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1. Oluline
Ohutus

H

H

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

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele,
mille kohta peaksite probleemide vältimiseks
lugema kaasasolevaid nõuandeid.
HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski
vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või
niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga
täidetud objekte nagu vaasid.

H

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik
seinakontaktiga.
(Polariseeritud pistikutega regioonide jaoks:
Elektrilöögi ära hoidmiseks, ühendage lai laba laia
pesaga.

H

Olulised ohutusjuhised
H

Järgige kõiki juhiseid.

H

Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

H

Ärge kasutage seadet vee lähedal.

H

Puhastage seadet ainult kuiva lapiga.

Kasutage ainult tootja poolt määratud
lisaseadmeid/tarvikuid.
Kasutage ainult tootja poolt määratud või
tootega koos müüdud käru, alust, kolmjalga,
klambrit või lauda. Käru kasutamisel olge selle
liigutamisel ettevaatlik, et käru
ümberkukkumine ei põhjustaks teile vigastusi.

Ühendage seade äikesetormi korral
vooluvõrgust välja, või juhul, kui te ei kasuta
seadet pikemat
Kõikide hooldustööde korral pöörduge
kvalifitseeritud spetsialisti poole. Hooldustööd
on vajalikud, kui toodet on kahjustatud - kui
voolujuhe või voolujuhtme pistik on viga
saanud, seadmele on läinud mingit vedelikku,
seadmesse on kukkunud mõni ese, seadet on
hoitud vihma või niiskuse käe, seade ei tööta
korralikult või kui seade on maha kukkunud.
Patarei kasutamise HOIATUS - et vältida patarei
lekkimist, mis võim põhjustada kehalisi
vigastusi, vara kahjustusi või kahjustusi
seadmele:
Paigaldage patareid õigesti, + ja - poolused
nagu seadmel näidatud.
Ärge kasutage koos erinevaid patareisid
(vanad ja uued või süsinik ja leelis, jne)
Patareisid (patarei pakke või paigaldatud
patareisid) ei tohiks jätta ülemäärase
kuumuse kätte (näiteks päiksevalgus, tuli
vms).
Eemaldage seadmest patareid, kui seadet
ei ole plaanis niipea kasutada.
H

H

H

H

H

Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniava.
Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
Ärge paigaldage seadet kuumusallikate
lähedusse (nt. radiaatorid, pliidid või teised
elektrilised seadmed, kaasa arvatud
võimendid).

H

H

H
H

Kaitske voolujuhet, eriti pistikuid ja kohti, kust
see tuleb masinast välja, pealeastumise ja liigse
surve eest.

Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt
vedelikuga täidetud objektid, süüdatud
küünlad).
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... Oluline
Kohtades, kus seadme ühendamiseks on
kasutatud pikendusjuhet, on lahti ühendatud
pikendusjuhe endiselt voolu all.

H

Hoiatus
H

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

H

Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.

H

Turvalise helitugevuse leidmiseks:
H

H

H

H

Ärge kunagi asetage seadet teiste
elektriliste seadmete peale.

H

Hoidke seade eemal otsesest
päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.
Ärge kunagi vaadake otse seadme sees
olevat laserit.
Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele
on kergelt võimalik juurde pääseda, et
vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti
eemaldada.

H

H

Kuulamisohutus
H

Ettevaatust
Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge
kuulake seadet kõrgel helitasemel pikema
aja jooksul.

Kuulake mõõdukal helitugevusel:
H

H
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Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib
tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab
tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada
kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele
inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud
inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb
kuulmine valjema heliga. Seega pärast
pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub
normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik
kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage
halitugevus enne, kui kuulmine kohandub
suurema helitugevusega.

Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua
kuulates võib kuulmine kahjustuda.
Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause
kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide
kasutamisel:

H

H

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

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

H
H

Seadistage heli vaikseks.

Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku
ajaperioodi vältel.
Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel, sest
kuulmine kohaneb valju heliga.
Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei
kuule, mis teie ümber toimub.
Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite
kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama
kuulamise. Ärge kasutage kõrvaklappe, kui
sõidate mootorsõidukiga, jalgrattaga, rulaga
jne, sest see võib põhjustada liiklusohtlike
olukordi ja on mitmes piirkonnas ebaseaduslik.

2. Teie mikrosüsteem
Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsi kasutajaks!

Teil on võimalik vaadata DVD-sid järgnevate
regioonikoodidega:

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

DVD regioonikoodid

Riigid
Euroopa

Tutvustus
Selle seadmega saate te:
H

H

taasesitada videoid DVD/VCD/SVCD või USB
seadmetelt;
nautida muusikat heliplaatidelt, Bluetooth
seadmetelt, USB seadmetelt või välistelt
mälukandjatelt;

Mis kuulub varustusse?
Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on
kaasas järgmised asjad:
H

Peaseade

vaadata plaadilt või USB seadmelt pilte;

H

2 x kõlar

H

nautida karaoket , ühendades mikrofoni;

H

2 x kõlarijuhe

H

kuulata FM-raadiot.

H

1 x voolujuhe

H

1x videojuhe (kollane)

H

Teil on heli võimalik rikastada järgnevate
efektidega:

H

1 x FM antenn

H

TREBLE

H

Kaugjuhtimispult (koos kahe AAA patareiga)

H

BASS

H

Lühike kasutusjuhend

H

Leht ohutusinformatsiooni ja märkusega

Teie seade toetab neid meediaformaate:
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... Teie mikrosüsteem
Ülevaade peaseadmest

8. ^ / _

1. B
H
H

H

Lülitab seadme sisse/välja.
Lülitab seadme puhkereþiimile või Eco
puhkereþiimile.
Bluetooth indikaator.

H
H

H
H

2. Plaadisahtel
9. Z

3.

H
H

H

Valib allika: DISC (plaat), USB, TUNER
(raadio), BT (Bluetooth), AUDIO IN.

6. ]
H

Alustab, katkestab või jätkab taasesitamist.

H

Reguleerib madalaid toone.

11. TREBLE
H

Peatab taasesitamise või kustutab
programmi.

Reguleerib kõrgeid toone.

12. p
H

Avab/sulgeb plaadisahtli.

13. VOLUME
H

7. P
H

10. BASS

Mikrofoni pesa.

5. SRC
H

Kõrvaklappide pesa.

USB pesa.

4. MIC IN
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Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
Otsib antud loo/plaadi/USB seadme
raames.
Häälestub raadiojaamale.
Reguleerib kellaaega.

Reguleerib helitugevust.

14. NFC ala
H

Bluetooth ühenduse automaatseks
loomiseks puudutage seadmega, mis
toetab NFC (Near Field Communication)
funktsiooni.

... Teie mikrosüsteem
Ülevaade kaugjuhtimispuldist

5. SUBTITLE/PRESET + (\) /
AUDIO/PRESET – ([)

H

Navigeerib menüüs.
Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
SUBTITLE (\): Valib eelsalvestatud
raadiojaama.
AUDIO ([): Valib subtiitrite keele.
Seadistab kellaaega.

H

Naaseb eelmise menüü juurde.

H
H
H

H

6.
7. +/H

Reguleerib helitugevust.

8. a / b
H

Liigub eelmise või järgmise pealkirja,
peatüki, loo või faili juurde.

9. Numbriklahvid
H
H

Valib taasesitatava pealkirja/peatüki/loo.
Valib numbri.

10. MENU
H

Avab plaadi/USB menüü.

11. OPTION
H

Vajutage, et plaadi/USB reþiimis valida
eelistatud taasesitamisvalik.

12. PROG/CLOCK SET
H
H
H

Programmeerib raadiojaamasid.
Seadistab kellaaega.
Kuvab kella informatsiooni.

13. TIME/SLEEP
H

1. B /STANDBY
H
H

Lülitab seadme sisse/välja.
Lülitab seadme puhkereþiimile või Eco
puhkereþiimile.

2.
H

Avab süsteemi menüü.

H

14. RDS
H

H

Kuvab taasesituse informatsiooni.

H
H

H

Navigeerib menüüs.
Otsib antud loo/plaadi/USB seadme
raames.
Häälestub raadiojaamale.

