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Johdanto

Vuosituhannen viihdeväline

Tätä ei ole koskaan aiemmin koettu! Kuva on täydellistä, digitaalista 
studiolaatua, ja elokuvissa on aito kolmiulotteinen, digitaalinen
monikanavaääni. Elokuvia katsellessasi voit valita itse haluamasi 
kamerakulman. Kieliongelmat ovat nyt historiaa, sillä voit valita kahdeksan
puhutun kielen tai jopa 32 erikielisen tekstityksen joukosta, sen mukaan
mitä kieliä levylle on tallennettu.
Katsotpa DVD-Videotasi sitten laajakuvatelevisiosta tai tavallisesta TV:stä,
näet elokuvan aina sellaisena kuin se on tarkoitettu koettavaksi.

Digitaalinen video

DVD-Video käyttää huippuunsa kehitettyä MPEG2-tiedonpakkaus-
tekniikkaa, jonka avulla kokonainen elokuva voidaan tallentaa yhdelle 
5 tuuman laserlevylle. DVD:ssä käytetään vaihtelevanopeuksiseen 
datansiirtoon perustuvaa pakkaustekniikkaa, jossa siirtonopeus on jopa
9,8 Mbittiä sekunnissa.Tällöin rikassisältöisimmätkin kuvat välittyvät 
alkuperäisen laatuisina. Kristallinkirkkailla digitaalisilla kuvilla on yli
500 juovan vaakaerottelutarkkuus, ja jokainen juova käsittää 720 pikseliä
(kuvaelementtiä).Tämä erottelutarkkuus on yli kaksi kertaa suurempi
kuin tavallisella VHS-nauhalla, parempi kuin Laser Disc -levyllä, ja se on
täysin rinnastettavissa äänitysstudioiden digitaalisiin master-tallennuksiin.
DVD-Video-levyt käyttävät joko PAL- tai NTSC-värijärjestelmää.
Tämä kaksijärjestelmäsoitin lukee molempien standardien mukaisia levyjä
ja toistaa ne parhaalla mahdollisella tavalla oman monijärjestelmä-
televisiosi kuvaruudussa.
DVD-Video on tulevaisuuden videojärjestelmä, joka tarjoaa parhaan 
mahdollisen kuvanlaadun kaikenlaisilla TV-vastaanottimilla.

Johdanto

Tämä Philipsin DVD-Video-soitin on tarkoitettu kansainvälisen DVD-
Video-standardin mukaisten digitaalisten videolevyjen toistamiseen.
Sen avulla voit nauttia kokopitkien elokuvien aidosta,
elokuvateatteritasoisesta kuvanlaadusta sekä stereo- tai
monikanavaäänestä (DVD-levyn sekä äänentoistojärjestelmäsi mukaan).
DVD-Videon ainutlaatuisiin ominaisuuksiin kuuluu myös puhe- ja 
tekstityskielen valinta sekä eri kamerakulmien valinta (myös nämä 
vaihtelevat DVD-levyn ominaisuuksien mukaan). Lisäksi Philips-lapsilukko
antaa sinun päättää, mitä DVD-levyjä lapsesi voivat katsoa.
Huomaat miten ällistyttävän helppokäyttöinen soitin on, sillä käytät 
toimintoja TV:n kuvaruutunäytön (OSD), soittimen oman näytön sekä
kauko-ohjaimen avulla.
DVD-Video-levyjen lisäksi voit toistaa soittimella myös Video CD -levyjä
sekä audio-CD-levyjä.

DVD-Video-levyjen lisäksi voit toistaa soittimella kaikkia Video CD -
levyjä ja audio-CD-levyjä (CDR- ja CDRW-levyt mukaanluettuina).

Dvd-Video

DVD-Video-levyn tunnistaa sen logosta. Levylle tallennetun materiaalin
mukaan (elokuva, videonäytteitä, näytelmäsarjan jaksoja jne.) levy voi
sisältää yhden tai useamman nimikkeen (title), ja jokaisessa nimikkeessä
voi olla yksi tai useampi luku (chapter).Voit siirtyä helposti nimikkeestä
toiseen ja myös luvusta toiseen.
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Video-CD

Video-CD-levyn tunnistaa sen logosta. Levylle tallennetun materiaalin
mukaan (elokuva, videonäytteitä, näytelmäsarjan jaksoja jne.) levy voi
sisältää yhden tai useamman kappaleen (track), ja jokaisessa kappaleessa
voi olla yksi tai useampi indeksi (index), mikä näkyy yleensä levyn
kotelosta.Voit siirtyä helposti kappaleesta toiseen ja myös indeksistä
toiseen.

Audio CD

Audio CD -levyt sisältävät ainoastaan musiikkia.Audio CD -levyt 
tunnistaa niiden logosta.
Voit toistaa niitä tavalliseen tapaan stereolaitteistollasi käyttäen kauko-
ohjaimen tai etupaneelin painikkeita tai television kuvaruutunäyttöä.

Purkaminen pakkauksesta

Tarkasta ensin, että DVD-Video-soittimesi pakkaus sisältää seuraavat
osat:
- DVD-Video-soitin
- kauko-ohjain, jonka paristot on pakattu erikseen
- 2-johtiminen virtajohto
- eurojohto
- audiojohto
- videojohto
- käyttöohje

Ota välittömästi yhteys myyjään, jos jokin näistä varusteista puuttuu tai
on viallinen.

Säilytä pakkaus; voit tarvita sitä myöhemmin laitetta kuljettaessasi.

Sijoitus

● Sijoita soitin tukevalle, tasaiselle alustalle.
● Älä sijoita soitinta lämmityslaitteiden lähelle tai suoraan 

auringonpaisteeseen.
● Jos sijoitat soittimen kaappiin, jätä vähintään 2,5 cm vapaata tilaa joka

puolelle soittimen ympärille ilmanvaihtoa varten.
● Jos DVD-soitin ei pysty lukemaan CD-/DVD-levyjä oikein, puhdista linssi

käyttämällä tavallista CD-/DVD-puhdistuslevyä, ennen kuin viet 
DVD-soittimen huoltoon. Muunlainen puhdistus voi vaurioittaa linssiä.
Pidä levypesä aina kiinni, jottei linssi pölyynny.

● Linssit voivat huurtua, jos DVD-soitin siirretään äkkiä kylmästä
lämpimään tilaan. CD-/DVD-levyjen soittaminen ei ole tällöin mahdollista.
Anna DVD-soittimen lämpötilan tasaantua, kunnes kosteus haihtuu.
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98 SÄÄTIMET JA LIITÄNNÄT

Säätimet ja liitännät

Soittimen etupuoli

PHONES
- kuulokeliitäntä

LEVEL 
- kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätö

9 STOP
- video-/audiotoiston pysäytys

; PAUSE (Tauko) 
- video-/audiotoiston keskeytys

seuraava pysäytyskuva

3 OPEN/CLOSE
- levypesän avaaminen ja sulkeminen

Levykelkka

/

TRACKTITLE

TIMETRACKTOTAL

CHAPTERCD SHUFFLE

CHAPTERTITLE TRACK

V REPEAT-BA

OPEN/ CLOSE PAUSE STOP

SOUND

PLAY

PHONES

MPEG Multichannel

STAND BY

DVD 75X    DVD  VIDEO CD  CD  PLAYER/

LEVEL

DIGITAL OUT

SOUND 
- stereo-, Dolby Surround™,

3D Sound- tai Multichannel-äänen valinta

S
- edellisen nimikkeen/luvun/kappaleen/indeksin

valinta tai parhaillaan toistettavan
nimikkeen/luvun/kappaleen/indeksin alun valinta

2 PLAY (Toisto)
- video-/audiotoiston käynnistys

T
- seuraavan nimikkeen/luvun/kappaleen/indeksin valinta

Näyttö 
- tietoja soittimen kulloisestakin tilasta

Valmiustilan merkkivalo
- palaa punaisena, kun soitin on valmiustilassa

STANDBY (Valmiustila) 
- soittimen virran/valmiustilan kytkentä
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Soittimen taustapuoli

Varoitus: Älä koske takapaneelin liittimien nastoihin. Staattiset
purkaukset voivat vaurioittaa laitetta pahasti.

