
Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

Registreerige oma toode ja saage tuge

www.philips.com/welcome

Eestikeelne kasutusjuhend

DVP 3560K



2

SISUKORD

1 Oluline.......................................3

2 Teie DVD mängija..........................5

3 Ühendamine ................................7

4 Alustamine..................................9

5 Taasesitus .................................11

6 Lisafunktsioonid ..........................16

7 Seadistuste kohandamine...............18

8 Lisainformatsioon ........................24

9 Probleemide lahendamine..............26

10 Sõnaraamat ...............................28

Keeltekoodid ..............................29

Ohutusalased ja teised olulised märkused.......3

Kaubamärgialased märkused ..........................4

Taasesitatav meedia.........................................5

Ülevaade seadmest..........................................5

Audio/video kaablite ühendamine ....................7

Audioühendus teiste seadmetega ....................8

USB mäluseadme ühendamine........................8

Vooluga ühendamine.......................................8

Kaugjuhtimispuldi ette valmistamine...............9

Televiisori sisendkanali leidmine......................9

Ekraani menüü keele valimine .........................9

Progressiivse skanneerimise sisse lülitamine..9

Philips EasyLink kasutamine .........................10

Plaadi taasesitus............................................11

Video taasesitamine ......................................11

Muusika taasesitamine ..................................13

Fotode taasesitamine.....................................14

Muusikaga slaidiesitlus .................................15

USB mäluseadmelt taasesitamine .................15

MP3 failide loomine.......................................16

Karaoke .........................................................16

Üldised seadistused ......................................18

Audio seadistused .........................................18

Video seadistused .........................................20

Eelistused......................................................22

Tarkvara uuendamine ....................................24

Hooldus.........................................................24

Tehnilised andmed.........................................24

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.



MÄRKUSED

3

1. OLULINE

Ohutusalased ja teised olulised
märkused

Hoiatus
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Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi asetage
toodet kitsasse ruumi. Jätke alati vähemalt
4 tolli vaba ruumi toote ümber
ventilatsiooniks. Kontrollige, et kardinad
ega teised objektid ei kataks toote
ventilatsiooniavasid.

Ärge kunagi asetage toodet,
kaugjuhtimispulti ega patareisid avatud
leegi või küttekehade, kaasa arvatud
otsene päikesevalgus, lähedusse.

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust ja
tolmu.

Kaitske toodet veepritsmete ja tilkade eest.

Ärge asetage tootele kunagi ühtegi eset,
mis võik toodet kahjustada (näiteks
vedelikega täidetud esemed, süüdatud
küünlad jne).

Ärge kunagi asetage seda toodet teistele
elektrilistele seadmetele.

Ärge olge toote läheduses äikesetormide
ajal.

Kui kasutate voolupistikut seadme
elektrivõrgust lahti ühendamiseks, jääb
voolupistik töövalmis olekusse.

Nähtav ja nähtamatu laserkiirgus, kui
avada. Vältige kiirega kokkupuutumist.

Progressiivne skanneerimine

Vana toote ja patareide ära viskamine

Autoriõiguste märkused

See toode on vastavuses Euroopa Liidu
raadiointerferentsi nõuetega.

See toode on vastavuses alljärgnevate
direktiivide ja juhistega: 2004/108/EC,
2006/95/EC.

Tarbijad peaksid olema teadlikud, et kõik
kõrgdefinitsioonilised televiisorid pole tootega
sobilikud ja see võib põhjustada tehiskujutiste
kuvamist ekraanil. 525 ja 625 progressiivse
skanneerimise pildiprobleemide korral soovitatakse,
et kasutataks standardse definitsiooni väljundiga
ühendust. Kui teil tekib küsimusi seoses televiisori
sobilikkusega 525p ja 625p DVD mängijaga, palun
kontakteeruge meie klienditeeninduse keskusega.

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

Kui see läbikriipsutatud prügikasti sümbol on tootel,
siis toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga
2002/96/EC. Palun informeerige end kohalikest
elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele
seadustele ja ärge visake toodet ära
tavalise olmeprügiga.

Korrektne toote ära viskamine aitab
ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on
vastavuses Euroopa Direktiiviga
2006/66/EC, neid ei tohi ära visata
tavalise olemprügiga.

Palun informeerige end kohalikest patareide
kogumispunktidest, sest korrektne patareide ära
viskamine aitab ennetada potentsiaalseid
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

See toode sisaldab autoriõigustega kaitstud
tehnoloogiat omades U.S. patente ja teisi
intellektuaalse vara õiguseid. Autoriõigustega
kaitstud tehnoloogia kasutamine peab olema
kooskõlastatud Macrovisioni poolt ja on mõeldud
vaid kodu- ja teisteks piiratud vaatajaskonnaga
kasutusteks, kui just pole teisiti lubatud
Macrovisioni poolt. Toote osadeks võtmine on
keelatud.

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid

KLASS 1
LASERTOODE



Kaubamärgialased märkused

Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt-D
on Dolby Laboratories kaubamärgid.

DivX video: DivX® on digitaalne videoformaat, mille
on loonud DivX Inc. See on ametlik DivX
sertifitseeritud seade, mis taasesitab DivX videoid.
Külastage www.divx.com lisainformatsiooni ja
tarkvara, mis muudab videod DivX formaati,
saamiseks.

DivX video-on-demand: See DivX® seade peab
olema eelnevalt registreeritud, et taasesitada VOD
sisu. Registreerimiskoodi saamiseks, leidke DivX
VOD sektsioon seadme seadistuste menüüst. Minge
vod.divx.com, et koodiga teha registreerimine ning
saada lisainformatsiooni DivX VOD kohta.

DivX® ja DivX Ultra® on DivX Inc registreeritud
kaubamärgid ja neid kasutatakse vastaval loal.

DVD Video on DVD Format/Logo Licencing
Corporation kaubamärk.

USB-IF logod on Universal Serial Bus Implementers
Forum Inc kaubamärgid.

HDMI,  HDMI logo ja High-Definition Multimedia
Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
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10. SÕNARAAMAT

DivX Video-On-Demand

HDMI

JPEG

Kuvasuhe

MP3

PBC

Progressiivne skanneerimine

WMA

See DivX Certified ® seade peab olema eelnevat
registreeritud, et taasesitada DivX VOD sisu.
Registreerimiskoodi genereerimiseks leidke seadme
seadistuste menüüst DivX VOD. Minge
vod.divx.com, et selle koodiga viia lõpule
registreerimine ja saada teada rohkem DivX videost.

High Definition Multimedia Interface on kiire
digitaalne kasutajaliides, mis saab üle kanda
kokkupakkimata kõrgdefinitsioonilist videot ja
digitaalset mitmekanalilist audiot. See tagab
kõrgkvaliteetse pildi ja helikvaliteedi, täiesti
müravabalt. HDMI on tagasiulatuvalt täielikult
sobilik DVI'ga.

Nagu nõutakse HDMI standardiga, siis pole ei audio
ega video väljundit, kui ühendada HDCP toeta toode
HDMI või DVI toodetega.

Väga levinud digitaalse pildi formaat.. Liikumatu
pildi kokkusurumisformaat, mille loojaks on Joint
Photographic Expert Graoup, selle tulemusena on
pildil vaid väike kvaliteedikadu võrreldes selle suure
kokkupakkimisega. Faile tunneb ära nende laiendite
järgi .jpg ja .jpeg.

Kuvasuhe viitab televiisori ekraani pikkuse ja laiuse
suhtele. Standardse televiisori kuvasuhe on 4:3,
samal ajal kui kõrgdefinitsioonilise ja laiekraaniga
televiisori kuvasuhe on 16:9. Kirjakasti reþiim
võimaldab teil nautida laiema perspektiiviga pilti
standardsel 4:3 ekraanil.

Failiformaat heliinfo kokkupakkimissüsteemiga.
MP3 on lühend Motion Picture Expert Group 1 (ehk
MPEG-1) Audio Layer 3'st. MP3 formaadiga saab
ühel CD-R või CD-RW'le salvestada umbes 10 korda
rohkem informatsiooni kui tavalisele CD'le.