Alustab, katkestab või jätkab taasesitamist.

16. P
H

4. q / Q (O / R)

Kuvab osadel raadiojaamadel RDS (Radio
Data System) informatsiooni.

15. ]
H

3. DISPLAY

Seadistab äratuskella.
Seadistab unetaimerit.

Peatab taasesitamise.

17. MUTE
H

Vaigistab või taastab heli.
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... Teie mikrosüsteem

3. Alustamine

18. SOUND
H

Ettevaatust

Reguleerib BASS ja TREBLE taset.
H

19. OK
H

Kinnitab valiku.

20. SOURCE
H

Valib allika: DISC (plaat), USB, TUNER
(raadio), BT (Bluetooth), AUDIO IN.

21. EJECT p
H

Avab/sulgeb plaadisahtli.

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

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid
järjekorras.
Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt selle
seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja
seerianumber on mängija taga. Kirjutage need
numbrid siia:
Mudeli number:__________________________
Seerianumber: ___________________________

Seadme paigaldamine

1. Paigaldage seade TV lähedale.
2. Paigaldage vasak ja parem kõlar televiisorist
võrdsetele kaugustele ja kuulamispositsiooni
suhtes umbes 45-kraadise nurga all.

Märkus
H

H

H

H
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Ärge paigaldage seadet liiga lähedale
ühelegi kiirgusallikale, et vältida
magnetilist interferentsi ja mittesoovitud
helisid.
Asetage seade laua peale.
Ärge kunagi paigaldage seda seadet
kinnisesse ruumi.
Paigaldage seade pistikupesa lähedale, et
pistikupesale oleks lihtne juurde pääseda.

... Alustamine
Kõlarite ühendamine
H

H

Video ühendamise valikud

Märkus

Valige parim videoühendus, mida teie televiisor
toetab.

Parima helikvaliteedi saavutamiseks
kasutage ainult kaasasolevaid kõlareid.

H

Kasutage ainult selliseid kõlareid, mille
takistus on samaväärne või suurem kui
kaasasolevatel kõlaritel. Vaadake selles
kasutusjuhendis olevat peatükki
“Tehnilised andmed“.

H

H

Valik 1: Televiisoriga ühendamiseks HDMI-ARC
kaabli kasutamine (HDMI, DVI või HDCP toega
televiisori korral).
Valik 2: Televiisoriga ühendamiseks tavalise
HDMI kaabli kasutamine (HMDI, DVI või HDCP
toega televiisori korral).
Valik 3: Televiisoriga ühendamiseks tavalise
komposiitkaabli kasutamine (tavalise televiisori
korral).

Valik 1: Televiisoriga ühendamiseks HDMI
(ARC) kaabli kasutamine
Parim videokvaliteet
See seade toetab HDMI versiooni, mis kannab üle
ka heli (ARC). Kui teie televiisor on HDMI-ARC
toega, siis te saate kasutada neid kõlareid televiisori
vaatamisel, sealjuures kasutades televiisori ja
seadme ühendamiseks ühte HDMI kaablit.
Teil on võimalik ka ühendada bassikõlar (ei ole
seadmega kaasas) seadme tagaküljel olevasse SUB
pessa.

1. Ühendage HDMI kaabel (ei ole tootega kaasas)
oma seadme HDMI pessa ja televiisori HDMI
ARC pessa.
HDMI ARC pesal võib olla teistsugune
nimetus. Lisainformatsiooni jaoks lugege
televiisori kasutusjuhendit.
H

2. Lülitage oma televiisoris sisse HDMI-CEC
funktsioon. Lisainformatsiooni jaoks lugege
televiisori kasutusjuhendit.
HMDI-CEC on funktsioon, mis võimaldab
HDMI kaabliga ühendatud CEC seadmeid
juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga (näiteks
reguleerida helitugevust nii televiisori kui
ka kodukinosüsteemi jaoks).
H

3. Kui te ei kuule televiisori heli läbi seadme, siis
seadistage heli manuaalselt.
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... Alustamine
Valik 2: Televiisoriga ühendamiseks
tavalise HDMI kaabli kasutamine
Parim videokvaliteet
Kui teie televiisor ei ole HDMI ARC toega, siis
kasutage seadme ja televiisori ühendamiseks
tavalist HDMI kaablit.
1. Ühendage HDMI kaabel (ei ole tootega kaasas)
oma seadme HDMI pessa ja televiisori HDMI
pessa.
2. Ühendage helikaabel, et kuulda televiisori heli
seadmest.
3. Lülitage oma televiisoris sisse HDMI-CEC
funktsioon. Lisainformatsiooni jaoks lugege
televiisori kasutusjuhendit.
HMDI-CEC on funktsioon, mis võimaldab
HDMI kaabliga ühendatud CEC seadmeid
juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga (näiteks
reguleerida helitugevust nii televiisori kui
ka kodukinosüsteemi jaoks).
H

4. Kui te ei kuule televiisori heli seadmest, siis
seadistage heli manuaalselt.

Märkus
H

Kui teie televiisoril on DVI ühendus, siis te
võite seadme ja televiisori ühendamiseks
kasutada HDMI/DVI adapterit. Sellisel juhul
ei pruugi kõik funktsioonid toimida.

Valik 3: Televiisoriga ühendamiseks
tavalise komposiitkaabli kasutamine
Keskmine videokvaliteet
Kui teie televiisoril ei ole HDMI ühendust, siis
kasutage seadme ja televiisori ühendamiseks
tavalist komposiitkaablit. Komposiitkaabel ei toeta
kõrglahutusega videot.
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1. Ühendage komposiitkaabel seadme VIDEO
pessa ja televiisori VIDEO IN pessa.
Komposiitkaabli pesal võib olla nimetuseks
AV IN, COMPOSITE või BASEBAND.
H

2. Ühendage helikaabel, et kuulda televiisori heli
seadmest.
3. Televiisorit vaadates, vajutage korduvalt
seadme SOURCE nuppu, et valida õige
helisisend.
4. Televiisorit vaadates, valige televiisoril õige
videosisend. Lisainformatsiooni jaoks lugege
televiisori kasutusjuhendit.

FM antenni ühendamine
Enne raadio kuulamist ühendage FM antenn
seadmega.

... Alustamine
Voolu ühendamine
Ettevaatust
H

H

H

Seadme funktsioonide
demonstreerimine

Toote kahjustamise oht! Kontrollige, et
voolupinge oleks vastavuses pingega, mis
on trükitud mängija alaossa.
Elektrilöögi oht! Kui eemaldate
voolujuhtme vooluvõrgust, tõmmake seda
alati pistiku juurest. Ärge kunagi tõmmake
juhtmest.
Veenduge, et te olete kõik teised
ühendused ära teinud, enne kui te seadme
vooluvõrku ühendate.

Seadme funktsioonide demonstreerimiseks vajutage
ja hoidke puhkereþiimis 3 sekundit all nuppu P.
9 Funktsioone kuvatakse ükshaaval
ekraanipaneelil.
Demonstratsiooni lõpetamiseks vajutage uuesti
P nuppu.

H

Kellaaja seadistamine
1. Vajutage ja hoidke puhkereþiimis
kaugjuhtimispuldil 3 sekundit all CLOCK nuppu.
9 Kuvatakse [24H] või [12H] tunniformaat.
2. Tunniformaadi valimiseks [24H] või [12H] vahel
kasutage ^ / _ nuppe.
3. Kinnitamiseks vajutage CLOCK nuppu.
9 Kuvatakse numbrinäit ja see hakkab
vilkuma.

Kaugjuhtimispuldi
ettevalmistamine

4. Tunni- ja minutinäidu valimiseks korrake
samme 2-3.

Märkus
Ettevaatust
H

H

H

H

Plahvatuse oht! Ärge hoidke patareisid
kuumuse, päikesevalguse ega lahtise leegi
juures. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
Patarei eluea lühenemise oht! Ärge kunagi
kasutage koos erineva firma ega erinevat
tüüpi patareisid.
Toote kahjustamise oht! Kui te ei kasuta
kaugjuhtimispulti pikemat aega, siis võtke
puldist patareid välja.

Kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi
nuppu, siis seade väljub automaatselt
kellaaja seadistamise reþiimist.

Nõuanne
H

Seadme töötamise ajal kella informatsiooni
kuvamiseks vajutage CLOCK nuppu.

Patareide sisestamiseks pulti:
1. Avaga patareisahtel.
2. Sisestage patareid õigete polaarsustega (+/-),
nagu näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.
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... Alustamine
Sisselülitamine
Vajutage B nuppu.
9 Seade lülitub automaatselt viimati valitud
allikale.

Puhkereþiimi lülitamine
Seadme väljalülitamiseks puhkereþiimi vajutage
uuesti B nuppu.
9 Paneelil kuvatakse kella (kui see on
seadistatud).

ECO puhkereþiimi lülitamine
Vajutage ja hoidke vähemalt 2 sekundit all B
nuppu.
9 Paneel tuhmub.

H

Õige televiisorisüsteemi
valimine
Muutke seda seadistust, kui videopilti ei kuvata
korrektselt. Vaikimisi ühtib see seadistus teie riigis
kõige enam levinud seadistusega.
1. Vajutage

nuppu.

2. Valige [Setup] -> [Video] -> [TV System].
3. Valige seadistus ja vajutage OK nuppu.
[PAL] - PAL värvisüsteemiga televiisorite
jaoks.
[Multi] - Nii PAL kui ka NTSC toega
televiisorite jaoks.
[NTSC] - NTSC värvisüsteemiga
televiisorite jaoks.
H

H

H

Märkus

4. Eelmise menüü juurde naasmiseks vajutage
nuppu.

Kui lülitate seadme välja, lülitub see 3 tunni
pärast automaatselt ECO.

5. Menüüst väljumiseks vajutage

Puhkereþiimi ja ECO puhkereþiimi vahel
vahetamiseks:

nuppu.

Süsteemi menüükeele
vahetamine

Vajutage ja hoidke vähemalt kaks sekundit all B
nuppu.

1. Vajutage

Õige vaatamiskanali leidmine

2. Valige [Setup] -> [General] -> [OSD
Language] ja vajutage OK nuppu.

1. Vajutage korduvalt SOURCE nuppu, et valida
allikaks DISC (plaat).

3. Valige seadistus ja vajutage OK nuppu.

2. Lülitage televiisor sisse ja kasutage õige
videosisendi kanali valimiseks ühte järgnevatest
meetoditest:
Valige televiisoril kõige väiksem
kanalinumber ja vajutage Channel Down
(eelmine kanal) nuppu, kuni kuvatakse
sinist ekraani.
Vajutage televiisori kaugjuhtimispuldil
korduvalt allika valimise nuppu.
H

H

4. Menüüst väljumiseks vajutage

Videosisendi kanal on kõige väiksema ja
kõige suurema numbriga kanali vahel ja
selle nimetuseks võib olla FRONT, A/V IN,
VIDEO jne. Õige televiisori allika valimise
kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.

See kodukino toetab Philips EasyLinki funktsiooni,
mis kasutab HDM-CEC (Consumer Electronics
Control) protokolli. EasyLink toega seadmeid, mis
on ühendatud HDMI kaabliga, saab juhtida ühe
kaugjuhtimispuldiga.

Märkus
H

H
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nuppu.

EasyLink (HDMI-CEC)
seadistamine

Nõuanne
H

nuppu.

Sõltuvalt tootjast, on HDMI-CEC tuntud
erinevate nimedega. Lisainformatsiooni
saamiseks oma seadme kohta lugege
seadme kasutusjuhendit.
Philips ei taga 100%-list ühilduvust kõikide
HDMI-CEC toodetega.

... Alustamine
Enne alustamist
H

H

Märkus

Ühendage oma seade HDMI kaabliga HDMICEC toega seadmega.

EasyLink seadete muutmiseks vajutage
ja valige [Setup] > [Video] > [HDMI Setup]
> [EasyLink Setup] > [EasyLink].

H

Sooritage kõik lühikeses kasutusjuhendis välja
toodud ühendused ja lülitage seejärel televiisor
õigele allikale.

EasyLink aktiveerimine
1. Vajutage

nuppu.

2. Valige [Setup] ja vajutage OK nuppu.

Heli seadistamine
Kui te ei kuule ühendatud seadme heli läbi
kodukinosüsteemi kõlarite, siis:
H

3. Valige [Video] ja vajutage OK nuppu.
4. Valige [HDMI Setup] > [EasyLink Setup] >
[EasyLink] (EasyLink) > [On].
5. Lülitage oma televiisoril või oma ühendatud
seadmel HDMI-CEC sisse. Lisainformatsiooni
saamiseks lugege vastava seadme
kasutusjuhendit.
Televiisoris valige heliväljundiks
“Amplifier“ (võimendi) (televiisori kõlarite
asemel). Lisainformatsiooni saamiseks
lugege televiisori kasutusjuhendit.

H

H

kontrollige, kas te olete kõikidel seadmetel
EasyLink funktsiooni aktiveerinud.
valige televiisoril heliväljundiks “Amplifier“
(võimendi) (televiisori kõlarite asemel).
Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori
kasutusjuhendit.
Seadistage EasyLink helijuhtimine.

1. Vajutage

nuppu.

H

EasyLink kasutamine
EasyLinki funktsiooniga on teil võimalik juhtida
kodukino, televiisorit ja teisi ühendatud HDMI-CEC
toega seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga.
H

H

H

H

[1 Touch Play] (ühe puutega taasesitamine):
Kui ühe puutega taasesitamise funktsioon on
aktiveeritud, siis vajutage televiisori
sisselülitamiseks kodukinosüsteemi
kaugjuhtimispuldil B nuppu.
[1 Touch Standby] (ühe puutega
väljalülitamine): Kui ühe puutega
väljalülitamise funktsioon on aktiveeritud, on
teil võimalik kodukinosüsteemi välja lülitada
televiisori või mõne muu HDMI-CEC seadme
kaugjuhtimispuldilt.

2. Valige [Setup] ja vajutage OK nuppu.
3. Valige [Video] ja vajutage OK nuppu.
4. Valige [HDMI Setup] > [EasyLink Setup] >
[Sys Audio Control] (süsteemi helijuhtimine)
> [On].
Heli taasesitamiseks läbi televiisori kõlarite
valige [Off] ja jätke järgmised sammud
vahele.
H

5. Valige [HDMI Setup] > [EasyLink Setup] >
[Audio Mapping] (helisisendi ühildamine).
6. Ühendatud seadme ja kodukino helisisendite
ühildamiseks jälgige ekraanile ilmuvaid
juhiseid.
Kui te kasutate kodukinosüsteemi ja
televiisori ühendamiseks HDMI ARC
ühendust, siis veenduge, et televiisori heli
on kodukinosüsteemis seotud ARC
sisendiga.
H

[Sys Audio Control] (süsteemi helijuhtimine):
Kui süsteemi helijuhtimise funktsioon on
aktiveeritud, siis ühendatud seadme heli
taasesitatakse automaatselt läbi
kodukinosüsteemi kõlarite.
[Audio Mapping] (helisisendi ühildamine):
Kui süsteemi helijuhtimine ei tööta, siis siduge
ühendatud seade kodukinosüsteemi vastava
sisendiga.
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4. Taasesitamine
Plaadi taasesitamine

Helikeele valimine

1. DISC (plaadi) allikaks valimiseks vajutage
korduvalt SOURCE nuppu.

Plaadi taasesitamise ajal helikeele valimiseks DVD
või DivX (Home Theatre 3.1) video korral vajutage
AUDIO ([) nuppu.
9 Kuvatakse helivalikud. Kui valitud helikanal ei
ole saadaval, siis kasutakse vaikimisi valitud
helikanalit.

2.

Plaadisahtli avamiseks vajutage p nuppu.

3. Sisestage plaat, trükitud pool üleval.
4. Plaadisahtli sulgemiseks vajutage p nuppu.
9 Taasesitamine algab automaatselt.
Vastupidisel juhul vajutage ] nuppu.