MAINS

LR (CVBS) (Y/C)

VIDEO OUT S-VIDEO OUTDIG OUT AUDIO

STEREO OUT VIDEO OUT

I
AUX-I/O

II
TO TV-I/O

OPT OUT

DIGITAL AUDIO OUT
PCM/MPEG2/AC3/DTS

TV-liitännät
Video (CVBS) 
- liitäntä televisioon jossa CVBS-videotuloliitännät
S-Video (Y/C) 
-  liitäntä televisioon jossa S-Video (Y/C) -tuloliitännät
TV OUT (TV) 
-  liitäntä televisioon jossa euroliitin
Euroconnector (AUX) 
- liitäntä kuvanauhuriin

Audioliitännät
Digitaalinen audiolähtöliitäntä (koaksiaalinen) 
- (koaksiaali)liitäntä digitaaliseen laitteistoon
Digitaalinen audiolähtöliitäntä (optinen) 
- (optinen) liitäntä digitaaliseen laitteistoon
Audio /LR 
-  liitäntä vahvistimeen, vastaanottimeen tai stereolaitteistoon

Verkkojohdon vastake 
- liitäntä sähköverkkoon
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Näyttö

DVD-levy sisällä

(V)CD-levy sisällä

Soittimen tämänhetkinen toiminto: toisto, tauko, haku jne.

DVD-nimikkeen (TITLE) numero

DVD-luvun (CHAPTER) numero

VCD-/CD-kappaleen (TRACK) numero

Kappaleen kesto tunteina, minuutteina ja sekunteina

Kokonaiskesto tunteina, minuutteina ja sekunteina

Luvun (CHAPTER)/nimikkeen (TITLE)/kappaleen (TRACK) uusinta
(REPEAT)käynnissä

Kauko-ohjain käynnissä (vilkkuu)

Ohjelma käynnissä

A-B jakson uusinta (REPEAT A-B) käynnissä

satunnaistoisto (SHUFFLE) käynnissäSHUFFLE

REPEAT-BA

TRACKTITLE

TIMETRACKTOTAL

CHAPTERCD SHUFFLE

CHAPTERTITLE TRACK

V REPEAT-BA

TIMETOTAL

TIMETRACK

TRACK

CHAPTER

TITLE

CDV
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SÄÄTIMET JA LIITÄNNÄT 101

0-9 numeronäppäimet

RETURN
- paluu edelliseen valikkoon
OK
- valikosta tehdyn valinnan

hyväksyminen

Q  O
- haku takaapäin / edellinen luku tai

kappale

R  P 
- haku edestäpäin / seuraava luku

tai kappale

2
- toisto

9
- pysäytys

;
- tauko tai pysäytyskuva /

askelluskuva

REPEAT
- luvun, kappaleen, nimikkeen, levyn

uusinta

REPEAT A-B
- jakson uusinta

SHUFFLE
- toisto satunnaisessa järjestyksessä

STANDBY (valmiustila)

DVD MENU
- DVD-valikon valinta

MENU OSD
- kuvaruutunäytön kytkentä/katkaisu

v w
- kohdistimen siirto ylös/alas

t u
- kohdistimen siirto

vasemmalle/oikealle

- tekstityksen kielen valinta

- äänen kielen valinta

T-C
- nimikkeen valinta/luvun valinta

- DVD-kamerakulman valinta

- videokuvan suurennus

Kauko-ohjain
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Kuvaruutunäyttö (OSD)

Valikkorivi ja statusruutu

V Käyttäjän asetukset f Hidastettu toisto
W Nimike/kappale g Nopeutettu toisto
X Luku/indeksi h Aikahaku
Y Audiokieli
Z Tekstityksen kieli
} Kulma
a Zoom
b Väri
c Video FTS
d Ääni
eKuva kuvalta

Statusruudun kuvakkeet

Statusruutu osoittaa, missä tilassa soitin on. Se näkyy yhdessä valikkorivin
alkuosan kanssa, jos valikkoon “Ominaisuudet” on tehty tämä asetus
(katso kappaletta “Henkilökohtaiset asetukset”).

Yleistä

Levyn tyyppi

Levykelkan tila

Vakioruutu

Vakioruutu näkyy, kun soitin on pysäytystilassa (STOP). Siinä voi olla
statusruutu (katso kappaletta “Statusruutu”) ja ns. palautekenttä, joissa on
tietoja kielletyistä toiminnoista, toistotiloista, valittavina olevista
kamerakulmista jne.
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Palautekentän kuvakkeet

Koko levyn uusinta

Nimikkeen uusinta

Kappaleen uusinta

Luvun uusinta

Satunnaistoisto

Satunnaistoiston uusinta

Toisto A:sta loppuun

A-B-jakson toisto

Kamerakulma

Lapsilukko päällä

Lapsille sallittu

Toiston jatkaminen pysäytyksestä

Toiminto kielletty
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Valmistelu

Yleisiä huomautuksia

- Televisiosi ja muiden liitettävien laitteiden mukaan DVD-soitin voidaan
yhdistää monella eri tavalla. Liitäntätavat esitetään seuraavassa.
Tutustu oman televisiosi, videonauhurisi, stereojärjestelmäsi ym.
laitteiden käyttöohjeisiin, jotta osaat tehdä kytkennät parhaalla 
mahdollisella tavalla.

- Älä yhdistä DVD-soitinta videonauhurin kautta, koska 
kopioinninestojärjestelmä voi vääristää toistettavaa kuvaa.

- Hyvään äänentoistoon pääset yhdistämällä soittimen audiolähtöliitännät
vahvistimeen, vastaanottimeen tai stereo- tai A/V-laitteistoon.
Katso lisätiedot seuraavalta sivulta kohdasta “Optiset liitännät”.
Tässä luvussa sulkeissa olevat numerot viittaavat takapaneelin.

Varoitus: Älä liitä soittimen audiolähtöjä äänentoistolaitteistosi
phono-tuloliitäntöihin.

Yhdistäminen televisioon

● Yhdistä euroliitäntä (1) television vastaavaan liitäntään mukana olevalla
eurojohdolla.

Jos televisiossasi ei ole euroliitäntää, valitse jokin seuraavista
liitäntätavoista:

S-Video (Y/C) -liitäntä

1 Yhdistä S-Video-liitäntä television vastaavaan liitäntään lisävarusteena
saatavalla S-Video-johdolla (2).

2 Yhdistä vasen ja oikea audiolähtöliitäntä television vastaaviin liitäntöihin
mukana olevalla audiojohdolla (4).

Video CVBS -liitäntä

1 Yhdistä videoliitäntä television vastaavaan liitäntään mukana olevalla
audiojohdolla (3).

2 Yhdistä vasen ja oikea audiolähtöliitäntä television vastaaviin liitäntöihin
mukana olevalla audiojohdolla (4).
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Yhdistäminen mahdollisiin lisälaitteisiin

Yhdistäminen vahvistimeen jossa on kaksikanavainen
analoginen stereo

● Yhdistä vasen ja oikea audiolähtöliitäntä vahvistimen, vastaanottimen tai
stereolaitteiston vastaaviin liitäntöihin. Käytä mukana olevaa audiojohtoa
(5).

Yhdistäminen vahvistimeen jossa on kaksikanavainen
digitaalinen stereo (PCM)

1 Yhdistä soittimen digitaalinen audiolähtöliitäntä (optinen 7 tai
koaksiaalinen 6) vahvistimen vastaaviin liitäntöihin.
Käytä lisävarusteena saatavaa digitaalista (optista 7 tai koaksiaalista 6)
audiojohtoa.

2 Seuraavaksi sinun on aktivoitava soittimen digitaalilähtö (ks. kappaletta
“Henkilökohtaiset asetukset”).

Yhdistäminen a/v-vastaanottimeen jossa on
Monikanavadekooderi (Dolby, MPEG ja DTS)

Digitaalinen monikanavaääni

Digitaalisella monikanavaliitännällä pääset parhaaseen äänenlaatuun.
Tätä liitäntää varten tarvitset monikanavaisen A/V-vastaanottimen, joka
tukee yhtä tai useampaa DVD-soittimen tukemaa audioformaattia 
(MPEG 2, Dolby Digital (AC3) ja DTS).Tarkasta ominaisuudet 
vastaanottimen käyttöohjeesta ja sen etupaneelissa olevista logoista.