Taasesituse kontroll. Süsteem, millega saate
navigeerida video CD/Super VCD's ekraanipealse
menüüga, mis on plaadile salvestatud. Saate
nautida interaktiivset taasesitust ja otsingut.

Progressiivne skanneerimine kuvab kaks korda nii
palju kaadreid sekundeid kui tavaline
televiisorisüsteem seda teeks. See pakub suuremat
pildi resolutsiooni ja kvaliteeti.

Windows Media ™ Audio. Viitab audio
kokkusurumise tehnoloogiale, mille arendas
Microsoft Corporation. WMA infot saab kodeerida
Windows Media Player versioon 9 või Windows
Media player'iga Windows XP'le. Failid tunneb ära
nende laiendite järgi .wma.

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub
registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

See toode saab taasesitada:

DVD, DVD-Video, DVD+R/DVD+RW, DVD-
R/DVD-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer).

CD/SVCD videoid.

CD, CD-R/CD-RW audiot.

MP3 meediat, WMA meediat, DivX (Ultra)
meediat, JPEG faile.

USB mäluseadet.

Saate taasesitada plaate alljärgnevate
piirkonnakoodidega.

Venemaa

Lülitab DVD mängija sisse või
ooteolekusse.

Avab või sulgeb plaadilaeka.

Alustab, peatab või jätkab plaadi
taasesitust.

USB mäluseadme ühendus.

Mikrofoni ühendus.

Lülitab seadme sisse või ooteolekusse.

Avab või sulgeb plaadilaeka.
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DVD piirkonnakood Riigid

Taasesitatav meedia

Piirkonnakoodid

Ülevaade seadmes

Baasüksus

Kaugjuhtimispult

1. (Ooteolek sees)

2. Plaadilaegas

3. Plaadipaneel

4. (ava/sulge)

5. (taasesita/peata)

6. (USB pesa)

7. MIC

1.

2.

B

p

]

B

p

2. TEIE DVD MÄNGIJA

5



3. DISC MENU

4.

5. BACK

6. /

7. (USB)

8. Numbriklahvid

9. SUBTITLE

10. ZOOM

11. KOK RECORD

12. KARAOKE

13. AUDIO/CREATE MP3

14.

15.

16. INFO

17. OK

18. SETUP

\[qQ
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Siseneb või väljub plaadimenüüst.

Lülitub plaadire iimile.

Taasesituse või piltide slaidiesitluse ajal
vahetab (lõbus re iim) ja

(tavaline re iim) vahel.

lülitab taasesitluse kontrolli
(PBC) sisse või välja.

Navigeerivad menüüs.

Kiirkerimine edasi ( ) või kiirkerimine
tagasi ( ).

Otsib aeglaselt edasi ( ) või otsib
aeglaselt tagasi ( ) suunas.

Naaseb eelmisesse kuvatud menüüsse.

Läheb eelmisele või järgmisele pealkirjale,
peatükile või loole.

Lülitab USB re iimile.

Valib mida taasesitada.

Valib plaadilt subtiitrite keele.

Sobitab kuvatud pildi televiisori ekraanile.

Suurendab või vähendab pildi suurust.

Salvestab karaoke ajal hääle ja muusika
USB mäluseadmele.

Siseneb või väljub karaoke seadistuste
menüüst.

Valib audio keele või kanali plaadil.

Siseneb MP3 failide loomise menüüsse.

Lõpetab taasesituse.

Alustab, peatab või jätkab plaadi
taasesitust.

Plaatidel läheb taasesituse valikutesse või
kuvab plaadi hetkeolekut.

Slaidiesitlustel kuvab pildifailide minipiltide
vaate.

Kinnitab sisendi või valiku.

Siseneb või väljub seadistuste menüüst.

þ

þ
þ

þ

Fun Mode
Simple Mode

VCD ja SVCD:

Q
q

\
[
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... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Taasesitus

Plaati ei saa taasesitada

DivX video faile ei saa taasesitada

Ekraani kuvasuhe pole vastavuses televiisori
ekraani seadistusega

DivX subtiitreid ei kuvata korrektselt

H

H

H

H

H

H

H

Plaati on kriimustatud, moonutatud või see on
must. Vahetage või puhastage plaat.

Kasutage õiget plaadi või faili formaati.

Kontrollige, et DivX video fail on lõplik.

Kontrollige, et faili nime laiend on õige.

Kuvasuhe on plaadil kindlaks määratud.

Kontrollige, et subtiitrite faili nimi on sama, mis
filmi faili nimi.

Valige õige tähemärkide seadistus:
Vajutage .
Valige menüüst (eelistused)
> (DivX subtiitrid).
Valige tähemärkide seadistus, mis toetavad
subtiitreid.

1. SETUP
2. [Preferences]

[DivX Subtitle]
3.
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9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Hoiatus!

H Elektriðoki oht. Ärge kunagi eemaldage
selle seadme kesta.

Baasüksus

Pilt

Heli

Ärge kunagi proovige seadet ise parandada, kui
soovite, et garantii jääks kehtima.

Kui teil esineb toote kasutamisel probleeme,
kontrollige enne abi küsimist alljärgnevaid punkte.
Kui probleemid ei lahene, registreerige oma toode
ja saage abi www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt toote
mudeli ja seeria numbrit. Toote mudeli ja seeria
number on toote tagaosas. Kirjutage need numbrid
siia:

Mudeli number:____________________________

Seeria number:

Ühendage seade vooluvõrgust lahti mõneks
minutiks ja seejärel ühendage jälle vooluvõrku.

Ühendage toode vooluvõrku.

Suunake kaugjuhtimispult toote infrapuna
sensorile, mis asub toote esipaneelil.

Sisestage patareid õigesti.

Sisestage kaugjuhtimispulti uued patareid.

Vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas
valida õiget sisendkanalit televiisoril. Vahetage
televiisoril kanaleid, kuni näete Philipsi ekraani.

Vajutage , et avada plaadilaegas.
Vajutage (progressiivse
skanneerimisega) või
(televiisori süsteemiga).

Kui see toode on ühendatud autoriseerimata
kuvamisseadmega läbi HDMI kaabli, ei pruugi
audio/video signaal läbi minna.

Kontrollige, et HDMI kaabel poleks vigane.
Asendage uue HDMI kaabliga.

Kui see juhtub HDMI video resolutsiooni
muutmise ajal, peate tagasi lülitama vaikimisi
reþiimi peale:

Vajutage , et avada plaadilaegas.
2 Vajutage .

Kontrollige, kas audio kaablid on ühendatud
audio sisendiga televiisoril.

Määrake televiisori audio sisend vastavale
video sisendile. Vaadake televiisori
kasutusjuhendit lisainformatsiooni saamiseks.

Kontrollige, et audio kaablid oleksid ühendatud
audio seadme audio sisendiga.

Lülitage audio seade õigele audio sisendi
allikale.

Te ei saa kuulda ühtegi heli HDMI väljundist,
kui ühendatud seade pole HDCP sobilik või on
ainult DVI sobilik.

Kontrollige, et seadistus oleks
sisse lülitatud.

See toode ei toeta seda audio kodeeringut.

_____________________________

Kui olete sisse lülitanud progressiivse
skanneerimise funktsiooni või muutnud
televiisori süsteemi seadistusi, lülitage uuesti
sisse vaikimisi reþiim:

Seadmel olevad nupud ei tööta

Ei reageeri kaugjuhtimispuldile

Pilti pole

HDMI ühendusega pole pilti

Televiisorist ei tule audio väljundit

Audio seadme kõlaritest (stereo
süsteem/võimendaja/vastuvõtja) ei tule audio
väljundit

HDMI ühendusega pole heli

DivX video taasesituse ajal pole heli

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
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1.
2. numbrik ahvi 1

3

1.
2. numbrik ahvi 1

[HDMI Audio]

p

p

l
numbriklahvi

l
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Tehke alljärgnevad ühendused, et toodet kasutada.

