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BLU-RAY Diski mängija

Täname, et valisite Philipsi.

Vajate kiiret abi?

Lugege kõigepealt oma Quick Start juhendit ja/või kasutusjuhendit
kiireteks soovitusteks,  mis muudaksid Philipsi toote kasutamise

veelgi nauditavamaks.

Registreerige oma toode ja saage abi www.philips.com/welcome

Eestikeelne kasutusjuhend

BDP7100



TÄHELEPANU!

Kliendile:

Lugege tähelepanelikult informatsiooni Blu-ray
diski mängija põhjas või tagaosas ja kirjutage
alla selle seeria number. Hoidke informatsiooni
tulevikus kasutamiseks.

Mudeli nr: BDP7100

Seeria nr __________________:

KLASS 1
LASERTOODE

Olege vastustundlik
ustage autoriõiguseidA

BDP7100
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ERIALASÕNASTIK

DVD+/-R:

DVD+/-RW:

GB:

HDMI:

JPEG:

kbps:

MP3:

PCM:

Pealkiri:

Lugu:

Salvestatav DVD. Saate salvestada infot
DVD+/-Rle, kuid seda ei saa kustutada. Näiteks saate
kasutada seda arhiivi materjalide säilitamiseks.

Ülekirjutatav DVD. Saate salvestada
DVD+/-RWle informatsiooni korduvalt. Näiteks saate
salvestada varukoopiaid iga natukese aja tagant.

Gigabyte.

High Defi nition Media Interface. See on otsene
dig i taa lühendus, mis kannab dig i taa lset
kõrgresolutsioonilist videot kui ka digitaalset
mitmekanalist audiot.

Failiformaat digitaalsetele piltidele.

Kilobit per second (1000 bit/s).

Failiformaat digitaalsele audiole.

Pulse Code Modulation. Digitaalse audio
kodeerimise süsteem.

Terve video diskil.

Muusika lugu diskil.

3

INFORMATSIOON

TARBIJAD PEAKSID TEADMA, ET MITTE KÕIK
KÕRGRESOLUTSIOONIGA TELEVIISORID POLE
SÜSTEEMIGA TÄIELIKULT SOBIVAD JA VÕIVAD
PÕHJUSTADA VIGADE KUVAMIST EKRAANILE.
525 VÕI 625 PILDI PROGRESSIIVSE
SKANNEERIMISE PROBLEEMIDE KORRAL,
SOOVITATAKSE, ET KASUTAJA LÜLITAKS
ÜHENDUSE STANDARTSE RESOLUTSIOONI
VÄLJUNDILE. KUI ON KÜSIMUSI SEOSES
TELEVIISORI SOBIVUSEGA SELLE DVD
MÄNGIJA MUDELIGA 525p JA 625p, PALUN
KONDAKTEERUGE MEIE
KLIENDITEENINDUSEGA.

Seoses diski formaatide erinevusega, mida
pakutakse erinevate diski tootjate poolt, võib
Teie DVD süsteem, mängija, salvestaja vajada
uuendamist. DVD tehnoloogia uuenedes
muutuvad uuendused tavalisemaks ja kergemini
ligipääsetavateks. Külastage
www.philips.com/support tarkvara
uuendamiseks.

HOIATUS

AVATUNA NÄHTAV JA NÄHTAMATU
LASERKIIRGUS. VÄLTIDA KOKKUPUUDET
KIIRGUSEGA.

See toode on vastavuses Euroopa Liidu
nõuetega raadio interferentsile.

See toode on vastavuses järgmiste
direktiivide ja juhistega: 2006/95/EC
+ 2004/108/EC

Vana toote ära viskamine

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

Kui see läbikriipsutatud
prügikastisümbol on toote peale

kleebitud, tähendab see seda, et seade on
vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga
2002/96/EC.

Palun uurige, kus asuvad kohalikud
elektriseadmete kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja
ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid
tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige
toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele.

Toode on kaitstud autoriõiguste seadustega, mis
tulenevad U.S. patentidest ja teistest intellektuaalse
omandi seadustest, mille õigused kuuluvad
Macrovision Corporation'ile ja teistele õiguste
omajatele. Selle autoriõigustega kaitstud seadme
kasutamine on lubatud vaid juhul, kui Macrovision
Corporation on selleks loa andnud, seade on mõeldud
kodus ja teistes piiratud vaatajaskonnaga kohtades
kasutamiseks, kui just Macrovision Corporation pole
muud lubanud. Seadme kopeerimine või selle
osadeks lammutamine on keelatud.
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INFORMATSIOON

Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby” ja
kahekordne D on Dolby Laboratories kaubamärk.

”

Toodetud USA loaga Patent #'s: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6226,616;
6,487,535 ja teiste USA ja maailma antud ja kehtivate
patentidega. DTS on registreeritud kaubamärk ja DTS
logo ja sümbol on DTS inc kaubamärgid. ©
1996 2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.−

HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia
Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid.
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AUDIO-CD:

BD:

BD-R:

BD-RE:

BD-ROM:

CD:

CD-R:

CD-RW:

Chapter

CVBS:

Dolby Digital:

Dolby Digital Plus:

Dolby TrueHD:

DTS:

DTS-HD High Resolution Audio:

DVD:

DVD-VIDEO:

Audio CD.

Blu-ray Disk.

BD lindistatav. Te saate lindistada BD-R ainult
korra ja seda mitte enam kustutada.

BD ülekirjutatav. Te saate BD-RE üle
lindistada mitmeid kordi. Näiteks saate kasutada BD-
RE järjestikusteks varukoopiate tegemiseks.

BD Read Only Memory(ainult lugemiseks)

BD-ROM sisaldab lindistatud andmeid. Näiteks, kõrg
kvaliteetne video.

kompaktne disk

CD lindistaja. Te saate lindistada CD-R ainult
korra ja seda mitte enam kustutada. Näiteks saate
seda kasutada andmete arhiveerimiseks.

CD ülekirjutatav. Te saate CD-RW üle
lindistada mitmeid kordi. Näiteks saate kasutada CD-
RW järjestikusteks varukoopiate tegemiseks.

(peatükk):Videoheli või muusika osa.

liitvideo. Video signaali tüüp.

Dolby Laboratoriesi arendatud
ümbritseva helisüsteemi, mis sisaldab kuni 6
digitaalse audio kanalit (esi vasak ja parem, ümbritsev
vasak ja parem, keskmine ja subwoofer).

järgmise generatsiooni audio
tehnoloogia, mis esitab parem kui DVD“ heli kõigi
kõrg-definitsiooni tagades 7.1 meedia audio kanalit.
See on tuleviku jaoks, aga jääb täielikult võrdväärseks
eksisteeriva Dolby Digital kodukinosüsteemiga.