1 Yhdistä soittimen digitaalinen audiolähtöliitäntä (optinen 7 tai 
koaksiaalinen 6) vastaanottimen vastaavaan liitäntään lisävarusteena
saatavalla digitaalisella (optisella 6 tai koaksiaalisella 7) audiojohdolla.

2 Seuraavaksi sinun on aktivoitava soittimen digitaalilähtö (ks. kappaletta
“Henkilökohtaiset asetukset”).

Huomautus: Jos digitaalilähdön audioformaatti ei vastaa vastaanottimen 
mahdollisuuksia, ääni kuuluu voimakkaana ja vääristyneenä.Toistettavan DVD-
levyn audioformaatti näkyy statusruudussa, kun vaihdat kieltä.
6-kanavainen digitaalinen Surround Sound voidaan toistaa digitaalisen liitännän
kautta vain, jos vastaanottimessa on digitaalinen monikanavadekooderi.

Yhdistäminen vahvistimeen jossa on
Dolby Surround™

Dolby Surround™-ääni

● Yhdistä soitin televisioon ja yhdistä soittimen vasen ja oikea audio-
lähtöliitäntä Dolby Surround™  Audio/Video -vastaanottimen vastaaviin
tuloliitäntöihin mukana olevalla audiojohdolla (4).

Jos vahvistimessasi on Dolby Digital™ -dekooderi

● Tee liitännät kuten neuvottu kappaleessa “Yhdistäminen 
A/V-vastaanottimeen jossa on monikanavadekooderi”.

Jos televisiossasi on Dolby Surround™  -dekooderi

● Yhdistä soitin televisioon kuten kuvattu kappaleessa “Yhdistäminen 
televisioon”.
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I
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PCM/MPEG2/AC3/DTS
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Yhdistäminen sähköverkkoon

1 Yhdistä virtajohdon laitepistoke soittimen takana olevaan verkkoliitäntään.
2 Työnnä virtajohdon pistotulppa pistorasiaan.

Huomautus: Soitin sopeutuu automaattisesti paikalliseen verkkojännitteeseen.
Kun soitin on STANDBY/OFF-tilassa, se kuluttaa vielä vähän virtaa. Jos haluat
irrottaa soittimen kokonaan sähköverkosta, irrota virtajohdon pistotulppa 
pistorasiasta.

Varoitus:Ainoastaan asiantunteva huoltohenkilökunta saa avata
laitteen kotelon tai korjata laitetta.

Infrapunakauko-ohjain

Paristojen asettaminen

1 Avaa kauko-ohjaimen paristopesän kansi.
2 Aseta kaksi AA (LR-6) -paristoa paristopesän sisälle merkintöjen

mukaiseen asentoon.
3 Sulje paristopesän kansi.

Varoitus: Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. ÄLÄ
myöskään käytä sekaisin erityyppisiä paristoja (tavallisia,
alkaliparistoja jne.).

Yleistä

Tästä ohjekirjasta

Tässä ohjekirjassa annetaan tämän DVD-soittimen peruskäyttöohjeet.
Jotkut DVD-levyt vaativat kuitenkin erityistoimia tai rajoittavat
mahdollisia toimia toiston aikana.Tällaisissa tapauksissa soitin ei vastaa
kaikkiin käskyihin. Jos näin tapahtuu, katso levykotelossa olevia ohjeita.
Jos TV-ruutuun tulee , soitin tai levy estää kyseisen toiminnon.

Kauko-ohjaimen käyttö

- Jollei muuta mainita, kaikkia toimintoja käytetään kauko-ohjaimella.
Osoita kauko-ohjain aina suoraan soitinta kohti ja varmista ettei
infrapunasäteen tiellä ole esteitä.

- Jos toiminnolla on oma painikkeensa myös soittimen etupaneelissa,
toimintoa voidaan käyttää myös siitä käsin.

Valikkorivin käyttö

- Tiettyjä toimintoja voidaan käyttää myös kuvaruudussa olevasta
valikkorivistä.Valikkorivi voidaan kutsua ruutuun painamalla jotakin
seuraavista kauko-ohjaimen painikkeista: MENU OSD,T, C,Angle,Audio
Language, Subtitle Language, Zoom tai FTS.
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- Seuraavia toimintoja voidaan käyttää valikkorivistä käsin:
- Henkilökohtaiset asetukset ;
- Nimikkeen/kappaleen valinta ;
- Luvun/indeksin valinta ;
- Audiokieli
- Tekstityksen kieli ;
- Kulma ;
- Zoom ;
- Väri ;
- Video-FTS ;
- Ääni ;
- Toisto kuva kuvalta ;
- Hidastettu toisto ;
- Nopeutettu toisto ;
- Aikahaku.

- Haluttu toiminto voidaan valita painikkeilla w ja v tai toimintoa 
vastaavilla kauko-ohjaimen painikkeilla.

- Jos painat painiketta MENU OSD, valikkorivi häviää ruudusta.
- Kun valitset vaihtoehdon valikkorivistä, valittu toiminto näkyy

korostuneena ja kuvakkeen alapuolella näkyvät ne (kauko-ohjaimen)
kohdistinpainikkeet, joilla tätä toimintoa ohjataan.

- Merkit < ja > tarkoittavat, että valikkorivin vasemmalla tai oikealla
puolella on lisää vaihtoehtoja.Valitse nämä vaihtoehdot painamalla
painiketta t tai u.

Soittimen kytkentä toimintaan

1 Kytke televisio päälle ja valitse videotulokanavaksi DVD-Video-soitin.
2 Paina painiketta STANDBY.

➤ Soittimen näyttö syttyy ja TV:n kuvaruutuun tulee 
ensikäynnistysruutu.

Ensikäynnistysruutu ilmestyy vain, kun soitin käynnistetään ensimmäisen
kerran. Ensikäynnistystilassa sinun on tehtävät henkilökohtaiset asetuksesi
tietyille soittimen tärkeille toiminnoille. Katso kappaletta
“Ensikäynnistystila” edempänä.

Ensikäynnistystila

Yleistä

Ensikäynnistystilassa voit tehdä soittimen tiettyjen ominaisuuksien 
asetuksia.

Asetukset

Kun soitin kytketään päälle ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee 
ensikäynnistysruutu (katso kappaletta “Soittimen kytkentä toimintaan”).
Ruudussa näkyy ensimmäinen asetusvalikko, jonka ensimmäinen 
vaihtoehto on korostettu.
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● Käy valikon vaihtoehdot läpi painikkeilla w v.
Valittu vaihtoehto näkyy korostettuna.

● Painikkeella OK vahvistat valintasi ja valitset seuraavan valikon.

Huomautus: Asetukset on tehtävä siinä järjestyksessä, kuin ne tulevat ruutuun.
Laite poistuu ensiasetustilasta vasta, kun viimeisen kohdan asetukset on 
vahvistettu.
Jos painat jotain muuta painiketta kuin ylös/alas (w/v)-kohdistin tai OK,
ruutuun tulee merkki .
Jos soitin sammutetaan kesken henkilökohtaisten asetusten tekoa, asetusten
teko on aloitettava alusta, kun soitin kytketään päälle seuraavan kerran.

Ensikäynnistystilassa voidaan tehdä seuraavat asetukset:
Valikon kieli

Kuvaruutunäyttö näkyy valitsemallasi kielellä.Voit valita 8 eri kielestä.

Äänen kieli

Ääni kuuluu sen kielisenä, kuin olet valinnut, jos levy sisältää tämän
kielen. Jos käyttämälläsi levyllä ei ole kyseistä kieltä, puhekielenä on
levylle ensimmäiseksi tallennettu kieli.Voit valita 16 eri kielestä.

Tekstityksen kieli

Tekstitys näkyy sen kielisenä, kuin olet valinnut, jos levy sisältää tämän
kielen. Jos käyttämälläsi levyllä ei ole kyseistä kieltä, tekstityskielenä on
levylle ensimmäiseksi tallennettu kieli.Voit valita 16 eri kielestä.

TV-kuvasuhde

Jos sinulla on laajakuvatelevisio (16:9), valitse 16:9.
Jos sinulla on tavallinen televisio (4:3), valitse 4:3.
Tässä tapauksessa sinulla on kaksi lisävaihtoehtoa:
Letterbox-kuva, jossa “laajakuvan” ylä- ja alapuolella on musta raita, tai
Pan Scan -kuva, joka on koko ruudun korkuinen, mutta sivuilta leikkautuu
pala pois. Jos levy on Pan Scan -muotoinen, kuva liikkuu vaakasuunnassa,
niin että tärkein kohta näkyy aina ruudussa.

