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MÄRKUSED

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

HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides),
HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI
licensing LLC kuuluvad kaubamärgid.

DVD Video on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv
kaubamärk.



Autoriõigused

Garantii

Kaubamärgid

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on
USA-s seatud

patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Rovi
Corporation'i kasuks. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on
keelatud.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta. Kaubamärgid on
Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand. Philips säilitab
õiguse muuta seadmeid igal ajal, ilma et ta on kohustatud muutma eelmisi
väljalastud tooteid.

Vigastuse oht! Oht kahjustada seadet ning katkestada garantii! Ärge kunagi
proovige seadet ise parandada.

Kasutage seadet ja selle lisaseadmeid vaid nendel eesmärkidel, milleks see tootja
poolt mõeldud on. Hoiatussilt seadme taga näitab, et on oht elektrilöögiks.

Ärge kunagi eemaldage seame kesta! Kontakteeruge alati Philipsi
klienditeenidusega, kui seadet on tarvis parandada.

Kõik tegevused seadmega, msi ei ole selel kasutusjuhendiga kooskõlas, kõik
kohandused ja seadme lahti võtmine, kastkestavad garantii.

DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaat, mille lõi DivX, Inc. Käesolev
seade on ametlik DivX Certified® seade, millega on võimalik DivX videofaile
taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem
informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima,
et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot.
Registreerimiskoodi genereerimiseks minge seadistusmenüüs DivX VOD
sektsiooni. Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada veebilehel
vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning rohkem DivX VOD kohta teada
saada.

DivX®, DivX Certified® ning nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc.
kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
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Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi
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MÄRKUSED

Toote hooldamine

Keskkonna kaitsmine

Vastavus

H

H

H

H

Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.

Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.

Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui te ei plaani seadet kasutada pikemat
aega.

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet.

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

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

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning
mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta.
Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetele.

See seade sisaldab seda märget:

KLASS1
LASERTOODE
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H

H

H
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oSämplingumäär:

MP3: 8kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz

WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

Konstantne bitimäär:

MP3: 8 kbps – 320 kbps

WMA: 64 kbps – 192 kbps

Mõõtmed (L x K x P): 360 x 42 x 209 (mm)

Netokaal: 1,34 kg

Vooluvarustuse näitajad: 230 V, 50 HZ

Voolutarbivus: < 10 W

Voolutarbimine ooteolekus: < 0.4 W

Kaugjuhtimispult ja üks patarei

Audio/Video kaablid

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

Peaseade

Vool

Kaasasolevad lisatarvikud

Laseri andmed

7
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OHUTUS

Lugege enne oma DVD mängija kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et
saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage toote
lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub
vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi
kasutajatoega ja laske toodet enne selle kasutamist kontrollida.

Ärge kunagi asetage toodet ega selle lisaseadmeid lahtise tule või muude
soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.

Ärge kunagi asetage esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse
avaustesse.

Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te
eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb
pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.

Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.

Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest
tõmmates.

Enne seadme seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab
seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage seadet
seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

Ärge kunagi jätke seadme kaugjuhtimispulti või selle patareisid vihma, vee
või liigse kuumuse kätte.

Ärge kasutage pistikute juures jõudu. Lahtised pistikud võivad põhjustada
tulekahju.

Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige
kokkupuudet kiirega.

Ärge puudutage plaadisahtlis olevat optilist läätse.

Ärge kunagi asetage seadet või muid esemeid toitejuhtme peale.

Kui seadet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige
see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga,
enne kui selle seinakontakti ühendate.

Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber
ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et
kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei
kasutata pikka aega.

Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema
keskkonnasõbralikult.

Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid
saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatusest väljas!
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H

H

Elektrilöögi või tulekahju oht!

Lühise või tulekahju oht!

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

Ülekuumenemise oht!

Keskkonna saastamise oht!

Patareide neelamise oht
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Märkus

H Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Taasesitatavad meediaformaadid

Video

Audio

DVD piirkonnakood Riigid

Plaadid

Fail

USB mäluseade

Venemaa

DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW
(maksimaalne failide arv: 648)

Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid.