Dolby uue põlvkonna kadudeta
tehnoloogia, mis on arendatud kõrgresulutsiooniga
diskidel, mis kannavad kõrgkvalitetset heli, baseeruva
meedia 7.1 kanali audio võimalusi, mis on täpselt
identne stuudio kontrolliga.

Digital Theater Systems. See on ümbritseva heli
süsteem, kuid see erineb Dolby Digitalist. Formaat on
arendatud teise firma poolt.

Pakub tunduvat
paremat helikvaliteeti, kui praegused DVDd, kuni 7.1
kanalit audio ja teisejärgulise audio voolu. See on
sobi l i k ka praeguste DTS kodukasuta ja
meelelahutussüsteemidega.

Digital Versatile Disc. Digitaalne Video Disk.

DVD Video.

“
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TOODE EI MÄNGI JÄRGNEVATE FORMAATIDEGA
DISKE:

HD DVD

Mistahes teine

H

H

*Tahtliku Blu-ray diski formaadi progressiooni tõttu
standardsest seadistusest, ei saa Phillips
garanteerida ega, et tuleviku arendatud Blu-ray diski
formaati saab mängida antud seadmel.

Märkmed:

0

0

Tehnilised tingimused on aluseks muutusele
ilma eelneva teadatamiseta.

Kaal ja mõõtmed on ligikaudsed.

TEHNILISED DETAILID

5
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Baasüksus

Tegevuskeskond

Võimsus

Video väljund

Audio väljund

Mängitav disk

Kaugjuhtimispult

Mõõtmed (laius x pikkus x kõrgus) ...430 x 319 x 79
mm

Kaal .................................................................4.3 kg

Tegvus temperatuur ........41 iki 104 °F (+5 iki 40 °C)

Tegevus niiskus.... 10 to 75 % (mitte kondenseeruv)

Juhtme võimsus........................... 220~230 V, 50 Hz

lüliti

Energia tarbimine.............. 29 W (< 1.1 W stand-by)

Standby-On tuli .................................. punane/sinine

D/A ülesostja:

Kvantiseerimine: ..............................................12

Signaali valimivõtt:

- 480i: 54MHz

- 480p60: 08MHz

- 720p60: 74.25MHz

- 1080i: 74.25MHz

HDMI................................480p, 720p, 1080i, 1080p

Komponent video ................480i, 480p, 720p, 1080i

Komponent video (480i).................1 kanal: 1.0 Vp-p

S-Video (480i)...Luminaalsus: 1.0 Vp-p (75 load),

D/A ülesostja ......................................24bit / 192kHz

HDMI
PCM multi-channel audio bitstream
audio, : Optical, coaxial
(S/PDIF)

5.1-kanal ...................................................................
esi ja tagumine vasak, esi ja tagumine parem,
keskmine, subwoofer

2-kanal .................................................vasak, parem

Sageduse vaste .........................................................
4Hz - 44kHz proovivõtu tase 96kHz

Signaali - kohina suhe ............. 120dB (ilma kaaluta)

Dünaamiline leviulatus ..... 103dB koos DVD videoga

Täielik harmooniline kujumuutus................. 0.004%

Mängides videot diskilt on audio sõltuv:

audio ühenduse tüübist

diski ja audio tüübist

valitud digitaalse audio formaadist (ainult S/PDIF
ja HDMI ühendustega)

Tüübid.......................................................................
BD-ROM/R*/RE*, DVD-video, DVD-R/RW (Video),
Audio CD, CD-R/RW

Tegevusulatuse kaugus ........6000 mm (maksimum)

LED edastamine ......................................................1

Ülekande sageduse ulatus ..............................36 kHz

Ülekande nurk.......................................± 15 degrees

Toote ulatus (laius x pikkus x kõrgus).......................

Toote kaal (välja jättes patarid).........................176 g

Patareide number....................................................2

Patari tüüp............................................................AA

TOODE ON ÜHTESOBIV JÄRGNEVATE HETKE
FORMAATIDEGA:

BD-ROM/R*/RE*

DVD-video, DVD-R/RW (Video)

Audio CD, CD-R/RW

STANDBY-ON

bit

Digitaalne audio võimsus

Regiooni koodid..................................BD: B, DVD: 2

Y: 1.0 Vp-p (75 load),
Pb: 0.70 Vp-p (75 load),
Pr: 0.70 Vp-p (75 load)

(75 load)

Kromonants: 0.3 Vp-p (75 load)

, PCM audio,

237 x 46 x 24.5 mm

Ω
Ω
Ω

Ω

Ω
Ω

.......................................................................

H

H

H

H

H

H

* Tahtliku Blu-ray diski formaadi progressiooni tõttu
standardsest seadistusest, ei saa Phillips
garanteerida ega, et tuleviku arendatud Blu-ray diski
formaati saab mängida antud seadmel.

Infra-punase võime

Ulatus

Võimsus
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem (üldine) Lahendus

Ei saa diski mängida 0

0

0

Veenduge et Blu-ray Diski mängija toetab diski tüüpi.

Veenduge et Blu-ray Diski mängija toetab DVD või BD regiooni koodi.

Puhastage disk.

Punane rist ekraani üleval
paremas nurgas

0 Tegevus ei ole võimalik.

Ei leia JPEG faile 0

0

Veenduge, et valitud kaust ei sisaldaks üle 1500 faili. Näidatakse
ainult esimesi 1500t faili.

Veenduge, et faili laiendus on .jpg; .JPG; .jpeg; või .JPEG.

Ei leia MP3 faile 0

0

Veenduge, et valitud kaust ei sisaldaks üle 1500 faili. Näidatakse
ainult esimesi 1500t faili.

Veenduge, et faili laiendus on .mp3 or .Mp3.

Mängija ei reageeri ühelegi
juhtimis käsklusele

0 Vajutage ja hoidke STANDBY-ON nuppu 5 sekundit, et seadistada
mängija “valmis olekusse“.

B

7

HOIATUS!

Seade ei sisalda ise parandatavaid osi.
Palume jätta kõik hooldustööd kvalifitseeritud
personalile.

Sobiva koha leidmine

Ruumi õhutuseks

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja
tolmu

HOIATUS!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asetage seade siledale kõvale ja stabiilsele
pinnale. Ärge kunagi asetage toodet vaibale.