Maa

Valitse maasi.Tätä tietoa käytetään valvotussa toistossa. (Katso kappaletta
“Käytön valvonta”)

Huomautus: Kaikki nämä asetukset on tehtävä ensimmäisen käynnistyksen
yhteydessä ns. ensikäynnistystilassa. Sen jälkeen niitä voidaan aina muuttaa
valikossa “Henkilökohtaiset asetukset”.

Henkilökohtaiset asetukset

Tässä tilassa voit säätää tietyt soittimen ominaisuudet haluamallasi tavalla.

Peruskäyttö

● Paina kauko-ohjaimen painiketta MENU OSD.
● Valitse valikkoriviltä V (Personal Preferences).

➤ Ruutuun tulee valikko “Henkilökohtaiset asetukset”.
● Voit selata valikkoja, alivalikkoja ja alivalikkojen vaihtoehtoja painikkeilla 

t u w v .
➤ Kun valikon jokin vaihtoehto on valittu, sen vieressä näkyvät ne
(kauko-ohjaimen) kohdistinnäppäimet, joilla tätä vaihtoehtoa ohjataan.

● Painikkeella OK vahvistat valinnan ja palaat päävalikkoon.

Voit tehdä muutoksia seuraaviin asetuksiin:

Kuva

- TV-kuvasuhde
Katso kappaletta “Ensikäynnistystila”.
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- Mustan tason korjaus (vain NTSC)
Muuttaa värien dynamiikkaa ja lisää kontrastia.Valitse käytössä tai ei
käytössä.

- Kuvan paikan säätö (Video shift)
Tehdasasetuksena on, että kuva kohdistuu television kuvaruudussa
keskelle.Tällä asetuksella voit siirtää kuvaa kuvaruudussa vasemmalle
tai oikealle.

Ääni

- Digitaalinen lähtö (Digital output)
Tehdasasetus ALL tarkoittaa, että sekä koaksiaaliset että optiset lähdöt
on kytketty päälle. Jos et liitä soittimeen laitteita, joissa on 
digitaalinen tulo, muuta asetukseksi ei käytössä.
Jollei laitteistoosi sisälly digitaalista monikanavadekooderia, aseta
digitaalilähdön asetukseksi PCM (pulssikoodimodulaatio).Tällöin sekä
koaksiaaliset että optiset lähdöt on kytketty päälle. (Katso liitettä.)

- Analoginen lähtöliitäntä (Analog output)
Valitse Stereo tai Dolby Surround™.

- Yötoisto (Night Mode)
Optimoi äänen dynamiikan, kun toiston äänenvoimakkuus on alhainen.

- Karaokesolisti (Karaoke vocal)
Aseta tilaan käytössä vain, kun toistat monikanavaista karaoke-DVD-
levyä. Levyn karaokekanavat sekoittuvat tällöin tavalliseen 
stereoääneen.

Kieli

Valitse valikon, äänen ja tekstityksen kielet. Katso kappaletta
“Ensikäynnistystila”.
Äänen ja tekstityksen kieltä voidaan muuttaa myös kuvaruudun 
valikkoriviltä käsin.

Muut ominaisuudet

- Käytön valvonta
Käytön valvonta sisältää seuraavat toiminnot:
Lapsilukko - Kun lapsilukko on asetettu tilaan käytössä, levyjen toistoa
varten on ensin syötettävä 4-numeroinen tunnuskoodi.
Valvottu toisto - Vanhemmat voivat valita, millä ehdoilla toistetaan
DVD-levyjä, joilla on valvonnan mahdollistavia Parental Control -tietoja.
Katso lisätietoja kappaleesta “Käytön valvonta”.

- Statusruutu
Statusruutu osoittaa soittimen kulloisenkin tilan. Se näkyy yhdessä
valikkorivin kanssa. Pysäytystilassa se näkyy vakioruudussa yhdessä
palautekentän kanssa. Katso kappaletta “Kuvaruutunäyttö”.
Tehdasasetus on KÄYTÖSSÄ.Valitse vaihtoehto EI KÄYTÖSSÄ, jos et
halua statusruutua kuvaruutuun.
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Käytön valvonta

Käytön valvonta: lapsilukko (DVD ja VCD)

1 Valitse pysäytystilassa painikkeilla w/v Ominaisuudet-valikosta kohta
ACCESS CONTROL (Käytön valvonta).

2 Syötä haluamasi 4-numeroinen tunnuskoodi.
3 Syötä koodi toiseen kertaan.
4 Siirry kohtaan Lapsilukko käyttämällä painikkeita w/v.
5 Siirry kohtaan Ç / É painikkeella u.
6 Valitse Ç painikkeilla w/v
7 Vahvista painikkeella OK tai vahvista painikkeella t ja poistu valikosta

painamalla painiketta t uudelleen.
➤ Levyjä, joita ei ole määritelty lapsille sopiviksi, ei voida nyt toistaa
ilman 4-numeroista tunnuskoodia.

8 Lapsilukko poistetaan päältä valitsemalla vaihtoehto É.

Huomautus: 4-numeroinen koodi on vahvistettava toistamiseen, kun 
koodi syötetään ensimmäistä kertaa (katso edellä)
koodia muutetaan (katso kohtaa “4-numeroisen koodin muuttaminen”)
koodi perutaan (katso kohtaa “4-numeroisen koodin muuttaminen”)
sekä lapsilukko että valvotun toiston asetus kytketään pois päältä ja soitin
pyytää koodia.

Levyn määritteleminen lapsille sopivaksi

● Syötä levy. Katso kappaletta “Levyn syöttö” edempänä.
➤ Ruutuun tulee katseluneston valintaikkuna. Laite kysyy nyt salaisen
koodisi valinnalle “Toista kerran” tai “Toista aina”. Jos valitset “Toista 
kerran”, levyä voi toistaa niin kauan kuin se on soittimessa ja soitinta 
ei sammuteta. Jos valitset “Toista aina”, levy määritellään lapsille sopivaksi 
ja sitä voi toistaa aina, myös silloin kun lapsilukko on päällä (asetus
KÄYTÖSSÄ).

Huomautuksia: Soittimen muistiin mahtuu luettelo 50 lapsille sopivasta
levynimikkeestä. Levy sijoitetaan luetteloon, kun katseluneston valintaikkunassa
valitaan vaihtoehto “Toista aina”. Joka kerta, kun lapsille sopivaa levyä
toistetaan, se sijoitetaan luettelon kärkeen. Kun luettelo on täynnä ja siihen
lisätään uusi levy, luettelon viimeinen levy poistetaan.
Kaksipuolisten DVD-levyjen eri puolilla voi olla eri tunnukset. Levy on “lapsille
sopiva” vasta, kun molemmat puolet on niin määritelty.
Moniosaisten VCD-levyjen eri osilla voi olla eri tunnukset. Koko sarja on “lapsille
sopiva” vasta, jokainen osa on niin määritelty.

Levyn määritteleminen lapsilta kielletyksi

● Syötä levy soittimeen. Katso kappaletta “Levyn syöttö” edempänä.
➤ Toisto alkaa automaattisesti.

● Paina painiketta 9, kun näytössä näkyy kuvake {.
➤ Paina stop-painiketta, kun hymyilevä naama tulee näkyviin.
| Surullinen naama tulee nyt näkyviin osoittaen, että levy on nyt
suojattu.
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Käytön valvonta: valvottu toisto (vain
DVD-Video)

DVD-levyjen elokuvissa voi olla lapsille sopimattomia kohtauksia. Levyillä
voi siksi olla valvotun toiston mahdollistavia tietoja, jotka koskevat koko
levyä tai joitakin kohtauksia. Nämä kohtaukset on luokiteltu asteikolla 
1-8, ja niille on sopivammat vaihtoehdot levyllä. Luokitukset ovat 
maakohtaisia.Valvotun toiston avulla voit estää lapsiasi katsomasta tiettyjä
levyjä tai voit korvata sopimattomat kohtaukset vaihtoehtokohtauksilla.