Audio: .mp3, .wma.

Pilt: .jpg, .jpeg.

Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)

Klassitugi: MSC (Mass Storage Class)

Failisüsteem: FAT16, FAT32

Maksimaalne albumite/kaustade arv: 300

Maksimaalne lugude/pealkirjade arv: 648

Signaalisüsteem: PAL / NTSC

Komposiitvideo väljund: 1 Vp-p (75 oomi)

Komponentvideo väljund: 0.7 Vp-p (75 oomi)

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

2-kanaliline analoogväljund

Audio Front L&R: 2 Vrms (47k Oomi)

Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 Oomi)

Koaksiaal

HDMI väljund

H
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Salvestatud faile (JPEG, MP3, WMA) ei saa taasesitada ega lugeda

DivX videofaile ei saa taasesitada

DivX subtiitreid ei kuvata korrektselt

EasyLink funktsioon ei tööta

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Veenduge, et fail on salvestatud UDF, ISO9660 või JOLIET formaadis.

Veenduge, et failide arv ei ületa limiiti (648 faili maksimaalselt).

Veenduge, et seade toetab antud faile (Vaadake peatükki "Tehnilised andmed"
> "Taasesitatavad meediaformaadid").

Kontrollige, et faililaiend on õige.

DRM-kaitsega videofaile, mida salvestatakse USB mäluseadmele, ei saa
taasesitada analoog video ühenduse kaudu (näiteks komposiit, komponent
ja scart). Salvestage video toetatud plaadile, et taasesitada neid faile.

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

Veenduge, et DivX video fail ja subtiitrite fail on salvestatud samasse kausta.

Valige tähemärgid, mis toetab Teie subtiitreid (Vaadake peatükki "Eelistused"
> "DivX subtiitrid").

Veenduge, et EasyLink funktsioon on televiisoril sisse lülitatud.

Veenduge, et EasyLink funktsiooni seaded on õiged.

9

Märkus

H Kui ekraanile ilmub "X", siis tähendab see, et valitud funktsioon ei ole
antud meediaformaadi jaoks või hetkel saadaval.

Meediaformaat Funktsioon Klahvid / tegevused

Taasesitamise katkestamine

Taasesitamise hetkeline peatamine ja
taastamine

Eelmise/järgmise pealkirja, peatüki, loo
või faili juurde liikumine

Helikeele või helikanali valimine

Subtiitrite keele valimine

Kodulehele naasmine

Juurmenüüsse naasmine

Plaadimenüüsse naasmine

PBC (taasesitamise kontroll) funktsiooni
aktiveerimine või deaktiveerimine

Korduvesituse  valimine

Kindla lõigu kordamine loos

Pealkirja või peatüki juurde liikumine

P

]

a b/

AUDIO

SUBTITLE

BACK

DISC MENU

DISC MENU

1) Vajutage klahvile

2) Kasutage klahve / .

REPEAT/ REPEAT
A-B

O R

1) Vajutage kaks korda klahvile
, et märkida

alguspunkt.

2) Vajutage uuesti klahvile
, et märkida

lõpp-punkt.

Normaalse taasesitamise
taastamiseks vajutage klahvile

.

REPEAT/REPEAT A-B

REPEAT/REPEAT A-B

REPEAT/REPEAT A-B

H

1) Vajutage klahvile .

2) Vajutage klahve , et sisestada
pealkirja/peatüki number.

3) Vajutage kinnitamiseks klahvile .

GOTO

OK

\ [/

KONTROLLNUPUD JA TAASESITAMINE
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Märkus

H

H

H

H

Teil on võimalik taasesitada ainult DivX videosid, mis on laenutatud või
ostetud selle mängija DivX registreerimise koodi abil. Vaadake peatükki
"Seadistused" > "Üldine seadistamine" > [DivX® VOD kood] ("Setup" >
"General Setup" > "[DivX® VOD code]")

Seade ei toeta subtiitreid, millel on failinimes järgmised laiendid: .srt,
.smi, .sub, .ssa, .ass, .psb, .txt.