Märkus
H

Osade DVD-plaatide puhul on keelt
võimalik vahetada ainult plaadimenüüs.
Plaadimenüü avamiseks vajutage MENU
nuppu.

Subtiitrite keele valimine

Plaadimenüü kasutamine

Taasesitamise ajal subtiitrite keele valimiseks DVD
või DivX (Home Theater 3.1) video korral vajutage
SUBTITLE (\) nuppu.

Märkus

DVD/(S)VCD plaadi laadimisel võidakse televiisori
ekraanil kuvada menüü.
H

Plaadimenüü manuaalseks avamiseks või
sulgemiseks vajutage MENU nuppu.

PlayBack Control funktsiooniga (PBC,
taasesitamise juhtimine) (ainult versioon 2.0)
VCD korral:
PBC funktsiooniga on teil võimalik taasesitada VCD
plaati interaktiivselt koos menüüekraaniga.
PBC aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks
taasesitamise ajal vajutage MENU nuppu.
9 PBC aktiveerimisel kuvatakse ekraanil menüü.
9 PBC deaktiveerimisel tavaline taasesitamine
jätkub.

Osade DVD-plaatide puhul on keelt
võimalik vahetada ainult plaadimenüüs.
Plaadimenüü avamiseks vajutage MENU
nuppu.

Taasesitamise jätkamine viimati
katkestatud kohast
Märkus
H

See funktsioon on võimalik ainult
CD/DVD/VCD/DivX taasesitamise korral.

Kui taasesitamist ei toimu ja plaat ei ole välja
võetud, vajutage ] nuppu.

Jätkamise reþiimi katkestamiseks ja
taasesitamise täielikuks lõpetamiseks:
Kui taasesitamist ei toimu, vajutage P nuppu.
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... Taasesitamine
Helikanali vahetamine

4. Taasesitamise alustamiseks vajutage ]
nuppu.

Märkus

Märkus

See funktsioon on võimalik ainult VCDs ja
DivX (Home Theater 3.1) videote korral.

H

H

Helikanali valimiseks vajutage taasesitamise ajal
korduvalt AUDIO nuppu:
H

[Mono Left]

H

[Mono Right]

H

[Mix-Mono]

H

[Stereo]

H

H

USB seadme ja salvestatud
plaatide taasesitamine

DISC (plaadi) või USB allikaks valimiseks
vajutage korduvalt SOURCE nuppu.

2. Sisestage plaat või USB seade.
9 Taasesitamine algab automaatselt.

Järgnevate laienditega subtiitritefaile
toetatakse, aga failide navigeerimismenüüs
ei kuvata: .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass.
Subtiitrifaili nimi peab olema täpselt sama
videofaili nimega.

Taustamuusikaga slaidiesitlus
See seade võib taasesitada samaaegselt MP3 faile ja
JPEG pilte.

Teil on võimalik taasesitada DivX (Home Theater
3.1) / MP3 / JPEG pildifaile, mis on salvestatud CDR/RW, DVD plaadile või kopeeritud USB
mäluseadmele (kaabliga USB seadmeid ei saa selle
seadmega kasutada).
1.

Teil on võimalik taasesitada ainult selliseid
DivX (Home Theater 3.1) videoid, mis on
laenutatud või ostetud, kasutades selle
seadme DivX registratsiooni koodi.

Märkus
H

MP3 ja JPEG failid peavad olema samal
plaadil või USB seadmel.

1. Taasesitage MP3 faili.
2. Navigeerige piltide kaustas/albumis ja vajutage
slaidiesitluse alustamiseks ] nuppu.
9 Slaidiesitlus algab ja kestab, kuni
kaustas/albumis pilte jätkub.
9 Heli mängib kuni viimase failini.
Eelmise menüü juurde naasmiseks vajutage
nuppu.

H

Slaidiesitluse peatamiseks vajutage P nuppu.

H

Seadmete laadimine
Teil on võimalik oma seadet laadida USB kaabliga
(ei ole tootega kaasas).

Märkus
Kindla faili taasesitamiseks:

H

1. Vajutage taasesitamise peatamiseks P nuppu.
2. Kausta valimiseks kasutage \ / [ nuppe ning
seejärel vajutage kinnitamiseks OK nuppu.
Eelmise menüü juurde naasmiseks
vajutage
nuppu.

H

Maksimaalne voolutugevus USB laadimise
jaoks on 1A.
Kõikide USB seadmete laadimise
võimalikkus ei ole garanteeritud.

H

3. Faili valimiseks kaustast kasutage \ / [
nuppe.
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... Taasesitamine
[PBC]: lülitab PlayBack Control (taasesitamise
juhtimise) sisse/välja.
[Aspect Ratio] (Kuvasuhe): valib pilti kuvamise
formaadi, mis sobiks televiisori ekraaniga.
[Angle] (Nurk): vahetab kaameranurka.

H

H

H

Märkus
H

H

H

Taasesitamise juhtimine
H

\/[

Valib kausta.

q / Q ( O / R)

Kerib edasi/tagasi.

a/b

Liigub eelmise/järgmise
pealkirja/peatüki/laulu/faili
juurde.

]

Katkestab või jätkab
taasesitamise.

P

Peatab taasesitamise.

+/-

Suurendab või vähendab
helitugevust.

H

@

Vaigistab või taastab heli.

SOUND (heli)

Vajutage SOUND, et valida
treble (kõrged toonid) või bass
(madalad toonid) reþiimi vahel
ja seejärel kasutage kõrgete
helide või basshelide
reguleerimiseks VOL +/nuppu.

DISPLAY

Kuvab taasesitamise
informatsiooni.

H

H

Osadel DVD-plaatidel on alternatiivseid
stseene, näiteks teise kaameranurga alt
salvestatud kaadrid. Selliste DVD-plaatide
puhul on teil võimalik kaameranurka
muuta.
[Microphone] (mikrofon): lülitab mikrofoni
heliväljundi sisse või välja.
[Karaoke Setup] (karaoke seadistamine):
suurendab või vähendab helitugevust ja
mikrofoni sisendi kajataset ja muusikataset.
[Vocal] (vokaal): valib erinevaid karaoke
helireþiime või lülitab originaalvokaali välja.
[Zoom] (suurendamine): suurendab video
taasesitamise ajal pilti sisse või vähendab
suurendust.
[GOTO] (liikumine): video taasesitamise ajal
liigutab taasesitamise alguspunkti sisestatud
kohale, valides selleks soovitud ajahetke või
numbri.
[Slow Backward] (aeglaselt tagasi) ja [Slow
Forward] (aeglaselt edasi): video taasesitamise
ajal valib aeglase tagasi/edasi liikumise kiiruse.

Loo juurde liikumine
CD puhul:
Kasutage lugude valimiseks ^ / _ nuppe.

MP3 plaadi ja USB puhul:
1. Albumi või kausta valimiseks kasutage \ / [
nuppe.
2. Loo või faili valimiseks kasutage ^ / _
nuppe.

Lugude programmeerimine
Teil on võimalik programmeerida kuni 20 lugu.
1. Vajutage programmeerimise reþiimi
aktiveerimiseks PROG nuppu.

Taasesitamise valikud
DISC (Plaadi) / USB reþiimis vajutage erinevate
taasesitamise valikute valimiseks OPTION nuppu.
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... Taasesitamine
2. MP3 lugude puhul kasutage albumi valimiseks
\ / [ nuppe.

1) Valige [Karaoke Scoring] valikus
punktiarvestuse tase (lihtne / keskmine /
keeruline).
2) [Karaoke Idol] valikuga alustage võistlust.
9 Kuvatakse laulude valiku menüü.
3) Sisestage lugu (VCD/SVCD) või
pealkiri/peatükk (DVD) esimese lauluna.
Teil on võimalik valida kuni neli laulu.
4) Seejärel valige [Start] ja vajutage laulude
taasesitamiseks OK nuppu.
9 Peale kõikide laulude lõpetamist
kuvatakse tulemused.