Valvotun toiston kytkentä ja katkaisu

1 Valitse pysäytystilassa painikkeita w/v käyttäen Ominaisuudet-valikosta
Käytön valvonta.

2 Anna 4-numeroinen tunnuskoodisi.Anna koodi tarvittaessa toiseen kertaan.
3 Siirry kohtaan “Valvottu toisto” käyttämällä painikkeita w/v.
4 Siirry kohtaan “Luokitus (1-8)” käyttämällä painiketta u.
5 Paina painiketta w/v ja valitse sitten painikkeilla w/v tai kauko-ohjaimen

numeronäppäimillä levypesässä olevalle levylle luokitus väliltä 1-8.

Luokitus 0 (näkyy ruudussa muodossa ‘– –’):
Ei valvontaa. Levy toistetaan kokonaisuudessaan.

Luokitus 1-8:
Levyllä on lapsille sopimattomia kohtauksia. Jos määrittelet soittimelle
luokituksen, kaikki kohtaukset, joilla on tämä tai alempi luokitus,
toistetaan. Kohtauksia, joiden luokitus on korkeampi, ei toisteta ellei levy
sisällä niille vaihtoehtoja.Vaihtoehtokohtauksella on oltava sama tai
alempi luokitus. Jos sopivaa vaihtoehtoa ei löydy, toisto pysähtyy ja
soittimelle on annettava 4-numeroinen tunnuskoodi.

6 Vahvista painikkeella OK tai t ja poistu valikosta painamalla uudelleen
painiketta t.

Maa

1 Valitse pysäytystilassa painikkeita w/v käyttäen Ominaisuudet-valikosta
Käytön valvonta.

2 Syötä vanha koodi.
3 Siirry kohtaan “Muuta maa” painikkeella w.
4 Paina painiketta u.
5 Valitse maa painikkeilla w/v.
6 Vahvista valinta painikkeella OK tai t ja poistu valikosta painamalla

uudelleen painiketta t.

4-numeroisen koodin muuttaminen

1 Valitse pysäytystilassa painikkeita w/v käyttäen Ominaisuudet-valikosta
Käytön valvonta.

2 Syötä vanha koodi.
3 Siirry kohtaan “Muuta koodi” painikkeella w.
4 Paina painiketta u.
5 Syötä uusi 4-numeroinen tunnuskoodi.
6 Syötä koodi toisen kerran ja vahvista uudelleen painikkeella OK.
7 Poistu valikosta painikkeella t.

Huomautus: Jos unohdit tunnuslukusi, paina neljä kertaa painiketta 9
käyttöoikeuden PIN-koodilaatikossa ja poistu painamalla OK. Käyttöoikeuden
tarkistus on nyt kytketty pois päältä.
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Käyttö

Levyn syöttö

1 Paina etupaneelissa olevaa painiketta OPEN/CLOSE. Levykelkka tulee
esiin.

2 Aseta valitsemasi levy kelkkaan etikettipuoli ylöspäin (myös kun kyseessä on
kaksipuolinen DVD-levy).Tarkasta, että levy on paikallaan omassa urassaan.

3 Sulje levypesä työntämällä levykelkkaa varovasti tai painamalla painiketta
OPEN/CLOSE.
➤ Statusruutuun ja soittimen näyttöön tulee teksti READ ja toisto
alkaa automaattisesti.

Huomautus: Jos lapsilukko on kytketty päälle ja syötetty levy ei ole lapsille
sallittujen levyjen luettelossa, sinun on annettava tunnusluku tai määriteltävä
levy sallituksi. Katso kappaletta “Käytön valvonta”.

DVD-Video-levyn toisto

Nimikkeen toisto

➤ Kun olet asettanut levyn paikalleen ja sulkenut levypesän, toisto
alkaa automaattisesti, ja statusruudussa ja soittimen näytössä näkyy
syötetyn levyn tyyppi sekä tiedot levyn sisällöistä ja kestosta.
Levy voi kehottaa sinua valitsemaan kohdan valikosta. Jos valinnat on
numeroitu, paina haluamaasi numeronäppäintä. Muussa tapauksessa käytä
painikkeita ylös/alas, vasen/oikea päästäksesi haluamaasi kohtaan ja
vahvista valinta painikkeella OK.
➤ Valikkorivillä ja soittimen näytössä näkyvät toistettava nimike ja
luvun numero.
Kulunut toistoaika näkyy statusruudussa ja soittimen näytössä.

● Tarvittaessa voit valita SOUND-painikkeella Stereo-, Dolby Surround™-,
3D-Sound- tai Multichannel-toiston.
Toisto pysähtyy nimikkeen lopussa, jolloin valikko voi ilmestyä kuvaruutuun
uudelleen. Jatka seuraavaan nimikkeeseen painamalla painiketta 2.

● Voit keskeyttää toiston milloin tahansa painamalla painiketta 9.
➤ Näkyviin tulee vakioruutu, jossa näkyy tietoja soittimen 
senhetkisestä tilasta.

● Voit jatkaa toistoa samasta kohdasta. Paina painiketta 2, ja kun näet
kuvaruudulla toiston jatkamisen kuvakkeen ., paina uudelleen painiketta 2.
➤ Toiston jatko pysäytyskohdasta toimii paitsi juuri toistamallasi levyllä,
myös neljällä viimeksi toistamallasi levyllä. Riittää, että syötät levyn 
soittimeen, painat painiketta 2, ja kun näet kuvaruudulla toiston
jatkamisen kuvakkeen ., paina uudelleen painiketta 2.

Huomautus: Koska DVD-levyillä julkaistavat elokuvat ilmestyvät eri aikoina eri
puolilla maailmaa, kaikilla soittimilla on omat aluekoodinsa ja tietyissä levyissä
voi olla vaihtoehtoisia aluekoodeja. Jos syötät soittimeen levyn, jossa on eri
aluekoodi kuin soittimessasi, näet ruudussa huomautuksen aluekoodista.
Tällöin levyä ei voida toistaa ja se on poistettava soittimesta.

OPEN/ CLOSE PAUSE

SOUND

PLAY

OPEN/ CLOSE PAUSE

SOUND

PLAY
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Video CD -levyn toisto

Levyn toisto

- Kun olet asettanut levyn paikalleen ja sulkenut levypesän, toisto alkaa
automaattisesti, ja statusruudussa ja soittimen näytössä näkyy syötetyn
levyn tyyppi sekä tiedot levyn sisällöstä ja kestosta.

- Levy voi kehottaa sinua valitsemaan kohdan valikosta. Jos valinnat on
numeroitu, paina haluamaasi numeronäppäintä.

- Valikkorivissä ja soittimen näytössä näkyy toistettavan kappaleen numero.
Kulunut toistoaika näkyy statusruudussa ja soittimen näytössä.

● Tarvittaessa voit valita SOUND-painikkeella Stereo-, Dolby Surround™-
, 3D-Sound- tai Multichannel-toiston.
➤ Toisto pysähtyy levyn lopussa.

● Voit keskeyttää toiston milloin tahansa painamalla painiketta 9.
➤ Näkyviin tulee vakioruutu.

● Voit jatkaa toistoa samasta kohdasta. Painat painiketta 2, ja kun näet
kuvaruudulla toiston jatkamisen kuvakkeen ., paina uudelleen painiketta 2.
➤ Toiston jatko pysäytyksestä toimii paitsi juuri toistamallasi levyllä,
myös neljällä viimeksi toistamallasi levyllä. Riittää, että syötät levyn
soittimeen, painat painiketta 2, ja kun näet kuvaruudulla toiston
jatkamisen kuvakkeen ., paina uudelleen painiketta 2.

Yleiset ominaisuudet

Huomautus: Ellei toisin ole mainittu, kaikkia toimintoja ohjataan kauko-
ohjaimella.Tiettyjä toimintoja voidaan suorittaa myös kuvaruudun valikkorivin
avulla. Katso lisätietoja kappaleesta “Valikkorivin käyttö”.

Siirtyminen toiseen nimikkeeseen tai kappaleeseen

Jos levyllä on useampi kuin yksi nimike tai kappale (minkä voit nähdä sekä
valikkorivistä että soittimen näytöstä), voit siirtyä nimikkeestä toiseen
seuraavasti:

● Kun haluat siirtyä seuraavaan nimikkeeseen tai kappaleeseen, paina lyhyesti
painiketta T-C (title/nimike) ja paina sitten painiketta P lyhyesti toiston aikana.