Video

Audioühendus teistesse seadmetesse:
Digitaalne võimendi/vastuvõtja.
Analoog stereosüsteem.

USB mäluseade.

Valige parim ühendus, mida televiisor toetab:

Ühendage HDMI pesaga (HDMI, DVI
või HDCP sobilikule televiisorile).

Ühendage komponentvideo pesaga
(standardsele või progressiivse
skanneerimisega televiisorile).

Ühendage komposiitvideo pesaga
(standardsele televiisorile).

Ühendage HDMI kaabel (pole kaasas):

TV OUT pesaga sellel seadmel.

HDMI sisendpesaga televiisoril.

pesaga sellel seadmel.
COMPONENT VIDEO sisendpesaga
televiisoril.

Ühendage audiokaablid (on kaasas):
pesadega seadmel.

Audio sisendpesadega televiisoril.

Põhiühendused:

Valikulised ühendused:

H

H

H

H

H

Audio

Ühendage komponentvideo kaablid (pole
kaasas):

Ühendage komposiitvideo kaabel (on kaasas):
pesaga sellel seadmel.

Video sisendpesaga televiisoril.
Ühendage audiokaablid (on kaasas):

pesadega seadmel.
Audio sisendpesadega televiisoril.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Valik 1:

Valik 2:

Valik 3:

1.

Y Pb Pr

2.
AUDIO OUT L/R

1.

1.
TV OUT

2.

AUDIO OUT L/R

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

Vaadake toote tüüpplaati seadme taga või
allosas, et näha identifitseerimise ja
varustuse näitajaid.

Enne ühegi ühenduse loomist või
muutmist kontrollige, et kõik seadmed
oleksid vooluvõrgust välja ühendatud.

Peate ühendama selle seadme otse
televiisoriga.

Kui seade toetab HDMI CEC saate kasutada
kõikide sobilike seadetega ühte
kaugjuhtimispulti (vaadake peatükki
Alustamine > Philips EasyLink
kasutamine).

Audio/video kaablite ühendamine

Valik 1: HDMI pesaga ühendamine

Valik 2: komponentvideo pesaga
ühendamine

Valik 3: video (CVBS) pesaga ühendamine
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Audioühendus teiste seadmetega

Digitaalse võimendi/vastuvõtja
ühendamine

Analoogstereosüsteemi ühendamine

USB mäluseadme ühendamine

Vooluga ühendamine

Märkus

Ettevaatust

Märkus

H

H

H

H

H

Selle tootega saab USB seadmelt
taasesitada/vaadata ainult MP3, WMA,
DivX (Ultra) või JPEG faile.

Vajutage nuppu, et vaadata sisu ja
taasesitada faile.

Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et
vooluvõrgu näitajad vastaksid sellele, mis
on trükitud toote tagaossa.

Enne voolujuhtme ühendamist kontrollige,
et olete loonud kõik ülejäänud ühendused.

Toote tüüpplaat asub toote tagaosas.

Ühendage audio sellest seadmest teistesse
seadmetesse, et võimendada audio taasesitust.

Ühendage koksiaalkaabel (pole kaasas):
pesasse sellel tootel.

COXIAL/DIGITAL sisendpesasse teisel
seadmel.

Ühendage audiokaablid (on kaasas):

pesadesse sellel tootel.

Audio sisendpesadesse teisel seadmel.

Ühendage USB mäluseade pesasse sellel
tootel.

Ühendage voolujuhe seinapistikusse.
Toode on kasutamiseks valmis.

1.

COXIAL

1.

AUDIO OUT L/R

1.

1.

H

H

H

H
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... LISAINFORMATSIOON

Vool

Kaasas olevad lisatarvikud

Laseri andmed

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Vooluvarustuse näitajad: 110-240 V, 50/60 HZ

Voolutarbivus: < 10 W

Voolutarbimine ooteolekus: < 0.45 W

Kaugjuhtimispult ja patareid

Audio/video kaabel

Kasutusjuhend

Tüüp: semikonduktor laser InGaAIP (DVD),
AIGaAs (CD)

Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)

Väljundvool: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW
(VCD/CD)

Laine hälve: 60 kraadi
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Tarkvara uuendamine

Hooldus

Ettevaatust

Märkus

Hoiatus

Märkus

H

H

H

H

Vooluvarustus ei tohi katkeda
tarkvarauuenduse ajal.

Ühendage voolujuhe mõneks sekundiks
vooluvõrgust välja ja seejärel jälle sisse, et
lülitada toodet uuesti sisse.

Ärge kunagi kasutage lahuseid nagu
benseen, lahusti, kauplustes saada olevaid
puhastusvahendeid ega plaatidele mõeldud
antistaatilisi pihusteid.

Tehnilisi andmeid ja disaini võidakse ette
teatamata muuta.

Plaadi puhastamine

USB

Video

Audio

Baasüksus

Tehnilised andmed
Tarkvara uuendamiseks kontrollige hetkel kasutuses
olevat tarkvaraversiooni, et võrrelda seda uusima
tarkvaraga Philipsi veebilehel.

Vajutage .

Valige (eelistused) >
(versiooni info) ja seejärel vajutage .

Kirjutage üles faili nimi ja seejärel vajutage
, et väljuda menüüst.

Minge www.philips.com/support, et kontrollida
uusimat tarkvara versiooni, kasutades selle
toote faili nime.

Vaadake uuendamise juhiseid veebilehel
lisainformatsiooni saamiseks.

Pühkige plaati mikrokiududega riidega
sirgjooneliselt keskelt ääre poole.

Sobilikkus: Hi-Speed USB (2.0)

Klassi tugi: USM (USB Mass Storage Class)

Signaali süsteem: PAL/NTSC

Komposiitvideo väljund: 1 Vpp ~ 75 oomi

Komponentvideo väljund: 0,7 Vpp ~ 75 oomi

HDMI väljund: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p

Analoog stereo väljund

Signaali müra suhe (1 kHz): >90dB (A-
kaalutud)

Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 80dB (A-
kaalutud)

Kõne segunemine (1 kHz): > 90 dB

Moonutus/müra (1 kHz): 75 dB

MPEG MP3: MPEG Audio L3

Digitaalne väljund

Koksiaalne

HDMI väljund

Mõõtmed: 360 x 39 x 209 mm

Kogu kaal: umbes 1,4 kg

1. SETUP

2. [Preferences] [Version
Info] OK

3.
SETUP

4.

5.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

8. LISAINFORMATSIOON
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4. ALUSTAMINE

Kaugjuhtimispuldi ette valmistamine

Märkus

H

H

H

H

HKui te ei plaani kaugjuhtimispulti kasutada
pika aja vältel, siis eemaldage patareid.

Ärge kasutage erinevaid patareisid koos
(uusi ja vanu või süsinik ja alkaline jne).

Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega
nad tuleks ka vastavalt ära visata.

Kui see toode on ühenduses HDMI CEC
sobiliku televiisoriga jätke see seadistus
vahele. Seade lülitub automaatselt samale
ekraani pealse menüü keelele nagu
televiisorilgi seadistatud on (kui
televiisorile seadistatud keel on selle
seadme poolt toetatud).

Selleks, et saaksite kasutada progressiivset
skanneerimist, peab progressiivse
skanneerimisega televiisor olema
ühendatud seadmega komponentvideo
pesa kaudu (vaadake peatükki Ühendamine
> Audio/video kaablite ühendamine > Valik
2: komponentvideo pesaga ühendamine).

Televiisori sisendkanali leidmine

Ekraani menüü keele valimine

Progressiivse skanneerimise sisse
lülitamine

Märkus

Märkus

1.

2.

3.

Vajutage ja lükake patareide laegas lahti
(vaadake 1 illustratsioonil).

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

Vajutage ja libistage tagasi patareilaeka kate
(vaadake 3 illustratsioonil).

1.

2.

1. SETUP
[General Setup]

2. [OSD Language]

3.
OK

1.

2. SETUP

3. [Video Setup]

4. [Progressive] [On]
OK

Vajutage , et lülitada see toode sisse.