Ärge kunagi asetage toodet teistele seadmetele,
mis võiksid seda soojendada (näit. vastuvõtja või
võimandi).

Ärge kunagi pange midagi seadme alla (näit.
CDd, ajakirjad).

Ärge asetage seadmeid raskeid esemeid tootele.

Seadistage toode vooluvõrgu läheduses, kus
pistik on kergesti ligipääsetav.

Asetage toode kohta, kus on piisavalt ruumi
ventilatsiooniks, et vältida seadme sisemist
kuumenemist. Võimaldage vähemalt 10 cm (4``)
ruumi seadme tagaosast ja pealt, ning 5 cm (2``)
ruumi külgedelt, et vältida toote ülekuume-
nemist.

Tootele ei tohi midagi peale tilkuda ega pritsida.

Ärge asetage toote lähedusse esemeid, mis
võiksid seda kahjustada (näit. vedelikuga
täidetud esemeid, põlevaid küünlaid).

1 kaugjuhtimispult patareidega

1 audio/video juhe

1 Quick Start juhend

-

Diski puhastamiseks kasutage mikrokiududega
puhastuslappi, pühkige diski keskelt otse äärte
suunas.

Ärge kunagi kasutage lahusteid nagu benseeni,
vedeldit, kaubanduslikult kättesaadavaid puhastus-
vahendeid, või antistaatilisi pihusteid, mis on
mõeldud diskidele.

Kasutusjuhend on trükitud mittesaastavale paberile.
Elektriseade sisaldab palju osi, mis on taaskäidel
davad. Kui viskate ära vana seadet, palun viige see
jäätmekäitluskeskusesse. Palun järgige kohalikke
nõudeid pakendi materjali, tühjade patareide ja vana
seadme ära viskamiseks.

Ettevalmistused seadistamiseks

Kaasasolevad lisaseadmed

Diskide puhastamine

Jäätmekäitlusest

ÜLDINE INFORMATSIOON
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BDP7100 Blu-ray diski mängija
Vaadake kõrgekvaliteetset pilti HD televiisoriga.
BDP7100 Blu-ray diski mängija pakub kõrge
resolutsiooniga video taasesitlust, kuni 1080p
peeneraldust imeliseks vaatamiskogemuseks.
Detailne pilt ja suurendatud teravus võimaldab veelgi
elutruumat pilti.

DVDde pildikvaliteet suureneb veelgi tänu kõrgemal
sagedusel väljundsüsteemile. Kõrgemal sagedusel
väljund suurendab standard eraldusega DVDde pildi
peeneralduseks kuni 1080p-ni läbi HDMI ühenduse.
Pilt on vähem sakiline ja rohkem elutruum
kõrgresolutsiooni kogemiseks.

Vanade DVDde ja CDde täielik toetamine kindlustab
selle, et saate jätkata oma audio-video kogu
nautimist. Lisaks sellele saate vaadata JPGE
digitaalpilte või kuulata MP3 muusikafaile.

BDP7100 toetab 5.1 kanali pakkimata audiot, mis
tekitab elulähedase heli ja paneb end tundma nagu
oleksite seal.

Philipsi loogiline kasutamisvõimalus, võimaldab
kiiresti navigeerida sisus ja seadistustes, nii et leiate
kiiresti, mida otsite.

Ühendage oma BDP7100 HD televiisoriga vaid ühe
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
juhtmega. Kõrgresolutsiooniline video väljund
signaal kantakse üle HD televiisorisse analoog
signaali muutmata, nii et saate suurpärase heli ja
pildikvaliteedi, mis on täiesti müravaba. Tänu teistele
multiväljunditele saate ühendada ka kodukino või
võimendi.

HDMI CEC võimaldab kasutada selle mängijaga
seotud funktsioone HDMI CEC omadustega tele-
viisorites.

Philips ei garanteeri 100%st funktsioneerimist
kõikide HDMI CEC seadetega.

Kõrgemal sagedusel väljund DVDdel
paranenud pildi kvaliteedile

Nautige oma erinevat liiki meedia kogu

Kuulata rikkalikku kokkupakkimata multikanali
ümbritsevat heli

Intuitiivne kasutamine ja kaugjuhtimispult

Kerge ja lihtne ühendus HD televiisoriga läbi
HDMI

HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

Märkus:

-
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HOIATUS!

Mitte mingil juhul ärge püüdke ise parandada toodet, kuna see muutab garantii kehtetuks. Ärge avage
seda seadet, kuna on elektrilöögi saamise oht.

Vea ilmnemisel, enne seadme parandusse viimist kontrollige allpool toodud punkte. Kui teil ei
õnnestu viga parandada järgides neid instruktsioone, peate pöörduma abi saamiseks oma Phillipsi
edasimüüja poole.

Olge valmis andma järgmist informatsiooni:

0

0

0

probleemi kirjeldus ja selle ilmnemise aeg

tüüpnumber toode etiketil

ostu kuupäev

Probleem (üldine) Lahendus

Kaugjuhtimispuldi mitte
reageerimine

0

0

0

0

Ühendage mängija vooluvõrguga.

Asetage kaugjuhtimispult täpselt mängija anduri ette.

Sisestage patareid õigesti.

Sisestage uued patareid kaugjuhtimispulti.

Video signaal puutub
televiisoris

0

0

Lülitage televiisor sisse.

Lülitage televiisor sisse õigele välispidisele toitele.

Halb video signaal
ühendatud televiisoriga

0

0

Puhastage disk

Veenduge et kõik juhtmed on õigesti sisestatud.

Puudub kõrgkvaliteediline
video signaal televiisoris
mille komponent on video

0

0

Kas disk sisaldab kõrg kvaliteedilist videot? Kõrg kvaliteediline video
ei ole kasutatav kui disk seda ei sisalda.

Kas televiisor sisaldab kõrg kvaliteedilist videot? Kõrg kvaliteediline
video ei ole kasutatav kui televiisor seda ei sisalda.

Puutub audio signaal 0

0

0

Suurendage heli taset.

Veenduge, et televiisori audio seadistus on õige. Vaadake oma
televiisori käsiraamatut.

Proovige teist plaati või diski.

Valjuhääldiste audio
süsteemist puudub audio
5.1- kanal

0

0

0

Kas disk sisaldab 5.1-kanalit? 5.1 kanal ei ole kasutatav kui disk seda
ei sisalda.