● Kun haluat siirtyä parhaillaan toistettavan nimikkeen tai kappaleen alkuun,
paina lyhyesti painiketta T-C (title/nimike) ja paina sitten painiketta O
lyhyesti toiston aikana. Kun haluat siirtyä edelliseen nimikkeeseen tai 
kappaleeseen, paina lyhyesti painiketta O.

● Voit siirtyä suoraan tiettyyn nimikkeeseen tai kappaleeseen painamalla
painiketta T-C (title/nimike) ja valitsemalla sitten nimikkeen numeron
numeronäppäimillä (0-9).

Huomautus: Jos syötettäviä numeroita on enemmän kuin yksi, näppäile ne
nopeasti peräkkäin.

Siirtyminen toiseen lukuun tai indeksiin

Jos levyn nimike sisältää useita lukuja tai kappaleessa on enemmän kuin
yksi indeksi (minkä voit nähdä soittimen näytöstä ja valikkorivistä), voit
siirtyä toiseen lukuun tai indeksiin seuraavasti:

● Kun haluat siirtyä seuraavaan lukuun tai indeksiin, paina lyhyesti painiketta
P toiston aikana.

● Jos haluat siirtyä parhaillaan toistettavan luvun tai indeksin alkuun, paina
painiketta O lyhyesti toiston aikana. Jos haluat siirtyä takaisin edelliseen
lukuun tai indeksiin, paina painiketta O lyhyesti.

● Voit siirtyä suoraan tiettyyn lukuun tai indeksiin painamalla painiketta T-C
(chapter/luku) ja valitsemalla sitten luvun tai indeksin numeron
numeronäppäimillä (0-9).
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Huomautus: Jos syötettäviä numeroita on enemmän kuin yksi, näppäile ne nopeasti
peräkkäin.

Hidastettu toisto

● Valitse valikkoriviltä f (hidastettu toisto).
● Siirry hidastetun toiston valikkoon painikkeilla w.

➤ Soitin siirtyy TAUKO-tilaan.
● Valitse painikkeilla t u haluamasi nopeus: -1, -1/2, -1/4 tai -1/8

(taaksepäin), +1/8, +1/4, +1/2 tai +1 (eteenpäin).
● Kun haluat palata normaalinopeuteen valitse 1.
● Jos painat painiketta  ;, nopeudeksi tulee 0.
● Voit lopettaa hitaan toiston painamalla painiketta 2 tai v.

Pysäytyskuva ja toisto kuva kuvalta

● Valitse valikkoriviltä e (kuva kuvalta).
● Siirry kuva kuvalta -valikkoon painikkeella w.

➤ Soitin siirtyy TAUKO-tilaan.
● Valitse seuraava tai edellinen kuva painikkeilla t u.
● Kun haluat poistua kuva kuvalta -tilasta, paina painiketta 2 tai v.

Voit askeltaa eteenpäin myös painelemalla kauko-ohjaimen painiketta ;.

Haku

● Valitse valikkoriviltä g (nopeutettu toisto).
● Siirry nopeutetun toiston valikkoon painikkeilla w.
● Valitse painikkeilla t u haluamasi nopeus: -32, -8 tai -4 (taaksepäin), +4,

+8, +32 (eteenpäin).
● Kun haluat palata normaalinopeuteen valitse 1.
● Kun haluat poistua nopeutetun toiston tilasta, paina painiketta 2 tai v.

Voit hakea edestäpäin tai takaapäin eri nopeuksilla myös painamalla
jatkuvasti painiketta Q tai R.

Uusinta

DVD-Video-levyt - Luvun, nimikkeen tai levyn uusinta

● Jos haluat toistaa parhaillaan toistettavan luvun uudelleen, paina painiketta
REPEAT.
➤ Soittimen näyttöön tulee ilmoitus REPEAT CHAPTER.

● Jos haluat toistaa parhaillaan toistettavan nimikkeen uudelleen, paina
painiketta REPEAT toisen kerran.
➤ Soittimen näyttöön tulee ilmoitus REPEAT TITLE.

● Jos haluat toistaa koko levyn uudelleen, paina painiketta REPEAT
kolmannen kerran.
➤ Soittimen näyttöön tulee ilmoitus REPEAT.

● Voit poistua toiston uusinnan tilasta painamalla painiketta REPEAT
neljännen kerran.

Video CD -levyt - Kappaleen tai levyn uusinta

● Jos haluat toistaa parhaillaan toistettavan kappaleen uudelleen, paina
painiketta REPEAT.
➤ Soittimen näyttöön tulee ilmoitus REPEAT TRACK.

● Jos haluat toistaa koko levyn uudelleen, paina painiketta REPEAT toisen
kerran.
➤ Soittimen näyttöön tulee ilmoitus REPEAT.

● Voit poistua toiston uusinnan tilasta painamalla painiketta REPEAT
kolmannen kerran.

REPEAT

TRACK

REPEAT

REPEAT

TITLE

REPEAT
CHAPTER

REPEAT
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A-B-jakson toisto

Voit toistaa uudelleen tai jatkuvasti nimikkeen tiettyä kohtausta:
● Paina painiketta REPEAT A-B haluamassasi aloituskohdassa.

➤ Näyttöön tulee A-.
● Paina painiketta REPEAT A-B uudelleen haluamassasi lopetuskohdassa.

➤ Soittimen näyttöön tulee A-B REPEAT, ja valitsemasi jakson uusinta alkaa.
● Voit poistua jaksosta painamalla painiketta REPEAT A-B.

Satunnaistoisto (shuffle)

DVD-Video-levyt

Tämän toiminnon avulla voit sekoittaa yhden nimikkeen sisältämien 
lukujen toistojärjestyksen, jos nimike sisältää useampia kuin yhden luvun.

● Paina painiketta SHUFFLE toiston aikana.
➤ Satunnaistoiston kuvake näkyy kuvaruudussa noin kahden sekunnin ajan.

● Voit palata takaisin normaaliin toistoon painamalla painiketta SHUFFLE
uudelleen.

Video CD-levyt

Tämän toiminnon avulla voit sekoittaa kappaleiden toistojärjestyksen, jos
levyllä on useampi kuin yksi kappale.

● Paina painiketta SHUFFLE toiston aikana.
➤ Satunnaistoiston kuvake näkyy kuvaruudussa noin kahden sekunnin ajan.

● Voit palata takaisin normaaliin toistoon painamalla painiketta SHUFFLE
uudelleen.

Aikahaku (time search)

Aikahakutoiminnon avulla voit aloittaa toiston valittuna ajankohtana.
● Valitse valikkoriviltä h (Time Search).
● Paina painiketta w.

➤ Soitin siirtyy nyt TAUKO-tilaan.
➤ Kuvaruutuun tulee ajansyöttöruutu, jossa näkyy nykyisestä levystä
kulunut toistoaika.

● Syötä halutun aloituskohdan aika numeronäppäimillä. Syötä tunnit,
minuutit ja sekunnin ruutuun oikealta vasemmalle.
➤ Joka kerran kun lisäät jonkin kohdan, seuraava kohta korostuu.

● Vahvista aloitusaika painikkeella OK.
➤ Ajansyöttöruutu poistuu ruudusta, ja toisto alkaa halutun ajan
kohdalta.

Zoom

Zoomtoiminnon avulla voit suurentaa videokuvan ja siirtyä suurennetussa
kuvassa eri kohtiin (panorointi).

● Valitse valikkoriviltä a (Zoom).
Käynnistä ZOOM-toiminto painikkeilla w/v ja valitse haluamasi
zoomauskerroin: 1,33 tai 2 tai 4.
➤ Soitin siirtyy taukotilaan.
➤ Valittu zoomauskerroin näkyy valikkorivin zoomkuvakkeen alla ja
valikkorivin alapuolelle tulee teksti ‘Aloita panorointi painikkeella OK’.
➤ Kuva muuttuu vastaavasti.

● Vahvista valinta painikkeella OK.
➤ Panorointikuvakkeet v w t u ja OK.

● Siirry kuvaruudulla painikkeiden v w t u avulla.