Lülitage televiisor sisse ja lülitage video
sisendkanalile (vaadake televiisori
kasutusjuhendist, kuidas valida A/V
sisendkanalit).

Vajutage .
Kuvatakse (üldiste
seadistuste) menüü.

Valige (ekraanipealne keel) ja
seejärel vajutage .

Vajutage , et valida keel ja seejärel
vajutage .

Lülitage televiisor õigele vaatamise kanalile
selle toote jaoks.

Vajutage .

Vajutage , et valida (video
seadistused).

Valige (progressiivne) >
(sees) ja seejärel vajutage .

Kuvatakse hoiatusteade.

B

Q

\[

[

9

9



5. [OK]
OK

7. SETUP

8.

1.

1.

Jätkamiseks valige ja seejärel vajutage
.

Progressiivne seadistus on lõpetatud.

Vajutage , et väljuda menüüst.

Saate nüüd progressiivse skanneerimise reþiimi
sisse lülitada ka televiisoril (vaadake televiisori
kasutusjuhendit).

Vajutage , et lülitada seade sisse.
Televiisor (kui toetab ühe-vajutusega
funktsiooni) lülitub automaatselt sisse ja
läheb õigele video sisend kanalile.
Kui plaat on selles tootes, algab
automaatne plaadiesitlus.

Hoidke kaugjuhtimispuldil rohkem kui 3
sekundit.

Kõik ühendatud seadmed (kui seadmed
toetavad ühe-vajutusega ooteolekut)
lülituvad automaatselt ooteolekusse.

9
9

9

9

See toode toetab Philips EasyLink'i, mis kasutab
HDMI CEC (tarbija elektroonika kontroll) protokolli.
Saate kasutada vaid ühete kaugjuhtimispulti, et
kontrollida EasyLink sobilikke seadmeid, mis on
ühendatud HDMI ühendustega.

B

B

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

Kui kuvatakse tühi/moonutatud ekraan,
oodake 15 sekundit automaatseks
paranduseks.

Kui üldse mingit pilti ei kuvata, lülitage
progressiivne skanneerimine välja
alljärgnevalt:

Taasesituse ajal, kui progressiivne
skanneerimine on sisse lülitatud nii sellel
tootel kui ka televiisoril, võidakse kuvada
moonutatud pilti. Sellisel juhul lülitage
välja progressiivne skanneerimine nii
televiisoril kui ka sellel tootel.

EasyLink funktsiooni sisse lülitamiseks
peate sisse lülitama HDMI CEC
operatsioonid televiisoril ja teistel
televiisoriga ühenduses olevatel seadmetel.
Vaadake televiisori/seadmete
kasutusjuhendeid.

Philips ei garanteeri 100% koos
opereerimist kõigi HDMI CEC seadmetega.

1) Vajutage , et avada plaadilaegast.
2) Vajutage .

p

numbriklahvi 1

Philips EasyLink kasutamine

Märkus

Ühe-vajutusega taasesitus

Ühe-vajutusega ooteolekusse

10
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[Password] (parool)

[DivX Subtitle] (DivX subtiitrid)

[Version Info] (versiooni info)

[Default] (vaikimisi)

Määrake või muutke parooli plaatide lukustamiseks
ja piiratud ligipääsuga DVD taasesitamiseks.

1. numbriklahve,
[Old Password]

2. [New Password]

3. [Confirm PWD]

4. OK

[Standard]

[Central Europe]

[Cyrillic]

[Disc Lock]
[Parental Control]

[Password]
Vajutage et sisestada 136900
või viimati määratud parool
(vana parool) lünka.

Sisestage uus parool (uus
parool) lünka.

Sisestage uus parool uuesti
(kinnita parool) lünka.

Vajutage , et väljuda menüüst.

Valige tähemärgid, mis toetavad DivX subtiitreid.

(standart) - inglise, iiri, taani, eesti,
soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali,
luksemburgi, norra, hispaania, rootsi, türgi
keeled.

(kesk Euroopa) - poola,
tsehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia,
horvaatia, serbia, rumeenia keeled.

(krillitsa) - valgevene, bulgaaria,
ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled.

Kuvab toote tarkvaraversiooni.

Taastab kõik seadistused tehase vaikimisi
seadistusteks, välja arvatud
(plaadilukk), (vanemlik kontroll)
ja (parool) seadistused.

H

H

H

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

Kui unustate parooli sisestage 136900
enne uue parooli sisestamist.

Kontrollige, et subtiitrite failil on täpselt
sama nimi nagu filmil. Kui filmi faili nimi
on näiteks Movi.avi, siis tekstifaili nimi
peab olema kas Movie.sub või Movie.srt.

See informatsioon on vajalik, kui soovite
teada, kas Philipsi kodulehel on uuemat
tarkvara, mida alla laadida ja installida.

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE
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Eelistused

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

H

H

H

Peatage plaadi taasesitus enne, kui
pääsete (eelistuste)
menüüsse.

Kui teie valitud keelt plaat ei toeta, valitakse
automaatselt plaadi vaikimisi keel.

Osadel DVD'l saab subtiitrite/audio keelt
muuta vaid plaadi menüüst.

Valimaks keelt, mis pole nimekirjas, valige
[Others] (teised). Seejärel vaadake
keelekoodide nimekirja selle
kasutusjuhendi lõpus ja sisestage vastav
keelekood.

DVD'de taasesitamiseks, mis on kõrgema
hinnanguga, kui
menüüs määratud, tuleb sisestada parool.

Hinnangud sõltuvad riigist. Kõikide
plaatide lubamiseks valige .

Osadele plaatidele on hinnang peale
trükitud, kuid nad pole salvestatud
hinnanguga. See funktsioon ei tööta
sääraste plaatidega.

[Preferences]

[Parental Control]

8

1. SETUP.
[General Setup]

2. [Preferences]

3. OK

4. OK

SETUP

1. OK

2. OK

3. numbriklahve

[On]

[Off]

Vajutage
(üldised seadistused)

menüü kuvatakse.

Vajutage , et valida ja seejärel
vajutage .

Valige valik ja seejärel vajutage .

Valige seadistus ja seejärel vajutage .

Eelmisesse menüüsse naasmiseks
vajutage .

Menüüst väljumiseks vajutage .

Valige plaadi taasesituseks audio keel.

Valige plaadi taasesituseks subtiitrite keel.

Valige plaadimenüü keel.

Piirab ligipääsu plaatidele, mis pole laste jaoks
sobilikud. Seda tüüpi plaadid peavad olema
salvestatud hinnangutega.

Vajutage .

Valige hinnangu tase, seejärel vajutage .

Vajutage , et sisestada parool.

PBC (taasesituse kontroll) lülitab sisse või välja
VCD/SVCD plaatide sisumenüüd.

(sees) - kuvab sisumenüüd, kui sisestate
plaadi.

(väljas) - jätab menüü vahele ja alustab
kohe plaadi taasesitust algusest.

9

[

Q

H

H

H

Hq

[Audio]

[Subtitle] (subtiitrid)

[Disc Menu] (plaadimenüü)

[Parental Control] (vanemlik kontroll)

[PBC]

[MP3/JPEG Nav]

Valige, et kuvada kaustu või kuvada kõiki faile.

(vaata faile) - kuvab kõiki faile.

(vaata kaustu) - kuvab
MP3/WMA failide kaustu.

H

H

[View Files]

[View Folders]

... SEADISTUSTE KOHANDAMINE
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5. TAASESITUS

Plaadi taasesitus

Ettevaatust

Märkus

H

H

H

H

H

H

H

Ärge pange ühtegi teist eset kui plaat
plaadilaekasse.

Ärge katsuge plaadi optilist läätse
plaadilaeka sees.

Kontrollige taasesitavate plaatide tüüpe
(vaadake peatükki Teie DVD mängija >
Taasesitatav meedia).

Kui kuvatakse parooli sisestamise menüü,
sisestage parool enne kui saate taasesitada
lukustatud või piiratud ligipääsuga plaati
(vaadake peatükki Seadistuste
kohandamine > Eelistused >

(vanemlik kontroll)).

