile/loole hüppamiseks
vajutage / .

Valige pealkiri/peatükk/lugu ja seejärel
vajutage .

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

Vajutage .

Taasesituse kontrolli funktsiooniga saate VCD plaate
taasesitada interaktiivselt vastavalt menüüle.

Taasesituse ajal vajutage , et
lülitada sisse/välja PBC.

Kui PBC on sisse lülitatud, kuvatakse
menüü ekraan.
Kui PBC on väljas, jätkub normaalne
taasesitus.

Saate valida audio keele DVD, DivX video või VCD
korral.

Plaadi taasesituse ajal vajutage .
Keele valikud ilmuvad. Kui keelevalik pole
saadaval, kasutatakse vaikimisi plaadi
audio kanalit.

Saate valida subtiitrite keelt DVD või DivX Ultra
plaatidel.

Taasesituse ajal vajutage .

]

P

]
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]
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9

9

9H

H

H

H

H

Menüüsse minemine ja väljumine
manuaalselt:

VCD taasesituse kontrolliga (PBC) (versioon
2.0 ainult):

Plaadimenüü kasutamine

Audio keele valimine

Subtiitrite keele valimine
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USB/CARD seadmelt taasesitamine DivX video taasesitamine

Märkus

Märkus

H

H

H

H

Veenduge, et USB/CARD seade sisaldaks
toetatud formaatide mängitavat audiot,
pilte või videoid.

Saate taasesitada DivX videoid, mis on
renditud või ostetud läbi selle seadme DivX
registratsiooni koodi.

Subtiitrite failid koos järgnevate failinimede
laiendustega (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) on
toetatud, kuid ei ilmu faili navigeerimise
menüüs.

Subtiitri failinimi peab olema sama video
failinimega.

1. SLIDE OPEN

USB

SD/MMC

2. USB/SD

3. DISC MENU

4.

5.

6.

OK/

1.

2.

DISC.

USB/SD

3.
OK/

OK/

SUBTITLE

Libistage alla , seejärel
sisestage seade.

USB seade: Sisestage pesasse.

SD/MMC mälukaart: Sisestage kaart
pesasse.

Vajutage , et valida USB või CARD
allikaks.

Vajutage , kuni kuvatakse kaust.

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

Vajutage , et valida fail kaustast.

Vajutage , et alustada taasesitust.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage .

Taasesituse peatamiseks, jätkamiseks
vajutage .

Järgmisele/eelmisel failile hüppamiseks
vajutage / .

Saate taasesitada DivX faile, mis on kopeeritud CD-
R/RW, salvestatava DVD, USB seadme või SD/MMC
kaardi peale.

Sisestage plaat või ühendage USB seade või
SD/MMC kaart.

Valige allikas: :

Plaat: vajutage

USB seade või SD/MMC kaardid: vajutage
korduvalt.

Valige fail, mida taasesitada ja vajutage
.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage .

Taasesituse peatamiseks või jätkamiseks
vajutage .

Subtiitrite keele muutmiseks vajutage
.
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OK/
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