3. Loo valimiseks kasutage ^ / _ nuppe
ning vajutage kinnitamiseks PROG nuppu.
4. Ülejäänud lugude programmeerimiseks korrake
samme 2-3.
5. Programmeeritud lugude taasesitamiseks
vajutage ] nuppu.
9 Taasesitamise ajal kuvatakse [PROG]
(programm).
Programmi kustutamiseks peatage
taasesitamine ja vajutage P nuppu.
H

[Key Shift] (helistiku muutmine): reguleerige
helikõrgust teie häälele vastavaks.

H

Karaoke nautimine
Mikrofoni (ei ole tootega kaasas) seadmega
ühendades on teil võimalik muusikaga kaasa laulda.

Märkus
H

Enne mikrofoni ühendamist reguleerige
mikrofoni helitegevus minimaalseks, et ära
hoida mikrofonist tingituid ebameeldivaid
helisid.

[Vocal] (vokaal): valib erinevaid karaoke
helireþiime või lülitab originaalvokaali välja.

H

Taasesitamine Bluetooth toega
seadmelt
Märkus
H

1. Sisestage karaokeplaat.
2. Ühendage mikrofon seadme MIC IN pessa.
3. Vajutage

H

nuppu ja valige [Karaoke].

4. Lülitage mikrofoni heliväljund sisse (vaadake
peatükki “Karaoke seadistuste muutmine“).
5. Taasesitage karaokeplaati ning laulge kaasa.

H

H

Karaoke seadistuste muutmine
H

H

H

H

H

[Microphone] (mikrofon): lülitab mikrofoni
heliväljundi sisse või välja.
[Mic Volume] (mikrofoni helitugevus):
reguleerib mikrofoni helitugevust.
[Echo Level] (kajatase): reguleerib kajataset.
[Karaoke Scoring]: (Karaoke punktiarvestus):
lülitab karaoke punktiarvestusfunktsiooni välja
või valib punktiarvestuse taseme (lihtne /
keskmine / keeruline). Kui te olete
punktiarvestuse taseme valinud, siis teie
punkte kuvatakse iga loo lõpus.

H

Enne kodukinosüsteemi ja Bluetooth toega
seadme sidumist, lugege selle seadme
kasutujuhendist Bluetoothi ühilduvuse
kohta.
Ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega
ei garanteerida.
Kõik esemed teie seadme ja Bluetooth
toega seadme vahel võivad
tegevusraadiust vähendada.
Efektiivne tegevusraadius teie seadme ja
Bluetooth toega seadme vahel on umbes
10 meetrit.
See seade suudab mälus hoida kuni
kaheksat ühendatud Bluetooth seadet.

Et nautida heli juhtmevabalt, peate te siduma oma
Bluetooth toega seadme selle kodukinosüsteemiga.
Valige omale parim Bluetooth sidumise meetod
vastavalt allpool välja toodud eeldustele.

[Karaoke Idol]: võistelge kuni nelja erineva
inimesega laulmises ja lõpus kuvatakse teie
punkte.
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... Taasesitamine
Eeldus

Sidumise meetod

Valige valik11bûdà
Teie Bluetooth seade on nii
Pasirinkite
(soovitatavalt)
Near Field Communication
(rekomenduotinas)
või2valik
2.
(NFC) kui ka Advanced Audio arba
bûdà.
Distribution Profile (A2DP)
Profile (A2DP)
toega.
toega.
Teie Bluetooth seade
on ainult A2DP toega.

Valige valik 2.

Sidumine ja ühendamine
Valik 1: Sidumine ja ühendamine kasutades
NFC tehnoloogiat
NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia,
mis võimaldab erinevatel NFC toega seadmetel
omavahel üle lühikese vahemaa juhtmevabalt
suhelda, näiteks mobiiltelefonidel ja kiipkaartidel.
NFC tehnoloogiaga on andmeedastus võimalik
kõigest NFC seadmega vastavat sümbolit või punkti
puudutades.

Märkus
H

Ühilduvust kõigi NFC seadmetega ei
garanteerita.

1. Vajutage korduvalt SOURCE nuppu, et valida
allikaks BT (Bluetooth).
9 Kuvatakse [BT] (Bluetooth).
9 Bluetooth indikaator vilgub siniselt.
2. Aktiveerige oma Bluetooth seadmel NFC
(lisainformatsiooni jaoks lugege seadme
kasutusjuhendit).
3. Hoidke oma seadme NFC ala selle seadme NFC
ala lähedal, mitte kaugemal kui 2 cm.
4. Esmakordsel kasutamisel nõustuge seadme
“PHILIPS BTD7170“ sidumisega ja vajadusel
sisestage parool “0000“.
9 Peale edukat sidumist ja ühendamist jääb
Bluetooth indikaator ühtlaselt siniselt
põlema ja seade teeb piiksu.
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Valik 2: Sidumine ja ühendamine manuaalselt
1. Vajutage korduvalt SOURCE nuppu, et valida
allikaks BT (Bluetooth).
9 Kuvatakse [BT] (Bluetooth).
9 Bluetooth indikaator vilgub siniselt.
2. Otsige oma Bluetooth seadmel teisi Bluetooth
seadmeid (lisainformatsiooni saamiseks lugege
seadme kasutusjuhendit).
3. Valige oma Bluetooth seadmel “Philips
BTD7170“ ja vajadusel sisestage parool
“0000“.
9 Peale edukat sidumist ja ühendamist jääb
Bluetooth indikaator ühtlaselt siniselt
põlema ja seade teeb piiksu.

... Taasesitamine

5. Raadio kuulamine
Raadiojaamale häälestumine
Nõuanne
H

H

H

Veenduge, et te olete ühendanud
kaasasoleva FM antenni.
Asetage antenn võimalikult kaugele
televiisorist, videomakist ja teistest
kiirgusallikatest.
Parima raadiojaama vastuvõtu
saavutamiseks pikendage antenn täielikult.

1. Vajutage korduvalt nuppu SOURCE, et valida
allikaks TUNER (raadio).
2. Vajutage ja hoidke vähemalt kaks sekundit all
q / Q (O / R) nuppu.
9 Seade häälestub automaatselt tugeva
signaaliga raadiojaamale.

Muusika ülekandmine Bluetooth ühenduse
kaudu
H

Taasesitage muusikat selle seadmega
ühendatud Bluetooth seadmelt.
9 Heli kantakse teie Bluetooth seadmelt
sellesse seadmesse.

Bluetooth seadme lahtiühendamiseks
H

lülitage oma seadmel Bluetooth välja; või

H

viige oma seade suhtluskaugusest välja.

3. Teistele raadiojaamadele häälestumiseks
korrake sammu 2.

Nõrga signaaliga raadiojaamale
häälestamiseks:
Vajutage korduvalt nuppudele q / Q (O / R),
kuni leiate parima vastuvõtusignaali.

Raadiojaamade automaatne
salvestamine
Märkus

Bluetooth sidumise ajaloo kustutamiseks:
H

Vajutage ja hoidke peaseadmel kaheksa
sekundit all ] nuppu.
9 Pärast edukat ajaloo kustutamist, teeb
seade piiksu.

H

Teil on võimalik maksimaalselt salvestada
kuni 20 raadiojaama.

Automaatse salvestamise aktiveerimiseks vajutage
ja hoidke raadioreþiimis 3 sekundit all PROG
nuppu.
9 Kuvatakse [AUTO] (auto).
9 Seade salvestab automaatselt kõik FMraadiojaamad ja alustab automaatselt
esimesena leitud raadiojaama ülekandmist.
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... Raadio kuulamine
Raadiojaamade manuaalne
salvestamine
1. Häälestuge FM-raadiojaamale.

2. Vajutage korduvalt nuppu RDS, et kerida läbi
järgmise informatsiooni (kui saadaval):
Raadio tekstisõnum
Programmi tüüp
Sagedus
Stereo või mono
H
H
H

2. Salvestamise reþiimi aktiveerimiseks vajutage
PROG nuppu.
9 Vilgub [PROG] (salvestamine).
3. Numbri valimiseks kasutage \ / [ nuppe.

H

Nõuanne
H

4. Kinnitamiseks vajutage uuesti PROG nuppu.
Kuvatakse salvestatud raadiojaama
sagedus.

RDS programmitüüpide kirjeldused on
olemas (vaadake “Toote informatsioon“ >
“RDS programmitüübid“).