Kui peatate või lõpetate plaadi taasesituse,
ilmub 5 tegevusetu minuti järel
ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja
lülitamiseks vajutage .

Kui peatate või lõpetate plaadi taasesituse,
lülitub seade 15 tegevusetu minuti järel
automaatselt ooteolekusse.

Mõned funktsioonid ei pruugi töötada
osade plaatidega. Vaadake plaadiga kaasas
olevat informatsiooni.

[Parental
Control]

DISC MENU

Video taasesitamine

Märkus

Video taasesituse kontrollimine

1.

2.

3.

MP3

Vajutage , et avada plaadilaegas.

Sisestage plaat pildiga ülespoole.

Vajutage , et sulgeda plaadilaegas ja alustada
plaadi taasesitust.

Plaadi taasesituse vaatamiseks lülitage
televiisor õigele vaatamise kanalile selle
toote jaoks.

Plaadi esitluse lõpetamiseks vajutage .

või kanali.

(Ekraani

p

p

]

P

a b

O R

\ [

N

N

H

H P

1.

2.

Nupp Funktsioon

AUDIO/CREATE

SUBTITLE

ZOOM

ZOOM

INFO

Taasesitage pealkirja.

Kasutage kaugjuhtimispulti, et kontrollida
taasesitust.

Alustab, peatab või jätkab
taasesitust.

Lõpetab plaadi taasesituse.

, Läheb eelmisele/järgmisele
pealkirjale või peatükile.

, Otsib kiiresti edasi või tagasi
suunas. Vajutage korduvalt, et
muuta otsimise kiirust.

, Otsib aeglaselt edasi või tagasi
suunas. Vajutage korduvalt, et
muuta otsimise kiirust.
VCD/SVCD plaatidel ei ole
aeglast tagasikerimise
funktsiooni.

Valib plaadil oleva audio keele

Valib plaadil oleva subtiitrite
keele.

Vajutage korduvalt, kuni
kujutis on õiges suuruses, et

sobitus) sobituda televiisori ekraaniga.

Vahetab erinevate ekraani
kuvasuhete ja suurenduse
faktorite vahel.
Suurendatud kujutisel
liikumiseks vajutage
navigeerimise nuppe.

Läheb taasesituse valikutele ja
kuvab plaadi hetkeseisu.
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DVD menüüsse minemine

Plaadimenüü eelvaade

Märkus

H

H

H

Vaadake peatükki Seadistuste kohan-
damine > (eelistused) >

, et näha, kuidas lülitada PBC sisse
või välja.

Töötab vaid plaatidega, kus on mitme
nurga alt salvestatud stseene.

Märgistatud vahemik kordamiseks peab
olema sama loo/pealkirja piires.

[Preferences]
[PBC]

Kindlast ajahetkest alates taasesitamine

Taasesituse aja kuvamine

Erinevate vaatenurkadega DVD taasesitus

Kindla vahemiku kordamine

Märkus

Märkus

PBC (taasesituse kontroll) funktsioon on saadaval
VCD/SVCD plaatidel, mis saavad kuvada
sisumenüüd, et saaksite valida taasesituse valikud.
PBC on vaikimisi sisse lülitatud.

Kuvage sisumenüüd ühel alljärgneval viisil:

Kui PBC on sees, sisestage VCD/SVCD
plaat.

Taasesituse ajal kui PBC on sees vajutage
.

Vajutage , et valida taasesituse
valikud ja seejärel vajutage , et alustada
taasesitust.

Kui PBC on välja lülitatud, siis jäetakse
menüü ekraan vahele ja taasesitust
alustatakse esimesest loost.

Taasesituse ajal vajutage .
Kuvatakse plaadi oleku menüü.

Valige (eelvaade) ja seejärel vajutage
.

Valige eelvaate valik ja seejärel vajutage .
Kuvatakse minipiltide eelvaate ekraan.

Järgmisele/eelmisele eelvaate ekraanile
minemiseks, valige (eelmine) või

(järgmine) ja seejärel vajutage .

Taasesituse alustamiseks vajutage
valitud minipildi peal.

Taasesituse ajal vajutage .

Vajutage , et valida (korda AB).

Vajutage , et määrata alguspunkt.

Vajutage , et määrata lõpppunkt.
Kordamine algab.
Kordamise lõpetamiseks vajutage
uuesti.

1.

BACK

2. numbriklahve
OK

1. INFO

2. [Preview]

3. OK

[Prev]
[Next] OK

OK

1.

2. [REPEAT AB]

3. OK

4. OK

OK

H

H

H

H

9

9

9
9

9

Q

1. INFO

2.

[TT Time]
[CH Time]
[Disc Time]
[Track Time]

3.
OK

1. INFO

2. [Time Disp.]

3. OK

1. INFO

2. [Angle]

3.

Taasesituse ajal vajutage .
Kuvatakse plaadi oleku menüü.

Valige valik hetkel möödunud taasesituse aja
jaoks ja seejärel vajutage .

(pealkirja aeg)
(peatüki aeg)

(plaadi aeg)
(loo aeg)

Vajutage numbriklahve, et sisestada aeg, mida
vahele jätta, ja seejärel vajutage .

Taasesituse ajal vajutage .
Kuvatakse plaadi oleku menüü.

Valige (aja kuvamine) ja seejärel
vajutage .

Kuvamise valikud olenevad plaadi tüübist.

Valige valik ja seejärel vajutage .

Taasesituse ajal vajutage .
Kuvatakse plaadi oleku menüü.

Valige (nurk) ja seejärel vajutage .

Vajutage numbriklahve, et valida nurk.
Taasesitus kuvatakse nüüd teisest
vaatenurgast.

9

9

9

9

9

Q

Q

Q

[

H

H

H

H

O
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[HD JPEG]

Nautige puutumata ja kokkusurumata JPEG pilte
originaalse resolutsiooniga, kui ühendate selle toote
televiisoriga läbi HDMI kaabli.

(sees) - kuvab kõrgdefinitsioonilisi pilte.

(väljas) - kuvab standard pilte.

H

H

[On]

[Off]

[HDMI Setup] (HDMI seadistus)

Kui ühendate selle toote ja televiisori HDMI
kaabliga, valige parim HDMI seadistus, mida
televiisor toetada saab.

(resolutsioon) - valib video
resolutsiooni, mis sobib televiisoriga.

(automaatne) - leiab ja valib parima
toetatud resolutsiooni automaatselt.

- valige parim video
resolutsioon, mida televiisor toetab.
Lisainformatsiooni saamiseks lugege
televiisori kasutusjuhendit.

(HDMI sügav värv) - see
funktsioon on saadaval ainult, kui kuvamise
seade on ühendatud HDMI kaabliga ja kui see
toetab sügava värvi funktsiooni.

(automaatne) - nautige erksaid
kujutisi rohkem kui miljardi värvitooniga
sügavat värvi toetava televiisoriga.

(väljas) - väljundi standart 8 bitti
värvi.

(laiekraani formaat) -
defineerib laiekraani formaadi plaadiesitluseks.

(ülilai) - ekraani keskosa on
venitatud vähem kui ääri (töötab vaid
resolutsioonidega 720p, 1080i ja 1080p).

(4:3 postkast) - pildi
venitamist ei toimu. Musti triipe kuvatakse
mõlemas ekraani küljes (töötab vaid
resolutsioonidega 720p, 1080i ja 1080p).

(väljas) - pilti kuvatakse vastavalt
plaadiformaadile.

(EasyLink seadistus) - kui
see toode on ühendatud HDMI CEC sobiliku
televiisoriga/seadmetega, võivad kõik seadmed
reageerida alljärgnevatele käsklustele
üheaegselt:

- lülitab sisse/välja EasyLink
funktsioonid.