Kas audio süsteem toetab 5.1 kanalit? 5.1-kanal ei ole kasutatav k u i
audio süsteem seda ei sisalda.

“Settings“ (seadistus) menüüs seadke Digital PCM peale.



Pildi liigutamine

Pildi suurendamine ja vähendamine

1.

2. INFO

3. {Rotate}

4. OK

Valik Kirjeldus

1.

2. ZOOM

3. OK

või

1.

2. INFO

3. {Zoom}

4. OK

STANDBY-
ON

Vaadake pilti või peatage slaidi esitlus.

Vajutage nuppu.
ilmub informatsiooni menüü

Valige (liigutama)
näitab olemasolevaid valikuid.

Valige sobiv valik ja vajutage .

Rotate (Liiguta) kursor klahv: üles/alla

Vaadake pilti või peatage slaidi esitlus.

Vajutage nuppu.

Vajutage suurendamiseks .

Vaadake pilti või peatage slaidi esitlus.

Vajutage nuppu.
ilmub informatsiooni menüü

Valige (suurendama)
näitab olemasolevaid valikuid.

Valige sobiv valik ja vajutage .

On Suurenda

Off Normaalne suurus
(100%)

Scroll Kursori klahvid:
üles/alla/vasak/parem

Vajutage mängija esipaneelil olevat
nuppu.
STANDBY-ON tööle hakkamise tuli mängija

esipaneelil on punane.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

.

.

Abistav vihje:

Abistav vihje

0

0

Kasutage kursori vasak/parem klahvi
kaugjuhtimispuldil, et liigutada eelmist/järgmist
slaidi.

Kui mängija on lülitatud “valmis olekusse“

kasutab ta ikkagi voolu. Mängija välja
lülitamiseks eemaldage voolujuhe vooluvõrgust.

Valik Kirjeldus

H B

Valmis olekusse seadistamine
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1. STANDBY-ON

2. Standby-on tuli

3. Diski draiv

4. OPEN/CLOSE

5. Esiekraan

6. Kate

7. (Järgmine/Edasi)

8. (Eelmine/Keri tagasi)

9. (Stopp)

10. (Mängi)

11. Mängi

B

p

b

a

P

Q

Lülitab mängija sisse või lülitab välja oote-
reþiimile.

Näitab mängija sees/väljas staatust.
Väljas - pole ühendatud vooluvõrguga
Punane - ootere iimil
Sinine - sees

Avab ja sulgeb diski draivi.

Näitab informatsiooni mängija ja diski kohta.

Avab kasutaja ligipääsu paneeli.

Video, muusika, pildid - järgmine (lühike
vajutus)
Video, muusika - edasi (pikk vajutus)

Video, muusika, pildid - eelmine (lühike
vajutus)
Video, muusika - keri tagasi (pikk vajutus)

Video väljundtuled näitavad, kui video väljund
töötab.

H

H

H

H

H

H

H

þ

Esipaneel
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12. 5.1 ANALOG AUDIO OUT

13. Stereo audio analoog pesad

14. Komposiit VIDEO pesa (CVBS)

15. COMPONENT OUT (YPbPr) pesa

16. DIGITAL AUDIO OUT - COAXIAL

17. DIGITAL AUDIO OUT- OPTICAL

18. HDMI OUT

19. S-VIDEO pesa

Ühendab audio väljundi võimendiga.

Ühendab audio väljundi võimendi või
televiisoriga.

Ühendab audio väljundi võimendiga.

Ühendab audio või video signaali HDMI või HD
televiisoriga.

Ühendab audio väljundi võimendiga.

Tagapaneel

1. Title/Track indikaator

2. Olekuindikaator

3. Diski tüübi indikaator

4. Video väljundi resolutsiooni indikaator

5. Mängimisreþiimi indikaatorKuvab informatsiooni mängu aja, kella ja oleku
kohta.

Ekraan
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Muusika Pildid

Loo mängimine

Lugude juhtimine

Pildi vaatamine

Slaidi esitluse alustamine

1.

2.

3. {Music}

4.

5. OK

1.

2.

1.

2.

3. {Picture}

4.

5. OK

1.

2. INFO

3. {Slideshow}

4. OK

Lülitage sisse Blu-ray diski mängija.

Laadige audio disk.
kodu menüü näitab

Valige kodu menüüst (muusika)
muusika menüü näitab

Kasutage kaugjuhtimispulti, et liikuda looni.

Vajutage .

Mängige lugu.

Kasutage kaugjuhtimispulti, et juhtida lugu.

Mängi/ taaskäivita lugu

Peata lugu

Lõpeta lugu

Mängi eelmine lugu

Mängi järgmine lugu

Korda lugu

Korda audio diski

Mängi lugusid juhuslikus
järjekorras

Lülitage sisse Blu-ray diski mängija.

Laadige audio disk.
kodu menüü näitab

Valige kodu menüüst (pilt)
pildi menüü näitab

Kasutage kaugjuhtimispulti, et liikuda pildini.

Vajutage .

Vaadake slaidi esitluse esimest pilti.

Vajutage nuppu.
ilmub informatsiooni menüü

Valige (slaidi esitlus)
näitab olemasolevaid valikuid.

Valige sobiv kiirus ja vajutage .

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Tegevus Nupp

Tegevus Nupp

Üles kursor klahv: üles

Alla kursor klahv: alla

Abistav vihje:
0 Mängija lülitub automaatselt stop reþiimile, kui

pausi funktsioon on kauem kui 5 minutit peal.
Vajutades PLAY nuppu algab lugu algusest peale
mängima.

NAUDI
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Fikseeritud ajale liikumine

Peatüki sirvimine

Pealkirja mängimine aegluubis

Audio keele muutmine

Kaamera nurga muutmine

Subtiitrite keele muutmine

1.

2. INFO

3. {Playing time}

4.

5. OK

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4. OK

1.

2. POP-UP MENU

3. {Angle}

1.

2. SUBTITLE

3.

4. OK

Mängige pealkirja.

Vajutage nuppu.
ilmub informatsiooni menüü

Valige (mängimise aeg).

Sisestage numbri klahvidega sobiv fikseeritud
aeg.

Vajutage .

Peatükke läbi sirvides on audio helitu.

Mängige pealkirja.

Sisenege peatükki.

Seadistage kiirus.

Edasipidi ostida

Tagurpidi otsida

Mängides pealkirja aegluubis on audio helitu. Blu-ray
diski puhul on ainult hüppamine aegluubis võimalik.

Peatage pealkiri.

Seadistage kiirus.