Subtiitrite failinimi peab olema samasugune kui DivX video failinimi
(välja arvatud laiend).

DivX video fail ja subtiitrite fail peavad olema salvestatud samasse
kausta.

Meediaformaat Funktsioon Klahvid / tegevused

Loo juurde liikumine

Âtri meklçt atpakaï/ uz priekðu

Aeglaselt edasi otsing

Aeglaselt tagasi otsing

Suurendamine/suurenduse vähendamine

Pildi pööramine

Piltide eelvaade

Valikute Fun Mode (värviline pilt) ja
Simple Mode (must-valge pilt) vahel
lülitamine

1) Deaktiveerige PBC.

2) Vajutage .

3) Kasutage klahve / , et sisestada
loo number.

4) Vajutage kinnitamiseks .

GOTO

OK

\ [

Vajutage korduvalt klahvile / , et
valida kiirus.

O R

Vajutage korduvalt klahvile , et valida
kiirus.

\

Vajutage korduvalt klahvile , et valida
kiirus.

[

Vajutage klahvile .

Kasutage klahve / / / ,
et liikuda suurendatud pildil.

N

\ [ O RH

Kasutage klahve / / / .\ [ O R

1) Vajutage piltide slaidiesitluse ajal
klahvile .

2) Kasutage klahve / / / ,
et valida pisipilt.

BACK

\ [ O R

Vajutage piltide slaidiesitluse ajal klahvile
UDISC MEN

KONTROLLNUPUD JA TAASESITAMINE
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Hoiatus

H Elektriðoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

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 tood ja saage
abi .

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

Mudeli number: _______________________________

Seerianumber:

Vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida õiget sisendkanalit
televiisoril.

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

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 videoresolutsiooni muutmise ajal, peate tagasi lülitama
vaikimisi re iimi peale.

Kontrollige, kas helikaablid on ühendatud helisisendiga televiisoril.

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.

Veenduge, et seade toetab antud plaati või USB mäluseadet (Vaadake
peatükki "Tehnilised andmed" > "Taasesitatavad meediaformaadid").

Veenduge, et salvestatud plaadi vormindamine on lõpetatud.

www.philips.com/welcome

_______________________________

þ

Pilt puudub

HDMI ühendusega pole pilti

Televiisorist ei tule heli

HDMI ühendusega pole heli

DivX video taasesituse ajal pole heli

Plaati või USB mälupulka ei saa lugeda

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

[HDMI Audio]

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Märkus

H Tarkvara uuendamise ajal ei tohi seadme vooluvõrgus katkestusi olla.

Praeguse tarkvara versiooni kontrollimine

Tarkvara uuendamine

Vaadake, mis on Teie seadme praegune tarkvara versioon ning külastage Philipsi
kodulehte, et saada informatsiooni tarkvara uuendamise kohta.

Vajutage klahvile .

Valige ja vajutage seejärel .

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

Kirjutage üles [Version] kirja taga olevad viimased kaks numbrit
(näiteks, ülemise pildi puhul on need ).

Antud tarkvara versioon on .

Külastage kodulehte www.philips.com/support.

Otsige informatsiooni seotud võtmesõnaga "DVP3880K/51".

Klikkige otsingunupul, et kuvada informatsiooni.

Lugege Firmware Upgrade Readme (tarkvara uuendamise juhend) faili ja
järgige instruktsioone, et teostada tarkvara uuendamine.

1.

2. OK

3. [Preference] [Version info]
OK

4. "XX"
"14"

VXX

1.

2.

3.

4.

9
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TARKVARA UUENDAMINE

11

1. OK

2.
OK

3. OK

Vajutage klahvidele , et valida ja vajutage seejärel .
Kõik toetatud kaustad ja failid esitatakse nimekirjana.

Kasutage klahve , et valida muusikafail ja vajutage seejärel klahvile
, et alustada taasesitamist.

Kui muusikafail on salvestatud kausta või alamkausta, siis sisenege
enne antud kausta.