(ühe puutega taasesitus)
- lülitab sisse või välja ühe-puutega
taasesituse funktsiooni.  Kui EasyLink on
sisse lülitatud, vajutage .
See toode lülitub sisse.
Televiisor (kui toetab ühe-puutega
taasesitust) lülitub automaatselt sisse ja
lülitub video sisendi kanalile.
Alustatakse plaadi taasesitust, kui tootesse
on sisestatud plaat.

(ühe-puutega
ooteolek) - lülitab sisse või välja ühe
puutega ooteoleku funktsiooni. Kui
EasyLink on sisse lülitatud, vajutage ja
hoidke vähemalt kolm sekundit .
Kõik ühenduses olevad HDMI CEC
sobilikud seadmed lülitatakse
ooteolekusse.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

[Resolution]

[Auto]

[480i], [480p], [576i], [576p], [720p],
[1080i], [1080p]

[HDMI Deep Color]

[Auto]

[Off]

[Wide Screen Format]

[Super Wide]

[4:3 Pillar Box]

[Off]

[EasyLink Setup]

[EasyLink]

[One Touch Play]

[One Touch Standby]

B

B

9

9

9

9

Märkus

H

H

Peate sisse lülitama HDMI CEC
funktsioonid televiisoril/seadmetel enne,
kui saate nautida EasyLink funktsioone.
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake
televiisori/seadmete kasutusjuhendit.

Philips ei garanteeri kõigi HDMI CEC
sobilike seadmete 100% koostöötamist.
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Märkus

H

H

Toimib vaid Dolby Digital kodeeritud
DVD'ga.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake
peatükki Alustamine > Progressiivse
skanneerimise sisse lülitamine.

Video seadistused

Märkus

1. SETUP
[General Setup]

2. [Video Setup]

3. OK

4. OK

SETUP

Vajutage ).
(üldised seadistused)

menüü kuvatakse.

Vajutage , et valida ja seejärel
vajutage .

Valige valik ja seejärel vajutage .

Valige seadistus ja seejärel vajutage .

Eelmisesse menüüsse naasmiseks
vajutage .

Menüüst väljumiseks vajutage .

Kui progressiivse skanneerimisega televiisor on
ühendatud selle tootega, lülitage progressiivne
skanneerimine sisse.

9

[

Q

]

Muutke seda seadistust, kui video ei kuvata
korrektselt. Vaikimisi on see seadistus riigis kõige
enamlevinud televiisorite järgi.

- PAL süsteemiga televiisoritele.

- televiisoritele, mis töötavad nii PAL
kui ka NTSC'ga.

- NTSC süsteemiga televiisoritele.

Valige ekraani formaat:

- 4:3 ekraaniga televiisorile:
täis-kõrgus kuvatakse lõigatud äärtega.

- 4:3 ekraaniga televiisorile:
laiekraaniga pilt kuvatakse mustade triipudega
ekraani üleval ja allosas.

- laiekraaniga televiisorile: kuvasuhe
16:9.

(sees) - lülitab sisse progressiivse
skanneerimise.

(väljas) - lülitab välja progressiivse
skanneerimise.

Valige eelseadistatud pildi värvi seadistused või
kujundage personaalne seadistus.

- originaalne värvilahendus.

- erk värvilahendus.

- soe värvilahendus.

- kujundage ise värvilahendus.
Muutke ereduse, kontrasti, tooni ja värvi
küllastatuse seadistusi, seejärel vajutage .

Valige pilt taustaks.

(vaikimisi pilt) - vaikimisi
määratud taustapilt on Philipsi logo.

(salvestatud pilt) - peatatud
videokujutis või JPEG pilt.

(praegune pilt) - peatatud
videokujutise või JPEG pildi salvestamine
tootesse.

Taasesitage videot või slaidiesitlust.

Valige videokujutis või foto, vajutage , et
peatada ja seejärel vajutage .

Navigeerige valikuni (video
seadistus) > (minu taustapilt)
> (praegune pilt)).

Vajutage , et kinnitada.
Üks video kujutis või JPEG pilt
salvestatakse taustaks.
Uus salvestatud kujutis või pilt asendab
varasemalt salvestatud pildi.

H

H

q

[TV System] (televiisorisüsteem)

[TV Display] (televiisori ekraan)

[Progressive] (progressiivne)

[Picture Setting] (pildiseadistus)

[My Wallpaper] (minu taustapilt)

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

[PAL]

[Multi]

[NTSC]

[4:3 Pan Scan]

[4:3 Letter Box]

[16:9]

[On]

[Off]

[Standard]

[Bright]

[Soft]

[Personal]

OK

[Default picture]

[Saved picture]

[Current picture]

1.

2.
SETUP

3. ([Video Setup]
[My Wallpaper]

[Current picture]

4. OK
9

9
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DivX® (Ultra) videote taasesitamine

Loo taasesituse kontrollimine

Kindla vahemiku kordamine

Märkus

H Saate taasesitada vaid DivX (Ultra) videoid,
mis on laenutatud või ostetud selle toote
DivX registreerimiskoodiga (vaadake
peatükki Seadistuste kohandamine >

(üldised seadistused) >
(DivX® VOD kood)).

[General Setup]
[DivX® VOD Code]

Muusika taasesitamine

MP3/WMA muusika taasesitamine

Kiirkerimine soovitud kohta

DivX® (Ultra) video on digitaalne meediaformaat,
mis säilitab kõrge kvaliteedi vaatamata suurele
kokkusurumisele. Saate nautida DivX® (Ultra)
videoid selle DivX® (Ultra) sertifitseeritud tootega.

Sisestage plaat või USB mäluseade, mis
sisaldab DivX (Ultra) videoid.

USB: vajutage .
Kuvatakse sisumenüü.

Valige pealkiri taasesitamiseks, seejärel
vajutage .

Saate valida subtiitrite/audio keele.

Taasesitage lugu.

Kasutage kaugjuhtimispulti, et kontrollida
taasesitust.

Alustab, peatab või jätkab
plaadiesitlust.

Lõpetab plaadi taasesitluse.

Valib, mida taasesitada.

, Kiirkerimine tagasi või edasi
suunas. Vajutage korduvalt, et
muuta kerimise kiirust.

Taasesituse ajal vajutage korduvalt kuni
(väljas) kuvatakse.

Vajutage , et valida kordamise valik.

Taasesituse ajal vajutage korduvalt, et valida
kordamise valik.

1.

2.
OK

1.

2.

Nupp Funktsioon

1. [Off]

2.

1.

®

, Läheb eelmisele/järgmisele
loole.

MP3/WMA on väga kokku surutud audiofaili tüüp
(failid .mp3, .wma laienditega).

Sisestage plaat või USB, mis sisaldab
MP3/WMA muusikat.

USB: vajutage .
Kuvatakse sisumenüü.

Kui taasesitus ei alga automaatselt, valige lugu,
mida taasesitada.

Valimaks teist lugu/kausta, vajutage ,
seejärel vajutage .

Taasesituse ajal vajutage korduvalt, et
valida valik.

Kiirkerib teatud ajale plaadi
piires.

Kiirkerib teatud ajale loo
piires.

Kiirkerib teatud numbriga
loole.

Vajutage numbriklahve, et muuta aega/numbrit,
kuhu kerida.

H

H

9
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1.

2.

OK

1. INFO

Kuvatakse Funktsioon

[Disc Go To]

[Track Go To]

[Select Track]

2.

H

H

9

Audio CD:

MP3/WMA failid:

... TAASESITUS
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Märkus Märkus
H

H

H

H

H

H

H

H

H

Mitme põletamisega salvestatud paadil
taasesitatakse vaid esimesel korral
salvestatud sisu.

WMA faile, mis on salvestatud DRM
kaitsega, ei saa taasesitada sellel seadmel.

See toode ei toeta MP3PRO audioformaati.

Erilisi tähemärke, mis on MP3 lugude
nimedes (ID3) või albumite nimedes, ei
pruugita õigesti kuvada ekraanil, sest neid
tähemärke ei toetata.

Kaustasid/faile, mis ületavad toetatud
limiidi sellel tootel, ei saa kuvada või
taasesitada.

Võib kuluda rohkem aega, et pilte
televiisori ekraanile kuvada, kui
plaadil/USB'l on salvestatud palju
laule/pilte.