Aeglaselt edasi

esiekraan näitab

Valige audio keel.

Vajutage .

Üles kursor klahv: üles

Alla kursor klahv: alla

See tunnus ei ole rakendatav kõigidel video diskidel.

Mängige pealkirja.

Vajutage nuppu.
diski menüü näitab.

Valige (nurk).
Kui on võimatu aktiveerida nurga valikut,

vaadake täpsemat in fo rma ts ioon i
instruktsioonilt, mis on diskiga kaasas.

Mängige pealkirja.

Vajutage nuppu.
ilmub esiekraani pealne menüü.

Valige subtiitrite keel.

Vajutage .

Ü Ü

Ü

Ü

Ü

Tegevus Nupp

Tegevus Nupp

1.

2. AUDIO

Tegevus Nupp

Tegevus Nupp

Mängige pealkirja.

Vajutage nuppu.

Üles kursor klahv: üles

Alla kursor klahv: alla

NAUDI KAUGJUHTIMISPULT
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1. Standby-On

2. CANCEL

3. BOOKMARK

4. Värvi nupud

5. DISC MENU

6. Kursori nupud - üles, alla, vasakule ja
paremale

7. OK

8. BACK

9. PREV

10. PAUSE

11. VOL +-

12. REW

13. Numbrinupud

14. SUBTITLE

15. REPEAT

16. HOME

17. ZOOM

18. OPEN/ CLOSE

19. INFO

20. TITLE MENU/ POP-UP MENU

21. PLAY

22. NEXT

23. STOP

24. MUTE

25. TV CH +-

26. FFW

27. AUDIO

28. REPEAT A-B

B

a

`

O

p

b

P

@

R

O

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Lülitab mängija sisse või ootere iimile
(lühike vajutus).

Aktiveerib tühistamistoimingu.

Märgistab asukoha või stseeni diskil.

Aktiveerivad kiirnupud BD-ROMil (kui saadaval)
või BD-Java interaktiivsed operatsioonid.

BD, DVD- ligipääs diski menüüle.

Navigeerib ekraanil, diskil ja menüüs.

Kinnitab eelistuse või valikud.

Läheb tagasi eelmisele ekraanile või menüüsse.

BD, DVD, CD- läheb eelmisesse peatükki või
rajale

Peatab diski taasesitluse.

Muudab televiisori helitugevust (ainult Philipsi
televiisorite).

Skaneerib tagasisuunas.

Sisestab numbrid: Valib numbritega valikud
menüüs (pealkirja/peatüki numbri jne.)

BD, DVD- valib subtiitrite keele.

Kordab pealkirja, peatükki, rada või diski.

Võimaldab ligipääsu HOME menüüle.

JPEG pildid - suumib suuremaks või
väiksemaks.

Avab ja sulgeb diski traivi.

Võimaldab ligipääsu informatsiooni menüüle.

BD - võimaldab ligipääsu pop-up menüüle.
DVD - võimaldab ligipääsu title menüüle

Alustab diski taasesitlust.

BD, DVD, CD- läheb järgmisesse peatükki
või rajale.

Peatab diski taasesitluse.

Vaigistab või taastab televiisori heli(ainult
Philipsi televiisorite).

Valib telekanali (ainult Philipsi televiisorite).

Skaneerib edasi.

BD, DVD- valib audio keele.

Kordab teatud vahemiku taasesitlust.

þ

Tegevus Nupp

5. OK

1.

2.

OK

1.

2. INFO

3. {Title}

4. OK

1.

2. INFO

3. {Chapter}

4. OK

Eelmine pealkiri kursor klahv: üles

Järgmine pealkiri kursor klahv: alla

Vajutage nuppu.

Mängige pealkirja.

Kasutage kaugjuhtimispulti pealkirjade
kontrollimiseks.

Mängi/ taaskäivita pealkiri

Peata pealkiri

Lõpeta pealkiri

Korda pealkirja/peatükki

Korda määratud
valikut

Lisa järjehoida punktile diskil ja
vajuta kinnitamiseks.

Mängige pealkirja.

Vajutage nuppu.

ilmub informatsiooni menüü

Valige (pealkiri).

Valige eelistatav valik ja vajutage .

Mängige pealkirja.

Vajutage nuppu.

ilmub informatsiooni menüü

Valige (peatükk).

Valige eelistatav valik ja vajutage .Tegevus Nupp

Tegevus Nupp

Tegevus Nupp

Hüppa eelmisele pealkirjale/peatükile

Hüppa järgmisele pealkirjale/peatükile

Ü

Ü

Eelmine pealkiri kursor klahv: üles

Järgmine pealkiri kursor klahv: alla

Eelmine pealkiri kursor klahv: üles

Järgmine pealkiri kursor klahv: alla

Abistav vihje:

Abistav vihje:

0

0

Võite kasutada kaugjuhtimispulti, et hüppata
eelmisele või järgmisele pealkirjale. Vaadake
vasakul “Control titles“ (“Pealkirjade juhtimine“)
juhindumiseks.

Võite kasutada kaugjuhtimispulti, et hüppata
eelmisele või järgmisele peatükile. Vaadake
“Control titles“ (“Pealkirjade juhtimine“) vasakul
juhindumiseks.

Pealkirjade juhtimine

Eelmisele või järgmisele pealkirjale
hüppamine

Eelmisele või järgmisele peatükile
hüppamine

29
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Blu-ray diski mängija sisse
lülitamine

Diski sisestamine

Videod

1.

2. STANDBY-
ON

1.

2.

3.

1.

2.

3. {Video}

Märge:

4.

Lülitage televiisor õigele kanalile, mis on valitud
sellele mängijale.

Vajutage mängija esipaneelil olevat
nuppu.

STANDBY-ON tööle hakkamise tuli on sinine.

Enne diski asetamist Blu-ray diski mängijasse
veenduge, et diski tüüp on toetatud. Vaadake detailset
kirjeldust peatükis Playable disc“ ( Mängitav disk“).

Vajutage nuppu.

Diski draiv avaneb.

Asetage disk diski draivi.

Vajutage uuesti nuppu.

Diski draiv sulgub.

Lülitage sisse Blu-ray diski mängija.

Sisestage video disk.

kodu menüü näitab.

Valige kodu menüüst

näitab pealkirjade loetelu.

Diskid, mis sisaldavad diski menüüd näitavad
seda. Kui disk sisaldab menüüd, siis ülejäänud
protseduur ei ole rakendatav. Vaadage
instruktsiooni dokumente, mis on diskiga kaasas
ja näitavad kuidas kasutada diski menüüd.