H

5. Rohkemate raadiojaamade salvestamiseks
korrake eelnevaid samme.

Stereo-/monoheli valimine
Märkus

Nõuanne
H
H

Salvestatud jaama ülekirjutamiseks
salvestage uus jaam vana jaama peale.

Eelnevalt salvestatud
raadiojaama valimine
Vajutage FM reþiimis PRESET +/- (\ / [) (või
vajutage otse numbriklahvi), et valida eelnevalt
salvestatud raadiojaam.

RDS informatsiooni kuvamine
Radio Data System (RDS) on teenus, mis võimaldab
FM-raadiojaamadega üle kanda lisainformatsiooni.
1. Häälestuge RDS raadiojaamale.
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H

Raadioreþiimis on vaikimisi stereoheli.
Kui raadiojaamal on nõrk signaal, siis
kasutage selle parandamiseks monoheli.

Vajutage FM-raadio reþiimi nupule OK, et lülituda
stereoheli ja monoheli vahel.

6. Teised funktsioonid
Äratuskella seadistamine

Unetaimeri seadistamine

Seda seadet saab kasutada äratuskellana. Te saate
äratuse allikaks valida CD plaadi, FM raadio või
USB.

Märkus

Kui seade on sisselülitatud, vajutage unetaimeri
ajaperioodi valimiseks (minutites) korduvalt
SLEEP/TIMER nuppu.
9 Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse
Vastasel juhul
kaob ära.

Veenduge, et olete kellaaja korrektselt
määranud.

Välise heliseadme kuulamine

H

1. Vajutage ja hoidke puhkereþiimis kolm sekundit
all SLEEP/TIMER nuppu.
9 Kuvatakse [SET TIMER] (määrake taimer)
ja seejärel hakkab vilkuma [DISC] (plaat).
2. Äratuskella allika valimiseks kasutage q / Q
(O / R) nuppe (DISC (plaat), TUNER
(raadio) või USB).
3. Vajutage kinnitamiseks SLEEP/TIMER (või OK)
nuppu.
Kuvatakse tunninäit, mis hakkab vilkuma.
H

4. Tunninäidu, minutinäidu ja helitugevuse
reguleerimiseks korrake samme 2-3.

Selle seadme kaudu on võimalik kuulata muusikat
teisest helikaabliga ühendatud välisest
heliseadmest.
1. Vajutage korduvalt SOURCE nuppu, et valida
allikaks AUDIO IN (helisisend).
2. Ühendage helikaabel (ei ole tootega kaasas):
Seadme tagaküljel olevasse AUDIO IN (L ja
R) pesadesse;
Välise heliseadme kõrvaklappide pessa.
H

H

3. Taasesitage muusikat väliselt heliseadmelt
(lisainformatsiooni saamiseks lugege seadme
kasutusjuhendit).

Märkus
H

Kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi
nupule, väljub süsteem automaatselt
äratuse seadistuse reþiimist.

Äratuskella aktiveerimiseks ja
deaktiveerimiseks:
Vajutage korduvalt nuppu SLEEP/TIMER, et vaadata
äratuskella informatsiooni ja äratuskella aktiveerida
või deaktiveerida.
9 Kui äratuskell on aktiveeritud, siis kuvatakse .
9 Kui äratuskell on deaktiveeritud, siis kuvatakse
[TIMER OFF] (äratuskell deaktiveeritud) ja
kaob.

Nõuanne
H

Kui allikaks on valitud CD või USB, kuid
ühtegi plaati või USB-mäluseadet ei ole
sisestatud, lülitub seade automaatselt
raadioreþiimi.

Kõrvaklappidega kuulamine
Ühendage kõrvaklapid (ei ole tootega kaasas)
seadme esiküljel olevasse Z pessa.
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7. Seadistuste muutmine
1. Vajutage

nuppu.

H

2. Valige [Setup] (seadistused) lehekülg.
H

3. Valige seadistus ja vajutage OK nuppu.
Eelmise menüü juurde naasmiseks
vajutage
nuppu.
Menüüst väljumiseks vajutage nuppu.
H

H

Üldised seadistused
[General] (üldine) leheküljel on järgnevad
seadistused:
[Disc Lock] (plaadi lukustamine): lukustab või
lukustab lahti plaadi.
[OSD Language] (keel): valige ekraanile kuvatav
keel.
[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kood): kuvab
DivX(R) registreerimiskoodi.

H

[Standard]: originaalvärvid.

H

[Bright] (hele): heledad värvid.

H

[Soft] (pehme): pehmed värvid.

H

[Personal] (personaalne): värvide
reguleerimine. Seadistage pildi heledus,
kontrastus, toon ja värvide küllastus ja vajutage
OK nuppu.

[HD JPEG] (HD JPEG): valib eelsalvestatud
värviseadistused.
[HDMI Setup] (HDMI seadistused): ligipääs
järgnevatele seadistustele läbi HDMI juhtme.

Märkus
H

Sisestage video laenutamisel või ostmisel
aadressilt http://vod.divx.com/ DivX
registratsioonikood. DivX® VOD (Video on
Demand) teenuse kaudu laenutatud või
ostetud videoid on võimalik taasesitada
ainult sellel seadmel, millele need on
registreeritud.

[16:9]: kuvasuhe on 16:9.

[Picture Setting] (pildi seadistused): valige
erinevaid eelsalvestatud pildi värviseadistusi.

H

H

[4:3 Letter Box]: laiekraani pilt mustade
ribadega pildi alumises ja ülemises ääres.

H

H

Video seadistused

[Resolution] (resolutsioon): valige
kõrglahutusega video resolutsioon.
[HDMI Deep Color] (HDMI sügavad värvid):
looge uuesti loomulik maailmapilt oma
televiisoriekraanil elavate piltidega, mis
koosnevad miljarditest värvidest. Teie
kodukinosüsteem peab olema HDMI juhtmega
ühendatud sügavaid värve toetava televiisoriga.
[Wide Screen] (laiekraan): valib pildiformaadi
laiekraani videote jaoks.
[EasyLink Setup] (EasyLink seadistused):
seadistab EasyLink funktsiooni.

[Video] leheküljel on järgnevad seadistused:

Heliseaded

[TV System] (televiisorisüsteem): muutke seda
seadistust, kui pilti ei kuvata korrektselt. Vaikimisi
sobib see seadistus enamike televiisoritega.

[Audio] (heli) leheküljel on järgnevad seadistused:

H

H

H

[PAL] - PAL värvisüsteemiga televiisorite jaoks.
[Multi] - Nii PAL kui ka NTSC toega televiisorite
jaoks.

[Audio Sync] (heli sünkroniseerimine): lülitab
sisse heliviivituse, kui video ja heli omavahel ei
klapi.

[NTSC] - NTSC värvisüsteemiga televiisorite
jaoks.

[Sound Mode] (helireþiim): lülitab välja või valib
teie eelistatud helireþiimi:

[TV Display] (televiisori ekraan): Televiisori
formaat tuvastab ekraani kuvasuhte.

H
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[HDMI Audio] (HDMI heli): aktiveerib või
deaktiveerib televiisori heliväljundiks HDMI.

[4:3 Pan Scan]: täies kõrguses pilt äralõigatud
äärtega.

H

[Original] (originaal)

H

[Movie Mode] (filmireþiim)

H

[Music Mode] (muusikareþiim)

H

[Gaming] (mängimine)

H

[News] (uudised)

... Seadistuste muutmine
[Night Mode] (ööreþiim): muudab valjud helid
pehmemaks ja pehmed helid valjemaks, et te
saaksite teisi häirimata vaadata DVD filme madala
helitugevusega.
[On]: nautige öist vaikset filmielamust (ainult
DVD).

H

[Off]: nautige 3D heli kogu selle dünaamilises
ulatuses.

H

Eelistused
[Preferences] (eelistused) leheküljel on järgnevad
seadistused:
[Audio] (heli): valib plaadi taasesitamiseks
eelistatud helikeele.
[Subtitle] (subtiitrid): valib plaadi taasesitamiseks
eelistatud subtiitrite keele.
[Disc Menu] (plaadimenüü): valib plaadimenüü
eelistatud keele.