Kui JPEG foto ei ole salvestatud exif tüüpi
failina, ei saa kuvada tegelikku minipilti,
see on asendatud “sinise mäe“ minipildiga.

See toode saab kuvada vaid digikaamera
pilte vastavalt JPEG-EXIF formaadile, mida
kasutatakse pea-aegu kõigis
digikaamerates. See ei saa kuvada Motion
JPEG ega teises formaadis kui JPEG pilte
ega helisid, mis on pildiga seotud.

Kaustasid/faile, mis ületavad selle toote
limiidi, ei saa kuvada ega taasesitada.

Fotode taasesitamine

Fotode slaidiesitlus Fotode taasesituse kontrollimine

Saate taasesitada JPEG fotosid (faile .jpeg või .jpg
laienditega).

Sisestage plaat või USB, mis sisaldab JPEG
fotosid.

USB: vajutage .
Algab slaidiesitlus (Kodaki plaadil) või
kuvatakse sisumenüü (JPEG plaadil).

Valige foto ja seejärel vajutage , et alustada
slaidiesitlust.

Fotodel, mis on salvestatud exif formaadis,
optimaliseeritakse ekraani orientatsioon
automaatselt.

Piltide kuvamiseks värviliselt (Fun Mode) või
mustvalgelt (Simple Mode) vajutage

.

Fotode vaatamiseks minipiltidena vajutage
.

Foto valimiseks vajutage
navigeerimisnuppe.

Valitud pildi suurendamiseks ja
slaidiesitluse alustamiseks vajutage .

Menüüsse naasmiseks vajutage
.

Alustage fotode slaidiesitlust.

Kasutage kaugjuhtimispulti, et kontrollida
taasesitust.

Pöörab pilti
vastupäeva/päripäeva.

Suurendab või vähendab pilti.
Taasesitus peatub suumimise
re iimis.

Lõpetab taasesituse.

1.

2. OK

DISC
MENU

INFO

OK

BACK

1.

2.

Nupp Funktsioon

ZOOM

H

H

H

H

H

H

9
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/ Pöörab pilti
horisontaalselt/vertikaalselt.

þ
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[Analogue Output] (analoogväljund)

Valige analoogi seadistus vastavalt analoogaudio
pesaga ühenduses olevale audioseadmele.

- ümbritseva heli väljundiks läbi kahe
kõlari.

- stereo väljundiks.

- mitmekanaliliseks väljundiks.

Valige digitaalne seadistus vastavalt digitaalse
pesaga (koksiaal/digitaal) ühenduses olevale
digitaalsele võimendajale/vastuvõtjale.

(digitaalne väljund) - valige
digitaalse väljundi tüüp.

(kõik) - toetab mitmekanalilist audio
formaati.

(väljas) - lülitab välja digitaalse
väljundi.

(PCM ainult) - kahekanalilisele
audioformaadile.

(LPCM väljund) - valige LPCM
(lineaarse pulsi koodi modulatsioon) väljundi
samplingu kiirus.

- plaatidele, mis on salvestatud
sagedusega 48 kHz.

- plaatidele, mis on salvestatud
sagedusega 96 kHz.

Valige HDMI audio seadistus kui ühendate selle
toote televiisoriga HDMI kaabliga.

(sees) - lubab audio väljundit läbi
televiisori ja kõlaritesüsteemi. Kui plaadi
audioformaati ei toetata, siis muudetakse see
kahekanaliliseks heliks (lineaarne-PCM).

(väljas) - ei võimalda audio väljundit selle
mängijaga ühendatud HDMI seadmetest.

Määrake audio väljundile viivitusaeg, kui taasesitate
vidoeplaati.

Vajutage .

Vajutage , et määrata viivituse aeg.

Vajutage , et kinnitada ja väljuda.

Määrake vaikimisi helitugevus, kui taasesitate plaati.

Vajutage .

Vajutage , et määrata helitugevus.

Vajutage , et kinnitada ja väljuda.

Valige eelseadistatud heliefekt, et võimendada audio
väljundit.

- valige virtuaalne ümbritseva heli efekt,
see luuakse parema ja vasaku audiokanaliga.

(filmireþiim) - valige heliefekt
filmidele.

(muusikareþiim) - valige
heliefekt muusikale.

Paremaks helikvaliteediks stereoreþiimis,
muudetakse muusika samplingu kiirus kõrgemaks.

(väljas) - lülitab välja CD samplingu.

- muudab originaalse samplingu
kiiruse kahekordseks.

- muudab originaalse samplingu
kiiruse neljakordseks.

Muudab valjud helid pehmemaks ning vaiksed helid
tugevamaks nii, et saaksite vaadata DVD filme
vaiksel helitugevusel ilma teisi häirimata.

- nautige vaikset vaatamist öösiti.

- nautige ümbritsevat heli kogu selle
dünaamilisusega.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
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[LT/RT]

[Stereo]

[Multi Channel]

[Digital Output]

[All]

[Off]

[PCM Only]

[LPCM Output]

[48kHz]

[96kHz]

[On]

[Off]

1. OK

2.

3. OK

1. OK

2.

3. OK

[3D]

[Movie Mode]

[Music Mode]

[Off]

[88.2kHz]

[176.4kHz]

[On]

[Off]

[Digital Audio] (digitaalne audio)

[HDMI Audio]

[Audio Sync]

[Volume] (helitugevus)

[Sound Mode] (helireþiim)

[CD Upsampling] (CD parandamine)

[Night Mode] (ööreþiim)

qQ

qQ

Märkus

H

H

[LPMC Output]

[PCM Only]

seadistus on saadaval vaid
kui [Digital Output] (digitaalne väljund) on
seadistatud valikule.

Mida suurem samplingu kiirus, seda
parem helikvaliteet.
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Märkus

H

H

Kui seadistuste valik on tehtud halliks,
tähendab see seda, et seadistust ei saa
hetkel muuta.

Kasutage selle toote DivX
registreerimiskoodi, kui laenutate või
ostate video aadressilt www.divx.com/vod.
DivX videot, mis on renditud või ostetud
DivX ® VOD teenuse kaudu, saab
taasesitada vaid seadmel, millele see on
registreeritud.

Üldised seadistused

Märkus

Audio seadistused

1. SETUP
[General Setup]

2.

3. OK

4. OK

SETUP

[Lock]

[Unlock]

[Off]

[15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins]

Vajutage .
menüü kuvatakse.

Vajutage .

Valige valik ja seejärel vajutage .

Valige seadistus ja seejärel vajutage .

Eelmisesse menüüsse naasmiseks
vajutage .

Menüüst väljumiseks vajutage .

Paneb plaadile taasesituse keelu, kui plaat
sisestatakse plaadilaekasse (maksimaalselt saab 20
plaati lukustada).

(lukusta) - keelab ligipääsu sellele
plaadile. Järgmine kord, kui soovite plaati
taasesitada või lahti lukustada peate sisestama
parooli.

Valib ekraanipealse menüü jaoks keele.

Lülitub automaatselt ooteolekusse ette antud ajal.

(väljas) - unetaimer on välja lülitatud.

-
valib mahaloendamise aja, mil see toode
ooteolekusse lülitub.

9

Q

q

H

H

H

H

H

H

[Disc Lock] (plaadilukk)

[OSD Language] (ekraanipealne keel)

[Sleep Timer] (unetaimer)

(lukusta lahti) - taasesitab kõiki plaate.

[Auto Standby] (automaatne ooteolek)

[DivX® VOD Code]

Lülitab sisse/välja automaatse ooteoleku
funktsiooni.

(sees) - lülitub ooteolekusse pärast 15
minutilist tegevusetust (näiteks peatatud või
lõpetatud olekus).

(väljas) - lülitab välja automaatse
ooteoleku reþiimi.

Kuvab DivX ® registreerimiskoodi ja
maharegistreerimise koodi.

(registreerimine) - saab
registreerimiskoodi, et registreerida see toode
internetis.