SHUFFLE

TRACK

REPEAT-BA
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● Kun painat painiketta OK, vain zoomattu kuva näkyy ruudussa.
● Voit zoomata milloin tahansa painamalla painiketta a (Zoom) ja 

valitsemalla zoomauskertoimen edellä esitetyllä tavalla.
● Kun haluat poistua zoomaustilasta:

- Paina painiketta 2.
➤ Toisto jatkuu.
- Paina painiketta STOP, MENU OSD.

Video-program

- Video-Program-toiminnolla voit tallentaa mieleisesi nimikkeet ja luvut
(DVD) tai kappaleet ja indeksit (VCD) tietyltä levyltä soittimen muistiin.

- Video-Program voi sisältää 20 numeroa (nimikettä, lukua).

Video-Program tallennus muistiin

● Valitse pysäytystilassa (STOP) valikkoriviltä Video-Program.
● Avaa valikko painikkeella w.

➤ Ruutuun tulee Video-Program-valikko.
● Valitse KÄYTÖSSÄ tai EI KÄYTÖSSÄ painikkeella t tai u.

Nimikkeiden tai kappaleiden tallennus

● Valitse painikkeella w TITLES.
● Valitse haluamasi nimike painikkeilla t ja u.
● Paina painiketta OK, jos haluat tallentaa koko nimikkeen ohjelmaan.

➤ Nimikkeen numero lisätään ohjelmaan.

Lukujen tai indeksien tallennus

● Paina painiketta w valitun nimikkeen numeron kohdalla.
➤ Nimikkeen numero merkitään ja tämän nimikkeen seuraava luku
näkyy korostettuna.

● Valitse halutun luvun numero painikkeilla t ja u.
● Vahvista valinta painikkeella OK.

➤ Nimike tai luku lisätään ohjelmaan.
● Poistu Video-Program-tilasta painikkeella MENU OSD.

Video-Program pyyhkiminen

● Valitse pysäytystilassa (STOP) valikkoriviltä Video-Program.
● Valitse painikkeella w PROGRAM.
● Valitse haluttu numero painikkeilla t ja u.
● Pyyhi valinta painikkeella OK.
● Poistu painikkeella MENU OSD.

Jos haluat poistaa kaikki valinnat:

● Valitse pysäytystilassa (STOP) valikkoriviltä Video-Program.
● Valitse painikkeella POISTA KAIKKI.
● Paina painiketta OK.

➤ Kaikki valinnat pyyhkiytyvät nyt pois.
● Poistu painikkeella MENU OSD.

DVD-erikoistoiminnot

DVD-Video-levyn sisällön tarkastaminen: valikot

Kappaleiden ja jaksojen valintaa varten DVD-levyllä voi olla valikkoja.
DVD:n valikkotoiminto mahdollistaa valintojen tekemisen suoraan
valikosta.Tee valintasi numeronäppäimillä tai siirrä korostus haluamaasi
kohtaan painikkeilla w v u t ja paina painiketta OK.
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Nimikevalikot

● Paina painiketta DVD MENU.
➤ Jos kyseisellä nimikkeellä on oma valikko, se ilmestyy nyt kuvaruutuun.
Jos nimikkeellä ei ole valikkoa, kuvaruudussa näkyy levyn valikko.

● Valikko voi sisältää luettelon kamerakulmista, puhekielistä tai 
tekstityksistä sekä kaikista nimikkeen eri luvuista.

● Voit poistaa nimikevalikon painamalla painiketta DVD MENU uudelleen.

Levyvalikko

● Paina painiketta T ja sitten painiketta DVD MENU.
➤ Levyvalikko tulee näkyviin.

● Voit poistaa levyvalikon painamalla painiketta T ja sitten painiketta DVD
MENU uudelleen.

Kamerakulma

Jos levyllä on kohtauksia, jotka on tallennettu eri kuvakulmista, näet 
kamerakulman kuvakkeen }, joka osoittaa käytössä olevien
kamerakulmien määrän ja parhaillaan nähtävän kulman.Tällöin voit
halutessasi muuttaa kamerakulmaa.

● Valitse kamerakulmien kuvakkeesta haluamasi kulma painikkeilla w/v.
● Voit siirtyä kamerakulmaan suoraan valitsemalla sen numeron

numeronäppäimillä (0-9).
➤ Hetken kuluttua toisto muuttuu haluamaasi kamerakulmaan.
Kamerakulman kuvake pysyy näytössä niin kauan, kun valittavana on 
useita kulmia.

Äänen kielen muuttaminen

● Valitse valikkoriviltä Y (Audio).
● Selaa kielimahdollisuuksia painikkeilla Y tai w/v.
● Voit syöttää haluamasi kielen numeron suoraan numeronäppäimillä (0-9).

Tekstitys

● Valitse valikkoriviltä Z (Subtitle).
● Selaa tekstitysmahdollisuuksia painikkeilla Z tai w/v.
● Voit syöttää haluamasi tekstityksen numeron suoraan numeronäppäimillä

(0-9).

VCD-erikoistoiminnot

Toiston ohjaus (PBC)

● Syötä soittimeen Video CD -levy, jossa on PBC-toiminto, ja paina
painiketta 2.
➤ TV-ruutuun tulee PBC-valikko.

● Selaa valikkoa ruudun osoittamilla painikkeilla, kunnes valitsemasi jakson
toisto alkaa. Jos PBC-valikossa on luettelo nimikkeistä, voit myös valita
nimikkeen suoraan.

● Valitse numeronäppäimillä (0-9).
● Paina painiketta RETURN, kun haluat palata edelliseen valikkoon.
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Audio-CD-levyn toisto

- Kun olet syöttänyt levyn, toisto alkaa automaattisesti.
- Jos televisio on päällä, kuvaruutunäytössä näkyy audio-CD-valikko
- TV-ruudussa ja soittimen näytössä näkyy kappaleiden lukumäärä ja

kokonaiskesto.
- Toiston aikana TV-ruudussa ja soittimen näytössä näkyy parhaillaan

soivan kappaleen numero ja siitä kulunut aika.
- Toisto pysähtyy levyn lopussa.

● Voit keskeyttää toiston milloin tahansa painamalla painiketta 9.

Tauko

● Paina painiketta ; toiston aikana.
● Kun haluat jatkaa toistoa, paina painiketta 2.

Haku

● Voit etsiä levyltä kohtia edestä- tai takaapäin nelinkertaisella nopeudella
pitämällä painiketta 5 tai 6 painettuna noin sekunnin ajan toiston aikana.
➤ Haku alkaa ja ääni hiljenee.

● Voit kasvattaa hakunopeuden 8-kertaiseksi painamalla painiketta 5 tai 6
uudelleen.
➤ Haku nopeutuu 8-kertaiseksi ja ääni mykistyy.

● Voit palata nelinkertaiseen hakunopeuteen painamalla painiketta 5 tai 6
uudelleen.

● Jos televisio on päällä, näet hakunopeuden ja -suunnan kuvaruutunäytöllä
joka kerran, kun painat painiketta 5 tai 6.

● Voit lopettaa hakutoiminnon painamalla painiketta 2 tai 9.

Siirtyminen toiseen kappaleeseen

● Jos haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen, paina painiketta P lyhyesti
toiston aikana.

● Jos haluat palata parhaillaan soivan kappaleen alkuun, paina painiketta O
lyhyesti toiston aikana. Jos haluat palata edelliseen kappaleeseen, paina
painiketta O uudelleen.

● Voit siirtyä suoraan tiettyyn kappaleeseen valitsemalla sen numeron
numeronäppäimillä (0-9).

Satunnaistoisto (shuffle)

● Paina painiketta SHUFFLE toiston aikana.
➤ Soitettavien kappaleiden järjestys muuttuu satunnaiseksi.

● Voit palata takaisin normaaliin toistoon painamalla painiketta SHUFFLE
uudelleen.

Kappaleen tai levyn toiston uusinta

● Jos haluat toistaa parhaillaan toistettavan kappaleen uudelleen, paina
painiketta REPEAT.
➤ Näyttöön tulee REPEAT TRACK.

● Jos haluat toistaa koko levyn uudelleen, paina painiketta REPEAT toisen
kerran.
➤ Näyttöön tulee REPEAT.