Kasutage kaugjuhtimispulti, et minna pealkirjade
juurde.

B

p

p

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

“ “

.

OPEN /CLOSE

OPEN /CLOSE

Pealkirja mängimine
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Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

1.

2.

3.

Eemaldage patareid, kui nad on tühjad või
kaugjuhtimispulti ei plaanita kaua kasutada.

Ärge kunagi kasutage erinevaid patareisid
(vanu ja uusi, süsinik ja leelis, jne.)

Patareid sisaldavad keemilisi aineid, nad
tuleks vastavalt ära visata.

Avage patareide pesa.

Sisestage kaks R06 või AA tüüpi patareid,
jälgides polaarsusi (+-) pesa sees.

Sulgege kaas.

ETTEVAATUST!
H

H

H
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Televiisoriga ühendamine
See mängija on mõeldud kõrgresolutsiooniga
televiisoritele (HDTV).

Vaadake informatsiooni, mis oli kaasas Teie
televiisoriga:

Seadmed, mida saate ühendada oma
televiisoriga.

Juhtmetüübid, mida saate ühendada oma
televiisoriga.

Võtke HDMI kaabel (pole kaasas).

Ühendage üks HDMI kaabli ots
pesaga.

Ühendage teine kaabli ots HD sobiliku
televiisoriga.

Võtke HDMI-DVI kaabel (pole kaasas).

Ühendage üks HDMI-DVI kaabli ots
pesaga.

Ühendage teine HDMI-DVI kaabli ots HD sobiliku
televiisoriga.

Võtke kaasas olev audio kaabel.

Ühendage üks audio kaabli ots ja
pesadega.

Ühendage teine audio kaabli ots televiisoriga.

Vajate abi?

H

H

1.

2. HDMI OUT

3.

1.

2. HDMI OUT

3.

4.

5. AUDIO-L
AUDIO-R

6.

Abistav vihje:

Abistav vihje:

0

0

Seda tüüpi ühendus ei vaja audio ühendust.

HD televiisor peab toetama HDCP (kõrg-
kvaliteetset ühenduse kaitset), et ühendus
töötaks. Vaadake oma televiisori kasutus-
juhendit, et saada rohkem informatsiooni.

1. valik - HDMI (parim kvaliteet)

2. valik - HDMI DVIsse (parim kvaliteet)

27

Vanemaseadistuste muutmine

Vanemaseadistuste menüü avamine

PIN aktiveerimine

Reitingu taseme muutmine

PINi muutmine

1. {Settings}

2. {Parental setup}
OK

3.

Märge:

4.

1. {Parental setup}

2. {Use PIN} OK

3.

1. {Parental setup}

2. {Rating level}
OK

3. OK

1. {Parental setup}

2. {New PIN} OK

3.

Avage (seadistuste) menüü.

Valige (vanemaseadistused) ja
vajutage .

Vanema kontrollmenüü näitab

Sisestage oma PIN.

Vaikimisi PIN on 0000.

Järgige juhendeid ekraanil.

Avage (vanema seadistus)
menüü.

Valige (kasutage PIN) ja vajutage .

näitab olemasolevaid valikuid

On PIN võimaldatud.

Off PIN mitte võimaldatud.

Avage (vanemaseadistused)
menüü.

Valige (reitingu tase) ja vajutage
.

näitab olemasolevaid valikuid

Valige eelistatav valik ja vajutage .

Avage (vanemaseadistused)
menüü.

Valige (uus PIN) ja vajutage .

Järgige juhendeid ekraanil.

Ü

Ü

Ü

Valige eelistatav valik ja vajutage .OK

Valik Kirjeldus

Abistav vihje:
0 Valides reitingu taseme 6, siis diski reitinguga 7

ja 8 ei saa mängida.

SEADISTAMINE



HDMI CEC (Consumer Electronic
Control)
HDMI CEC lubab selle mängija ühendatud
funktsioone televiisoriga, mis sisaldab HDMI CECi.

Ühendage Blu-ray mängija HDMI kaabliga HDMI CEC
sisaldava televiisoriga.

Avage (seadistuste) menüü.

Valige (HDM seadistus) ja vajutage
.

HDM seadistuse menüü näitab

Valige ja vajutage .

HDM CEC menüü näitab

Valige eelistatav valik ja vajutage .

ON HDM CEC võimaldatud.

OFF HDM CEC mitte võimaldatud.

Kui HDM CEC on sees :

Mängija sisselülitamisel lülitub automaatselt
sisse ka TELEVIISORI, mis kuuletub HDM
CECile ja lülitab sisse HDM tööre iimi.

Ühendatud HDM CECile kuuletuv televiisorit saab
välja lülitada vajutades ja hoides nuppu Blu-
ray mängija kaugjuhtimispuldil.

Phillips ei garanteeri 100% koostalitlusvõimet kõikide
HDM CECi seadmetega.

1. {Settings}

2. {HDM setup}
OK

3. {HDM CEC} OK

4. OK

Valik Kirjeldus

{On}

Ü

Ü

H

H

þ

B

Märge:

HDMI seadistamise võimaldamine
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3. valik - Komponent video (hea kvaliteet) 4. valik - Komponent video (standard
kvaliteet)Märkus:

Kui BD mängitakse koos ICT (Image Constraint
Token) või DOT (Digital Only Token), kuvatakse
väljund.

Võtke komponent video kaabel (pole kaasas).

2. Ühendage üks komponent video kaabli ots ,
ja pesasse.

Ühendage teine komponent video kaabli ots
televiisoriga.

Võtke kaasas olev audio kaabel.

Ühendage üks audio kaabli ots ja
pesadega.

Ühendage teine audio kaabli ots televiisoriga.

Võtke kaasas olev komponent video kaabel.

Ühendage üks komponent video kaabli ots
pesaga.

Ühendage teine komponent video kaabli ots
televiisoriga.

Võtke kaasas olev audio kaabel.

Ühendage üks audio kaabli ots ja
pesadega.

Ühendage teine audio kaabli ots televiisoriga.

1.

Y Pb
Pr

3.

4.

5. AUDIO-L
AUDIO-R

6.

1.

2.
VIDEO

3.

4.

5. AUDIO-L
AUDIO-R

6.

ÜHENDAMINE
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ÜHENDAMINE

5. valik - S-Video (standard kvaliteet)

1. valik - Digitaalaudio, optiline ühendus
(hea kvaliteet)

1.