Kasutage klahve , et valida pildifail ja vajutage seejärel , et alustada
slaidiesitlusega.

Kui pildifail on salvestatud kausta või alamkausta, siis sisenege enne
antud kausta.

Slaidiesitluse katkestamiseks vajutage klahvile .

Muusika katkestamiseks vajutage taaskord klahvile .

\ [

\ [

\ [

/

/

/
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Märkus

H

H

H

H

Muusika ja pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB
seadmele.

Kui ühele plaadile või USB seadmele on salvestatud palju faile, siis
nende lugemine ja kuvamine võtab kauem aega.

Mängija suudab kuvada ainult digitaalse kaamera pilte, mis on JPEG-
EXIF formaadis, mis on laialdaselt kasutatud digitaalsetes kaamerates.
See ei suuda kuvada Motion JPEG pilte või pilte, mis on muus
formaadis kui JPEG. Piltidega seotud heliklippe ei kuvata samuti.

Kui JPEG pilt ei ole salvestatud "exif" tüüpi failina, siis kuvatakse selle
pisipildina "sinine mägi".

PILTIDE JA MUUSIKA SLAIDIESITLUS
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AUDIO CD KONVERTEERIMINE MP3 FAILIDEKS

Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et lõpetada see protsess.
Loodud MP3 failid salvestatakse kaustas nimega "_PHILIPS".9

Märkus

H

H

DTS CD-d ja koopiakaitsega CD-plaate ei saa konverteerida.

Kirjutamiskaitsega või krüpteeritud USB mäluseadmele ei saa
salvestada MP3 faile.

21

SEADISTAMINE

Salasõna muutmine

1. [Preference] [Password] [Change]
OK

2. OK
[Old Password]

3.

4.

5.

6. [New Password]

7. [Confirm PWD]

[DivX Subtitle]

[Version Info]

[Default]
[Disc Lock] [Parental Control]

[Password]

Valige (eelistused) > (salasõna) >
(muuda) ja vajutage seejärel .

Kuvatakse salasõna muutmise kasutajaliides.

Vajutage uuesti .
(vana salasõna) taha kuvatakse esimese numbrina "0".

Kasutage klahve , et määrata esimese numbri väärtus (0-9).

Vajutage klahvile .

Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada 6-kohaline vana salasõna.

Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada uus salasõna (uus
salasõna) taha.

Korrake samme 3 kuni 4, et sisestada uuesti uus salasõna
(salasõna kinnitamine) taha.

- Tähemärkide valimine, mis toetavad Teie DivX video subtiitreid.

- Selle mängija tarkvara versiooni kohta info kuvamine..

- Kõikide tehase poolt määratud seadistuste taastamine, välja arvatud
seaded (plaatide lukustamine),
(lapsevanemakontroll) ja (salasõna) funktsioonide jaoks.

9

9

\ [/

R



Seadistamine

Märkus
H

H

H

H

H

H

Mõne DVD-plaadi puhul on helikeelt või subtiitrite keelt võimalik muuta
ainult plaadimenüüst.

Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, valige . Vaadake
keelekoodide nimekirja (vaadake peatükki "Keeltekoodid") ning sisestage
vajaliku keele kood. (vaadake peatükki "Seadistamine" > " Üldine
seadistamine" > "Lukustatud plaadi taasesitamine", et saada
lisainformatsiooni 4-kohalise koodi sisestamise kohta.)

Selleks, et taasesitada DVD-plaati, millel on kõrgem reitingu tase kui
Teie seadistusel, sisestage enne salasõna.   (vaadake peatükki
"Seadistamine" > " Üldine seadistamine" > "Lukustatud plaadi
taasesitamine", et saada lisainformatsiooni.)

Reitingud sõltuvad riikidest. Selleks, et lubada kõikide plaatide
taasesitamine, valige .

Mõnedel plaatidel on reitingud peale kirjutatud, kuid ei ole reitinguga
salvestatud. Sellel funktsioonil ei ole antud plaatidele mingit efekti.