[PBC]: Taasesitab VCD-plaadi taasesitamise ajal
samaaegselt menüüd.
H

[On]: kuvatakse menüü.

H

[Off]: tavaline taasesitamine jätkub.

[Password]: see seadistus võimaldab teil muuta
lapseluku parooli. Vaikimisi on parool 000000.
1) Kasutage numbriklahve, et sisestada “000000“
või teie poolt viimati määratud parool [Old
Password] (vana parool) lahtris.
2) Sisestage uus parool [New Password] (uus
parool) lahtris.
3) Sisestage uus parool uuesti [Confirm
Password] (kinnita parool) lahtris.
4) Menüüst lahkumiseks vajutage OK nuppu.

Märkus
H

Kui te unustate parooli, siis sisestage enne
uue parooli seadistamist “000000“.

Märkus
H

H

Kui teie valitud keel ei ole plaadil saadaval,
siis kasutab plaat oma vaikimisi määratud
keelt.
Osadel plaatidel on subtiitrite ja helikeelt
võimalik muuta ainult plaadimenüüst.

[Parental Control] (lapselukk): piirab juurdepääsu
plaatidele, mis ei ole lastele sobilikud. Sellistel
plaatidel peavad olema reitingud.

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid): valib DivX
subtiitreid toetavad tähemärgid.

Märkus
H

Veenduge, et subtiitrite failil on täpselt
sama nimi, mis on filmifailil. Kui teie
filmifaili nimi on näiteks “Movie.avi“, siis
subtiitrifaili nimi peab olema “Movie.sub“
või “Movie.srt“.

1) Vajutage OK.
2) Valige reiting ja vajutage OK.
3) Kasutage numbriklahve, et sisestada parool.

Märkus
H

H

H

[Version Info] (versiooni info): kuvab selle seadme
tarkvaraversiooni.
[Default] (vaikimisi): taastab kõik vaikimisi
tehaseseadistused, välja arvatud parooli ja
lapseluku.

[Parental Control] seadistuses määratud
reitingust kõrgema reitinguga plaatide
taasesitamiseks on vaja sisestada parool.
Reitingud on riigist sõltuvad. Kõikide
plaatide taasesitamise lubamiseks valige
[8 Adult].
Osadele plaatidele on reiting peale
prinditud, aga reaalselt ei ole reitinguid
aktiveeritud. See funktsioon selliste
plaatidega ei tööta.
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8. Toote informatsioon
Märkus
H

Toote informatsioon võib ilma ette
teatamata muutuda.

Bluetooth
Bluetoothi versioon ............V2.1 + EDR/APT-X toega
Sagedusvahemik................2,4 - 2,48 GHz ISM Band

Tehnilised andmed

Tegevusraadius .........................10m (vabas ruumis)

Võimendi

Raadio (FM)

Maksimaalne väljundvõimsus .........................150 W

Lainepikkuste vahemik......................87,5 – 108MHz

Sageduse vastuvõtt......................60 – 16 kHz, ±3dB

Kanalisamm ...................................................50 KHz

Müra ja signaali suhe ....................................≥ 70 dB
Täielik harmooniline moonutus..........................<1%

Tundlikkus
- Mono, 26 dB signaali ja müra suhe ...........< 22 dBf
- Stereo, 46 dB signaali ja müra suhe ..........< 45 dBf

Aux sisend ...........................................600 mV RMS

Otsimise tundlikkus .....................................< 30 dBf

Kõlarid
Kõlari takistus ............................................... 4 oomi

Täielik harmooniline moonutus........................< 3 %
Signaali ja müra suhe ................................ > 45 dBA

Kõlarielemendid........5.25“ woofer + 25 mm tweeter

Üldine informatsioon

Tundlikkus.............................................>84 dB/m/W

Vooluvõimsus .........................100 – 240V, 50/60 Hz

Plaat
Laser itüüp ...................................................pooljuht
Plaadi diameeter.......................................12cm/8cm
Toetatud plaadiformaadid....................CD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3-CD
Heli DAC........................................24 bitti / 44.1 kHz
Kogu harmooniline moonutus ...............<1% (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt ............60 Hz – 16 kHz; +/- 3 dB
Signaali ja müra suhe ..................................>70 dBA

USB
USB Direct versioon ...........................2.0 täiskiirusel
USB laadimine ......................................................1A
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Voolutarbivus tööreþiimis .................................50 W
Voolutarbivus ECO puhkereþiimis .................< 0,5 W
Mõõtmed
- Peaseade
(L x K x S) ..............................230 x 145 x 240 mm
- Kõlarid
(L x K x S) .............................173 x 261 x 241 mm
Kaal
- Peaseade.......................................................2,9 kg
- Kõlarid.....................................................2 x 1,1 kg

... Toote informatsioon
Toetatud plaadiformaadid

Toetatud USB formaadid:
H

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

H

Digitaalsed videoplaadid (DVD)

H

Videoplaat (VCD)

H

Super Video CD (SVCD)

H

Taaskirjutatav digitaalne videoplaat (DVD+RW)

H

Juurkaustadena kuni 8 taset

H

Heliplaat (CD)

H

Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99

H

Pildifailid (Kodak, JPEG) CDR(W)-plaadil

H

Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999

H

DivX(R) plaat CD-R(W)-plaadil

H

ID3 tag v2.0 või uuem

H

DivX 3.11, 4.x ja 5.x

H

H

Toetatud MP3 plaatide formaadid
H

H

H

ISO9660
Maksimaalne pealkirja/albumi pikkus: 12
tähemärki.
Maksimaalne pealkirjade arv koos albumitega:
255.

MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 kb/s ja
varieeruv bitimäär

Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus:
32 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:
H

H

Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei
sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele.
Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile,
mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei
taasesitata.

H

Maksimaalne juurkaustade sügavus: 8 taset.

H

Maksimaalne albumite arv: 32.

H

H

Maksimaalne MP3 lugude arv: 999.

H

Toetatud MP3 sagedusmäärad: 32 kHz, 44.1
kHz, 48 kHz

H

Toetatud MP3 bitimäärad: 32, 64, 96, 128, 192,
256 (kb/s).

RDS programmitüübid

H

H

Formaadid, mida ei toetata:

WMA, AAC, WAV, PCM helifailid.
DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p,
.mp4, .aac).
WMA failid Lossless formaadis.

NO TYPE ........................RDS programmitüüp puudub

H

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

NEWS.............................uudised

H

*.PLS, *.WAV.

AFFAIRS .........................poliitika ja hetkel aktuaalsed
teemad

H

Mitte ingliskeelsed albumi/lugude nimed.

H

Plaadid, mis on salvestatud Joliet-formaadis.

H

MP3 Pro ja MP3 ID3 tagiga.

Informatsioon USB taasesitamise
kohta
Ühilduvad USB seadmed:

INFO ...............................spetsiaalsed
informatsiooniprogrammid
SPORT............................sport
EDUCATE........................haridus ja täiendõpe
DRAMA ..........................raadioetendused ja kirjandus
CULTURE........................kultuur, usk ja ühiskond
SCIENCE.........................teadus
VARIED...........................meelelahutusprogrammid
POP M............................popmuusika

H

USB mäluseade (USB2.0 või USB 1.1)

H

USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)

MOR M...........................kerge muusika

Mälukaardid (vajab mälukaardilugejat, et
töötaks selle seadmega)

LIGHT M.........................kerge klassikaline muusika

H

ROCK M .........................rockmuusika

CLASSICS ......................klassikaline muusika
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... Toote informatsioon

9. Probleemide lahendamine

OTHER M .......................spetsiaalsed
muusikaprogrammid

Hoiatus

WEATHER.......................ilm

H

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

FINANCE.........................finants
CHILDREN......................lasteprogrammid
SOCIAL...........................sotsiaalpoliitika
RELIGION.......................usk
PHONE IN.......................sissehelistamisteenus
TRAVEL ..........................reis
LEISURE.........................vaba aeg
JAZZ...............................jazzmuusika
COUNTRY.......................kantrimuusika

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

NATION M ......................rahvamuusika

Puudub vool

OLDIES...........................vana muusika

H

FOLK M ..........................folkmuusika
DOCUMENT....................dokumentaal

H

TES.................................äratuse test
H

ALARM...........................äratus

Veenduge, et seadme voolujuhe on korralikult
ühendatud vooluringiga.
Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade
automaatselt puhkereþiimi, kui 15 minuti
jooksul pärast taasesitamise lõppemist ei tehta
enam ühtegi toimingut.