2. S-VIDEO

3.

4.

5. AUDIO-L
AUDIO-R

6.

1.

2. OPTICAL

3.

Võtke S-Video kaabel (pole kaasas).

Ühendage üks S-Video kaabli ots
pesaga.

Ühendage teine S-Video kaabli ots televiisoriga.

Võtke kaasas olev audio kaabel.

Ühendage üks audio kaabli ots ja
pesadega.

Ühendage teine audio kaabli ots televiisoriga.

Vaadake informatsiooni, mis oli kaasas Teie
audiosüsteemiga:

Seadmed, mida saate ühendada oma audio
süsteemiga.

Juhtmetüübid, mida saate ühendada oma audio-
süsteemiga.

Võtke optiline audio kaabel (pole kaasas).

Ühendage üks optilise audio kaabli ots
pesaga.

Ühendage teine optilise audio kaabli ots audio-
süsteemiga.

Vajate abi?

H

H

-

Audio süsteemi ühendamine
(valikuline)

Resolutsiooni muutmine

Ekraani teadete võimaldamine

Esiekraani seadistamine

1. {Display setup}

3. OK

1. {Display setup}

3. OK

1. {Display setup}

3. OK

Avage (ekraani seadistus)
menüü.

Valige eelistatav valik ja vajutage .

Avage (ekraani seadistus)
menüü.

Valige eelistatav valik ja vajutage .

Avage (ekraani seadistus)
menüü.

Valige eelistatav valik ja vajutage .

2. OK

2. {Screen messages}
OK

Valik Kirjeldus

2. {Front display} OK

Valik Kirjeldus

Valige {Resolution} ja vajutage .

näitab olemasolevaid valikuid

Valige (ekraani teated) ja
vajutage .

näitab olemasolevaid valikuid

ON Ekraani teated võimaldatud.

OFF Ekraani teated mitte võimaldatud.

Valige (esiekraan) ja vajutage .

näitab olemasolevaid valikuid

Automatic Väike ekraani heledus mängimise
ajal.

Dim Väike ekraani heledus.

Bright Tugev ekraani heledus.

Ü

Ü

Ü
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3. OK

Valik Kirjeldus

{ON}

1. {Display setup}

2. {Movie frame (24pfs)}
OK

3. OK

Valik Kirjeldus

Valige eelistatav valik ja vajutage .

4:3 Letterbox Televiisori kuju on 4:3.Laiekraani
ülemises ja alumises  osas on
mustad ääred. Viide .

4:3 Panscan Televiisori kuju on 4:3. Laiekraani
vasak ja parem äär ei ole
näidatud. Viide .

16:9
.

Filmid tehakse tavaliselt 24fps. See on kehtiv ainult
televiisoritega, mis toetavad 24fps-i. Kui Teie
televiisor ei toeta vastavat kaadri sagedust, siis seda
menüüd ei saa valida.

Seadistades 24fps omaduse sisse , võimaldate
24fps sujuva liikumise video diski materjalis. Menüüd
saab valida vaid 1080i või 1080p HDMI väljundi
re iimis.

Avage (ekraani seadistus)
menüü.

Valige (filmi raamistus
(24pfs)) ja vajutage .

näitab olemasolevaid valikuid

Valige eelistatav valik ja vajutage .

On Võimaldab 24pfs
rakendamist.

Off Ei võimalda 24pfs
rakendamist.

Televiisori kuju on 16:9
Widescreen (laiekraan}. Viide

þ

Ü

A

B

C

24fps (frame per second) võimaldamine
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ÜHENDAMINE

2. valik - digitaalaudio, koaksiaalne
ühendus (hea kvaliteet)

3. valik - 5.1 analoogaudio (standard
kvaliteet)

1.

2.
COAXIAL

3.

1. COMPONENT OUT
VIDEO S-VIDEO

2.

3.

4. 5.1CH ANALOG
AUDIO OUT

5.

Võtke koaksiaalne audio kaabel (pole kaasas).

Ühendage üks koaksiaalse audio kaabli ots
pesaga.

Ühendage teine koaksiaalse audio kaabli ots
audiosüsteemiga.

Kui ühendate televiisori ,
või pesaga või kui kasutate

HDMI-DVI kaablit, ühendage lahti kaabel Blu-ray
diski mängija ja televiisori vahel.

Võtke kaasasolev audiokaabel.

Võtke veel kaks audio kaablit (pole kaasas).

Ühendage kolm audio kaablit
pesadega.

Ühendage kaablite teised otsad audio seadmega.
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ÜHENDAMINE

4. valik - stereo analoog audio (standard
kvaliteet)

1. COMPONENT OUT
VIDEO S-VIDEO

2.

Kui ühendate televiisori ,
või pesaga või kui kasutate

HDMI-DVI kaablit, ühendage lahti audio kaabel
televiisorist.

Ühendage audio kaabel audio süsteemiga.

Ootere iimi tuli esipaneelil muutub punaseks.þ

Vooluvõrguga ühendamine Kõlarite seadistuse muutmine

Video menüü avamine

Laiuse ja kõrguse suhte muutmine

1. {Audio Setup}

Kirjeldus

Avage (audio seadistus) menüü.

(keskmine)

Valige sees/väljas. Võimaldatud,
kui esikõlarid on seadistatud
suurtele.

2. {Speaker setup}
OK

3. OK

Valik

4. OK

1. {Settings}

2. {Display setup}
OK

1. {Display setup}

2. {TV shape}
OK

Valige (kõlari seadistus) ja
vajutage .

Valige eelistatud valik ja vajutage .

Front (esi) Valige väikeste ja suurte kõlarite
vahel.

Centre Valige väikese, suure või mitte
ühegi kõlari vahel.

Rear (taga) Valige väikeste, suurte või mitte
ühegi kõlari vahel.

Subwoofer

Muutke oma kõlarite suurust ja vajutage .

Avage (seadistuste) menüü.

Valige (ekraani seadistus) ja
vajutage .

Display menüü näitab

Avage (ekraani seadistus)
menüü.

Valige (televiisori kuju) ja vajutage
.

näitab olemasolevaid valikuid

Abistav vihje:
0 Kui esikõlarid on seadistatud suurtele ja

subwoofer on sees, siis subwooferit kasutatakse
bassi helide võimendusena (alla 100Hz}.
Võimaldamaks bassi helidel kõlada läbi
esikõlarite, seadistage subwoofer välja.