● Voit poistua toiston uusinnan tilasta painamalla painiketta REPEAT
kolmannen kerran.
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A-B-jakson uusinta (repeat A-B)

Voit toistaa kerran uudelleen tai jatkuvasti tiettyä levyn kohtaa:
● Paina painiketta REPEAT A-B haluamassasi aloituskohdassa.

➤ Soittimen näyttöön tulee A-.
● Paina painiketta REPEAT A-B uudelleen haluamassasi lopetuskohdassa.

➤ Näyttöön tulee A-B, ja valitsemasi jakson uusinta alkaa.
● Voit poistua valitsemastasi jaksosta painamalla painiketta REPEAT A-B

uudelleen.

Audio-Program

- Audio-Program voit tallentaa mieleisesi kappaleet tietyltä levyltä
soittimen muistiin.

- Kussakin Audio-Program voi olla enintään 20 kappaletta.

Audio-Program tallennus muistiin

1 Syötä CD-levy soittimeen ja siirry pysäytystilaan STOP.
2 Valitse painikkeella t tai u KÄYTÖSSÄ.
3 Siirry painikkeella w kappaleluetteloon.
4 Valitse kappaleet luettelosta näppäimillä t ja u.

Voit siirtyä suoraan tiettyyn kappaleeseen valitsemalla sen numeron
numeronäppäimillä (0-9).

5 Tallenna kukin kappale painikkeella OK.
➤ Kappaleiden numerot lisätään valittujen kappaleiden luetteloon.
➤ Kappaleiden lukumäärä ja ohjelman kesto näkyvät audioruudussa 
ja soittimen näytössä.

Kun Audio-Program on valmis, aloita toisto painikkeella 2.Audio-
Program pysyy automaattisesti muistissa.

Kappaleen poistaminen Audio-Program

1 Siirry painikkeella w valittujen kappaleiden luetteloon.
2 Valitse poistettava kappalenumero painikkeilla t ja u.

Voit siirtyä suoraan tiettyyn kappaleeseen valitsemalla sen numeron
numeronäppäimillä (0-9).

3 Paina painiketta OK.
➤ Kappaleen numero pyyhkiytyy valittujen kappaleiden luettelosta.

Koko ohjelman tyhjennys

● Valitse painikkeella w vaihtoehto Clear All (Poista kaikki) ja paina
painiketta OK.
➤ Tämän levyn FTS-ohjelma tyhjenee kokonaan.

KÄYTTÖ 119
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Ennen kuin otat yhteyden huoltoon
Jos DVD-Video-soittimessa näyttää olevan vikaa, käy ensin läpi seuraava
tarkastusluettelo. Jokin seikka on voinut jäädä huomaamatta. Älä missään
tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun.

Etsi luettelosta havaittu vika ja kokeile sitten ainoastaan sen kohdalla
mainittuja toimenpiteitä.

Ongelma Ratkaisu

Ei virtaa Tarkasta, että verkkojohto on molemmista päistään kunnolla kiinni.
Tarkasta jollain muulla laitteella, että pistorasia toimii.

Ei kuvaa Tarkasta, onko Televisio kytketty päälle.
Tarkasta videoliitännät.

Vääristynyt kuva Tarkasta, onko levyllä sormenjälkiä ja puhdista levy pehmeällä liinalla.
Pyyhi levyä aina keskeltä reunoja kohti.
Joskus kuvassa voi esiintyä pieniä poikkeamia.Tämä ei ole merkki mistään
viasta.

Kuva vääristyy täysin, kun kuvaruutunäyttö 
on päällä Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon: kun NTSC/PAL-kytkin on väärässä 

asennossa, paina yhtä aikaa painikkeita STOP ja NEXT ja pidä niitä 
painettuna samalla kun liität soittimen.

Kuvassa ei värejä kun kuvaruutunäyttö on päällä Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon: kun NTSC/PAL-kytkin on väärässä 
asennossa, paina yhtä aikaa painikkeita STOP ja NEXT ja pidä niitä 
painettuna samalla kun liität soittimen.

Levyn toisto ei onnistu Tarkasta, että levyn etikettipuoli on ylöspäin.
Puhdista levy.
Kokeile toisella levyllä, onko vika levyssä.

Ei ääntä Tarkasta audioliitännät.
Jos käytät hifivahvistinta, kokeile jotain muuta äänilähdettä.

Hifivahvistimen ääni vääristynyt Tarkasta, ettet ole yhdistänyt mitään audioliitäntöjä vahvistimen 
phono-tuloliitäntään.

Ei käynnistysvalikkoa kun levy on poistettu Palauta käynnistysvalikko sammuttamalla soitin virtakytkimestä 
ja kytkemällä virta uudelleen.
Tarkasta, vaatiiko käyttämäsi levy seuraavaksi jonkin toisen levyn.

Soitin ei tottele kauko-ohjainta Suuntaa kauko-ohjain suoraan soittimen etupaneelissa olevaan 
infrapunatunnistimeen.
Poista kaikki mahdolliset esteet infrapunasignaalin tieltä.
Tarkasta kauko-ohjaimen paristot ja vaihda ne tarvittaessa.

Dvd- tai video cd -levyltä tuleva kuva 
vääristynyt tai mustavalkoinen Levyn signaalijärjestelmä ei ole sama kuin Televisiossa (PAL/NTSC).

Digitaalilähdöstä ei tule audiosignaalia Tarkasta digitaaliliitännät.
Tarkasta asetusvalikosta, että digitaalilähtö ON kytketty päälle.
Tarkasta, että vastaanottimesi pystyy käsittelemään valitun puhekielen
audioformaattia.

Painikkeet eivät toimi Aseta soitin valmiustilaan soittimen etupaneelissa olevalla valmiustilan 
painikkeella. Paina valmiustilan painiketta uudelleen, jotta soitin kytkeytyy 
uudelleen toimintaan.

Soitin ei reagoi toiston aikana kaikkiin käskyihin Levy ei salli kyseisiä toimintoja. Katso levyn kotelossa olevia ohjeita.
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Levyjen puhdistus

Jotkut ongelmat voivat johtua likaisesta levystä.Vältyt näiltä ongelmilta,
kun puhdistat levyt säännöllisesti seuraavalla tavalla:

● Kun levy likaantuu, puhdista se puhdistusliinalla. Pyyhi levyä aina keskeltä
reunoja kohti.

Varoitus: Älä koskaan käytä liuotteita, kuten bensiiniä, tinneriä,
yleispuhdistusaineita tai analogisille levyille tarkoitettuja
antistaattisia suihkeita.

Diagnostiikkaohjelma

Jos soittimen häiriö ei poistunut edellisten ohjeiden avulla, voit käynnistää
soittimen diagnostiikkaohjelman.

Voit käyttää diagnostiikkaohjelmaa noudattamalla seuraavia ohjeita kohta
kohdalta.

Ohjeet

1 Irrota verkkojohto soittimesta.
2 Paina painikkeita OPEN/CLOSE ja ; yhtä aikaa ja pidä niitä painettuina

samalla kun kytket soittimen päälle virtakytkimestä.
➤ Näyttöön ilmestyy teksti BUSY (käynnissä) sekä laskuri. Kun laskuri
saavuttaa lukeman nolla, testi on päättynyt.

➤ Muutaman minuutin kuluttua näytön teksti BUSY vaihtuu tekstiksi
ERROR (virhe) tai PASS (ok).
➤ Jos näyttöön ilmestyy teksti ERROR, soittimessa on todennäköisesti
jokin vika ja se on vietävä huoltoon korjausta varten.

3 Kysy laitteen myyjältä tai Philipsin asiakaspalvelusta (Customer Care
Centre) sinua lähinnä oleva huoltoliike. Puhelinnumero löytyy
takuuvihkosesta.

4 Jos kuvaruutuun tulee teksti PASS, soittimessa ei todennäköisesti ole
mitään vikaa, vaan häiriö voi aiheutua käyttöohjeen noudattamatta 
jättämisestä, vääränlaisen levyn käyttämisestä tai siitä, ettei soittimen
liitäntöjä ole tehty oikein. Ota tässä tapauksessa yhteys laitteen myyjään
tai Philipsin asiakaspalveluun (Customer Care Centre) lisäohjeita varten.

5 Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua, palaa kohtaan 3 ja ota yhteys 
lähimpään huoltoliikkeeseen.

6 Irrota verkkojohto soittimesta.
7 Työnnä pistotulppa takaisin pistorasiaan.
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