Puudub heli või see on moonutatud
H

H

H

Reguleerige helitugevust.
Kontrollige, kas kõlarid on korralikult
ühendatud.
Kontrollige, et puhastatud juhtmeosad oleksid
kinni surutud.

Kaugjuhtimispult ei tööta
H

H

H

H

H
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Valige enne ühelegi funktsiooninupule
vajutamist kaugjuhtimispuldi abil õige allikas.
Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja
seadme vahel.
Veenduge, et patareid on sisestatud õigete
polaarsuste kohaselt (märgid +/-).
Asendage patareid uutega.
Suunake kaugjuhtimispult seadme ees olevale
sensorile.

... Probleemide lahendamine
Ei ole võimalik seadistada heli või subtiitrite
keelt
H

H

Plaadile ei ole salvestatud erinevates keeltes
subtiitreid ega heli.
Heli ja subtiitrite seadistamine on sellel plaadil
keelatud.

Televiisori sisselülitamisel lülitub
kodukinosüsteem automaatselt sisse
H

See on normaalne, kui te kasutate Philips
EasyLink (HDMI-CEC) funktsiooni. Lülitage
EasyLink funktsioon välja, kui te tahate
kodukinosüsteemi eraldi juhtida.

Plaati ei tuvastata
H

H

H

H

H

H

Televiisori ekraani kuvasuhet ei saa muuta,
kuigi te olete televiisori pildiformaati
seadistanud
H

H

Veenduge, et DivX videofail on täielik.

H

Veenduge, et faililaiend oleks korrektne.

H

H

H

Asendage või puhastage plaat.
H

Sisestage loetav plaat, etikett teie poole.
Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja
regioonikoodi. Kontrollige, ega plaadil ei ole
kriimustusi ega plekke.

H

H

Vajutage nuppu, et väljuda süsteemi
seadistamise menüüst.
Eemaldage lapselukk või muutke plaadi
lasteluku reitingut.
Niiskus on kogunenud süsteemi. Eemaldage
plaat ja jätke kodukinosüsteem umbes tunniks
seisma. Ühendage seade vooluvõrgust välja ja
seejärel vooluvõrku tagasi ning lülitage seade
sisse.

H

H

Kontrollige videoühendust.
Lülitage televiisor õigele videosisendi kanalile.

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

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

Raadiovastuvõtt on halb
H

H

Teiste tootjate televiisoritel võib HDMI CEC olla
teise nimetusega. Selle aktiveerimise kohta
leiate lisainformatsiooni televiisori
kasutusjuhendist.

USB seadet ei toetata

Pilt puudub
H

Veenduge, et kodukinosüsteem oleks
ühendatud Philipsi marki EasyLink toega
televiisoriga ja et EasyLink oleks sisselülitatud.

Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik
kuvada
H

H

Vastavalt digitaalsetele õigustele ei ole võimalik
DRM-kaitsega videoid mängida läbi analoog
videoühenduse (näiteks komposiitkaabel ja
scart). Kandke video üle plaadile ja taasesitage
videot sealt.

EasyLink funktsioon ei tööta

Plaat ei mängi
H

Kuvasuhet ei ole osade televiisorite puhul
võimalik muuta.

H

Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett
üleval pool.

Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud
plaati.

Antud DVD plaadi kuvasuhe on kindlalt
määratud.

DivX videod ei mängi

Sisestage plaat.

Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus
aurustub.

Puhastage plaati.

H

Liigutage seade televiisorist ning videomakist
kaugemale.
Tõmmake antenn täielikult välja.

Must-valge või moonutatud pilt
H

H

See plaat ei vasta televiisori värvisüsteemile
(PAL/NTSC).
Mõnikord võib ilmneda kerge pildimoonutus.
See ei ole viga.
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... Probleemide lahendamine
Muusika taasesitamine ei ole selle seadmega
võimalik isegi peale Bluetoothi edukat
ühendamist
H

Teie seadet ei saa kasutada muusika
mängimiseks läbi selle kodukinosüsteemi.

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on
helikvaliteet kehv
H

Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage
Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või
eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Bluetooth ühendus selle seadmega ei õnnestu
H

H

H

H

H

Teie seade ei toeta selle seadme poolt nõutud
profiile.
Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse
lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme
kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth
sisse lülitada.
See seade ei ole sidumisreþiimis.
See seade on juba ühendatud mõne teise
Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus
ja proovige siis uuesti.
Kui te kasutate ühendamiseks NFC funktsiooni,
veenduge et:
te olete oma seadmel aktiveerinud nii
Bluetoothi kui ka NFC.
te olete hoidnud oma seadme NFC ala
kõlari NFC alaga ühenduses seni, kuni te
kuulete piiksu.
H

H

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb
pidevalt
H

H

H
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Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage
Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või
eemaldage nende vahelt kõik takistused.
Osad mobiiltelefonid võivad ühenduse
katkestada kõne alustamise ja lõpetamise
korral. See ei ole selle seadme viga.
Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse
Bluetooth voolu säästmiseks automaatselt
välja. See ei ole selle seadme viga.

Taimer ei tööta
H

Seadistage kellaaeg õigesti.

H

Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/äratuse seaded on kustutatud
H

H

Voolujuhe on seinast eemaldatud või on
toimunud elektrikatkestus.
Seadistage kellaaeg / äratus uuesti.

10. Märkus

0890
See seade on vastavuses direktiivi 1999/5/EC
nõuetega.
EC Vastavuse Deklaratsiooni (EC Declaration of
Conformity) on saadaval selle kasutusjuhendi
elektroonilises PDF formaadis aadressil
www.philips.com/support.
Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja
täiendused, mis ei ole äriühingu Philips Consumer
Lifestyle poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad
kasutaja volitused kasutada seda seadet.

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

kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida
kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnaalane informatsioon
Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp),
polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike,
kaitsev vahtplast).
Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik
ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on
lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.
Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete
hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid
Selles tootes on autoriõigustega kaitstud
tehnoloogiat, mida kaitsevad USA patendid ja teised
äriühingu Rovi Corporation intellektuaalse vara
õigused.
Kopeerimine ja toote osadeks lammutamine on
keelatud.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.
Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
ümbertöötlemise kohta.

Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule
Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud
kaubamärgid ning Philips kasutab neid litsentside
alusel.

Palun viige end kurssi kohaleke elektriliste ja
elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.
Ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete
hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja
inimtervisele.

N Mark on NFC Forum, Inc registreeritud
kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

HDMI ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia
Interface on äriühingule HDMI licensing LLC
kuuluvad kaubamärgid.
Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses
Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi
hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun
tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise
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“DVD Video“ on DVD Format / Logo Licensing
Corporationile kuuluv kaubamärk.

DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaat,
mille on loonud ettevõtte Rovi Corporation
tütarettevõte DivX.LLC. Käesolev seade on ametlik
DivX Certified® seade, millega on võimalik
taasesitada DivX videofaile. Külastage
kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud
rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et
konverteerida videofaile DivX formaati.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: DivX Video-On-Demand
(VOD) kaudu soetatud videote taasesitamiseks
peate selle DivX Certified® seadme registreerima.
Registreerimiskoodi genereerimiseks minge
seadistusmenüüs DivX VOD sektsiooni.
Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada
veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule
viia ning saada lisainformatsiooni DivX VOD kohta.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ning
nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc.
kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse
litsentsi alusel.

Toodetud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel.
Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on
äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad
kaubamärgid.

Sellel seadmel on alljärgnev märgistus:

KLASS 1
LASERTOODE

Märkus
H
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Tüübiplaat asub seadme tagaküljel.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.
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Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