Ü

Ü

Video väljundi seadistamine
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Digitaalse audio signaali formaadi
muutmine

PCM proovi signaali sageduse
vähendamise võimaldamine

Dünaamilise leviulatuste koondamise
võimaldamine

1. {Audio Setup}

2. {Digital output}
OK

3. OK

Valik Kirjeldus

1. {Audio Setup}

2. {PCM downsampling} OK

3. OK

Valik Kirjeldus

1. {Audio Setup}

2. {Dynamic compression} OK

3. OK

Valik Kirjeldus

Avage (audio seadistus) menüü.

Valige (digitaalne võimsus) ja
vajutage .

olemasolevad valikud näitavad

Valige eelistatav valik ja vajutage . Vaadake
detailset kirjeldust peatükis Audio Output“
( Audio väljund“).

PCM Digitaalse audio signaali formaat
on PCM.

Bitstream Digitaalse audio signaali formaat
on Bitstream.

Avage (audio seadistus) menüü.

Valige ja vajutage .

olemasolevad valikud näitavad

1. Valige eelistatav valik ja vajutage .

ON Kui digitaalse audio signaali
formaat on 96 kHz PCM,audio
signaali valimivõtu vähendamine
on 48 kHz.

OFF Hoolimata digitaalse audio
signaali valimivõtu kordumisele,
ei ole audio kunagi signaali
valimivõtt vähendatud.

Avage (audio seadistus) menüü.

Valige ja vajutage .

olemasolevad valikud näitavad

Valige eelistatav valik ja vajutage .

ON Dünaamilise leviulatuse
koondamine võimaldatud.

OFF Dünaamilise leviulatuse
koondamine mittevõimaldatud.

Ü

Ü

Ü

“

“
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Televiisori ühenduse seadistamine Audio ühenduse seadistamine

Ekraani menüü navigaator

Tähtis märge:

BDP7100 on nüüd kasutamiseks valmis.

Sisselülitamisel esimesel korral, peale BDP7100
ühendamist televiisoriga, järgige juhiseid televiisoris,
et lõpetada esialgne mängija seadistamine. Enne
esialgse seadistamise lõpetamist ei ole võimalik
avada diski draivi.

Ühendage BDP7100 televiisoriga.

Vajutage mängija sisse
lülitamiseks.

Lülitage sisse televiisor ja lülitage see õigele
vaatamis kanalile. Televiisori ekraanile ilmub

(keelte valiku
menüü).

Leidmaks õiget vaatamis kanalit, vajutage
korduvalt Channel Down (kanal alla) nuppu (või

, nuppu) televiisori kaugjuhtimis-
puldil kuni mängija signaal ilmub televiisori
ekraanile.

Kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve
valimaks eelistatavat OSD (On Screen Display)
mängija keelt.

Oodake paar sekundit kuni mängija lõpetab
süsteemi käivitamise.

Lülitage audio süsteem sisse.

Seadistage audio süsteem õigele välisele toitele.

Ekraani menüü avamiseks ja navigeerimiseks
kasutage järgnevaid nuppe kaugjuhtimispuldil.

Liigutage

Kinnitage OK

1.

2. STANDBY-ON

3.

{MENU LANGUAGE SELECTION}

Märge:

AV SELECT

4.

5.

1.

2.

Tegevus Nupp

B

9

Liikuge loetelus Kursori klahv:
üles-alla üles/alla

Kursori klahv:
vasakule/paremale

Valik

elemente loetelus



Settings (seadistuste) menüü
avamine

Keelte seadistamine
Settings menüüga saate muuta mängija seadistust.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .

Home menüü näitab

Valige (seadistused) ja vajutage .

Settings menüü näitab.

Language setup Audio (Audio)
(Keele- Subtitle (Sutiirid)

Player menu (Mängija menüü)

Audio setup Digital output (Digitaalne
väljund)

(Audio seadistusedPCM downsampling (PCM
signaali vähendamine)

Speaker setup (Kõlarite
seadistamine)

Display setup TV shape (Televiisori kuju)
(Ekraani Movie frame (24fps) (Filmi raam

(24fps))

Screen message (Ekraani
sõnum)
Front display (Esipaneel)

HDMI setup HDMI CEC Format
(HDMI
seadistused)

Parental setup Use PIN (PIN koodi kasutamine)
(Vanema Rating level (Hindamise tase)
seadistused) New PIN (Uus PIN kood)

Avage (seadistuste) menüü.

Valige (keelte seadistus) ja

vajutage .

Language menüü näitab

Avage (keelte seadistus)

menüü.

Valige (heli) ja vajutage .

olemasolevate keelte loetelu.

Valige sobiv keel ja vajutage .

1. HOME

2. {Settings} OK

1. {Settings}

2. {Language Setup}

OK

1. {Language Setup}

2. {Audio} OK

3. OK

Ü

Ü

Ü

Ü

Setting menüü ülevaade

) Disc menu (Diski menüü)

) Dynamic compression
(Dünaamiline kokkusurumine)

) Resolution (Resolutsioon)

Abistav vihje:
0 Kui eelistatav keel puudub, siis kasutatakse

vaikimisi diski keelt.

Seadistused

seadistused

seadistused

Keelte menüü avamine

Eelistatud audio keele muutmine
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Eelistatud subtiitrite keele muutmine

Eelistatud diski menüü keele muutmine

Mängija keele muutmine

1. {Language Setup}

2. {Subtitle} OK

3. OK

1. {Language Setup}

2. {Disc menu} OK

3. OK

1. {Language Setup}

2. {Player menu}
OK

3. OK

1. {Settings}

2. {Audio setup}
OK

Avage (keelte seadistus)
menüü.

Valige (subtiitrid)ja vajutage .

olemasolevate keelte loetelu

Valige sobiv keel ja vajutage .

Avage (keelte seadistus)
menüü.

Valige (diski menüü) ja vajutage .

olemasolevate keelte loetelu.

Valige sobiv keel ja vajutage .

Avage (keelte seadistus)
menüü.

Valige (mängija menüü) ja
vajutage .

olemasolevate keelte loetelu.

Valige sobiv keel ja vajutage .

Avage (seadistuste menüü) menüü.

Valige (audio seadistus) ja
vajutage .

Audio setup menüü näitab.

Ü

Ü

Ü

Ü

Abistav vihje:

Abistav vihje:

0

0

Kui eelistatav keel puudub, siis kasutatakse
vaikimisi diski keelt.

Kui eelistatav keel puudub, siis kasutatakse
vaikimisi diski keelt.

Audio väljundi seadistamine

SEADISTAMINE