(maha registreerimine) - saab
maha registreerimise koodi, et tühistada selle
toote registreerimine internetis.

Vajutage .
menüü kuvatakse.

Vajutage , et valida
(audioseadistused) ja seejärel vajutage .

Valige valik ja seejärel vajutage .

Valige seadistus ja seejärel vajutage .

Eelmisesse menüüsse naasmiseks
vajutage .

Menüüst väljumiseks vajutage .

H

H

H

H

H

H

[On]

[Off]

[Registration]

[Deregistration]

1. SETUP
[General Setup]

2. [Audio Setup]

3. OK

4. OK

SETUP

9

[

Q

q
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Muusikaga slaidiesitlus

Märkus

H

H

Muusikaga slaidiesitluse loomiseks,
peavad MP3/WMA ja JPEG failid olema
salvestatud samale plaadile/USB
mäluseadmele.

See toode taasesitab MP3, WMA, DivX
(Ultra) või JPEG faile, mis on salvestatud
USB mäluseadmele.

USB mäluseadmelt taasesitamine

MärkusLoob muusikalise slaidiesitluse, et taasesitada
MP3/WMA muusika faile ja JPEG fotosid
üheaegselt.

Taasesitage MP3/WMA muusikat.

. Vajutage , et naasta peamenüüsse.

Navigeerige fotode kausta/albumisse ja
vajutage , et alustada slaidiesitlust.

Slaidiesitlus algab ja jätkub fotode kausta
või albumi lõpuni.
Audiot taasesitatakse plaadi lõpuni.

Slaidiesitluse peatamiseks vajutage .

Muusika taasesituse peatamiseks vajutage
uuesti.

Ühendage USB mäluseade pesasse sellel
tootel.

Vajutage nuppu.
Kuvatakse sisumenüü.

Kui taasesitus ei alga automaatselt , valige fail,
mida taasesitada.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake
peatükke Muusika taasesitamine, Fotode
taasesitamine ja Video taasesitamine.

Taasesituse lõpetamiseks vajutage .

Plaadireþiimi lülitumiseks vajutage
nuppu.

1.

2 BACK

3.
OK

1.

2.

3.

4.

9
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MP3 failide loomine

Karaoke

Märkus

H

H

H

H

Failide muutmise ajal ärge kunagi vajutage
ühtegi nuppu.

DTS CD'sid ja koopia kaitsega CD'sid ei
saa muuta.

Kirjutamise kaitsega ja parooliga kaitstud
USB mäluseadmetele ei saa MP3 faile
salvestada.

Enne mikrofoni ühendamist, muutke
mikrofoni helitugevus minimaalseks, et
vältida kriiskamist.

Märkus

Selle tootega saate muuta audio CDsid MP3 audio
failideks. Loodud MP3 audio failid salvestatakse
USB mäluseadmele.

Sisestage audio CD.

Ühendage USB mäluseade pesaga sellel
tootel.

Plaadi taasesituse ajal vajutage
(loo MP3).

Kuvatakse MP3 loomise menüü.

Valige (jah) menüüst ja seejärel vajutage
.

Valige sobilik valik (valikute)
paneelilt ja seejärel vajutage korduvalt, et
valida valik.

Saate seadmega ühendada mikrofoni (pole kaasas),
et kaasa laulda muusika allikaga.

Lülitage televiisor sisse ja valige televiisori
sisendkanal.

Ühendage mikrofon toote pesaga.

Lülitage sisse mikrofoni heliväljund (vaadake
peatükki ).

Taasesitage karaoke plaati ja laulge mikrofoni.

1.

2.

3. AUDIO/CREATE
MP3

4. [Yes]
OK

5. [OPTIONS]
OK

Valik Kirjeldus

1.

2. MIC

3.
Karaoke seadistuste kohandamine

4.

9

[Speed]

[Bitrate]

[CRT Id3]

[Device]

6. [TRACK]

7. OK

[Select all] OK

[Deselect all]
OK

8. [Start] OK

[Exit]
OK

Valib kopeerimise kiiruse.

Valib kvaliteedi taseme.
Suurem bitisagedus paremaks
helikvaliteediks ja suuremaks
failisuuruseks.

Kopeerib loo informatsiooni
MP3 faili.

Loodud faile saab salvestada
vaid USB mäluseadmele.

Vajutage , et minna (loo) paneelile.

Valige audiolugu ja seejärel vajutage .

Teise loo valimiseks korrake sammu 7.

Kõikide lugude valimiseks valige menüüst
(vali kõik) ja vajutage .

Kõikide lugude valikust eemaldamiseks
valige menüüst (eemalda
kõik) ja vajutage .

Valige menüüst ja seejärel vajutage ,
et alustada muutmist.

Kui toiming on lõpetatud, luuakse USB
mäluseadmele automaatselt uus kaust
kõikide uute MP3 failide jaoks.

Menüüst väljumiseks valige (välju) ja
seejärel vajutage .

Q

H

H

H

H
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Karaoke seadistuste kohandamine Karaoke salvestamine

Märkus

Märkus

H

H

Peate sisse lülitama mikrofoni heliväljundi
(mikrofoni) valikus, et

aktiveerida karaokega seotud menüü
valikuid.

See seade toetab salvestamist MAS USB
seadmele (välja arvatud MTP/NAS
seadmed).

[Microphone]

1. KARAOKE

2. OK

3.
OK

4. KARAOKE

[Microphone]

[MIC Volume]

[Echo]

[Karaoke Scoring]

[Karaoke Idol]

[Karaoke Scoring]

[Karaoke Idol]

[Start] OK

[Key Shift]

[Vocal]

1. KOK RECORD

[Start at current time]

[Start from beginning]

KOK RECORD

2. OK

KOK
RECORD

Vajutage .
Kuvatakse karaoke seadistuste menüü.

Valige valik ja seejärel vajutage .

Muutke või määrake seadistus ja seejärel
vajutage .

Vajutage uuesti, et väljuda menüüst.

(mikrofon) - lülitab sisse või välja
mikrofoni heliväljundi.

(mikrofoni helitugevus) - muudab
mikrofoni helitugevust.

(kaja) - muudab kaja taset.

(karaoke punktid) - lülitab
karaoke punktide funktsiooni välja või valib
punktiarvestuse taseme
(algaja/kesktase/edasijõudnud). Kui tase on valitud,
kuvatakse iga laulu lõpus punktid.

- lauluvõistlus 4 laulja vahel.

1) valikus valige tase
(algaja/kesktase/edasijõudnud).

2) valikus lülitage võistlus sisse.
Kuvatakse laulude valimise menüü.

3) Sisestage lugu (VCD/SVCD) või pealkiri/peatükk
(DVD) esimeseks lauluks. Kokku saab valida
kuni 4 laulu.

4) Seejärel valige ja vajutage , et
alustada valitud laulude taasesitust.

Kui kõik valitud laulud on lõppenud,
kuvatakse võistluse tulemused.

(helistiku muutmine) - muudab
helikõrgust, et see sobiks teie häälega.

(vokaal) - valib erinevaid karaoke audio
reþiime või lülitab originaalvokaali välja.

Saate salvestada oma laulmist USB mäluseadmele.
Iga kord saate salvestada ühe laulu ja kõik need
laulud salvestatakse .mp3 formaadis.

Esmakordsel USB mäluseadmele salvestamisel
luuakse automaatselt kaust nimega PHILIPS, kuhu
salvestatakse failid.

Karaoke ajal vajutage , et
kuvada salvestamise menüüd:

(alusta praegusest
hetkest) - alustab salvestamist koheselt.

(alusta algusest) -
alustab salvestamist loo algusest.

Ilma salvestamiseta väljumiseks vajutage
uuesti .

Vajutage , et valida valik, ja vajutage .
Salvestamine algab ja salvestamise
progressi näidik kuvatakse.
Kui laul lõppeb, saab salvestis valmis ja
salvestamine lõppeb.
Salvestamise ajal võite vajutada

ja järgida ekraanipealseid
juhiseid, et lõpetada salvestamine.
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