Kui Te olete salasõna unustanud, sisestage "136900" enne, kui määrate
uue salasõna.

[Others]

[8 Adult]

Märkus

Märkus

[Audio]

[Subtitle]

[Disc Menu]

[Parental Control]

[PBC]

[Password]

- Helikeele valimine.

- Subtiitrite keele valimine.

- Plaadimenüü keele valimine.

- Reitingutaseme määramine, et keelata lastele plaatide
taasesitamine. Need plaadid peavad olema salvestatud reitingutasemetega.

- PBC (playback control, taasesitamise kontroll) funktsiooni
aktiveerimine/deaktiveerimine.

- Lukustatud või reitingu tasemega plaatide salasõna muutmine.
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KARAOKE

[Microphone]

[Mic Volume]

[Echo]

[Karaoke Scoring]

[Karaoke Idol]

[Key Shift]

[Vocal]

Karaoke funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine.

Mikrofoni helitaseme kohandamine.

Mikrofoni kajataseme kohandamine.

Valige raskustase, milega teie laulmist hinnatakse. Kui lugu on lõppenud, antakse
teie lauluoskusele hinnang.

Tehke oma sõpradega Karaoke võistlus.

Aktiveerige see funktsioon ning seejärel jälgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et
võistlusega alustada.

Muusika helitaseme suurendamine ja vähendamine.

Valige või lülitage hääl välja.

Te saate oma lugusid USB mäluseadmele salvestada. Lood salvestatakse .MP3
formaadis.

Sisestage toetatud USB mäluseade.

Vajutage klahvile .

Jälgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadistamine lõpetada.

Vajutage klahvile , et seadistused kinnitada, ning seejärel alustage
muusika rütmis kaasalaulmist.

Kui lugu on lõppenud, salvestumine peatub.

Salvestamisest väljumsieks vajutage taaskord klahvile .

1.

2. KARAOKE

3.

4. OK

KARAOKE

H

H

9

H

Märkus

Märkus

H

H

H

Enne teiste Karaoke seadistuste muutmist lülitage see valik sisse:
.

Veenduge, et USB mäluseadmel on piisavalt vaba mälu.

Salvestada ei saa DTS plaatidele ega kopeerimiskaitsega plaatidele.

[On]

Oma lugude salvestamine

Heliseaded

Märkus

Märkus

H

H

H

[LPCM Output] [DIgital Output]
[PCM Only]

seadistust saab muuta siis, kui on
määratud valikult .

Mida kõrgem on sämplingu määr, seda parem on helikvaliteet.

See on rakendatav ainult Dolby Digital DVD-plaatide puhul.

[Analogue Output]

[Stereo]

[LT/RT]

[Digital Audio]

[Digital Output]

[Off]

[All]

[PCM Only]

[LPCM Output]

[HDMI Audio]

[Audio Sync]

[Volume]

[Sound Mode]

[Night Mode]

- Heliväljundi seadete muutmine AUDIO OUT L/R pesa
kasutamiseks.

- multikanalilise Dolby digitaalse heli muundamine stereo heliks.

- multikanalilise Dolby digitaalse heli muundamine 2-kanaliliseks
ruumiliseks heliks.

- Heliväljundi seadete muutmine COAXIAL/DIGITAL OUT pesa
kasutamiseks.

- Digitaalse väljunditüübi valimine.

- Digitaalse väljundi deaktiveerimine.

- Toetatakse multikanalilisi heliformaate.

- Muundamine kahe-kanaliliseks helisignaaliks.

- LPCM (Linear Pulde Code Modulation) väljundi sämlingu
määra valimine.

- Läbi HDMI kaabli heliväljundi aktiveerimine või deaktiveerimine.

- Heliväljundi viivitusaja seadistamine videoplaadi taasesitamisel.

- Vaikimisi helitaseme määramine.

- Eelsalvestatud heliefekti valimine.

- Valju heli ja pehme heli võrdsustamine. Aktiveerige see
funktsioon, et vaadata öösel DVD filme madalal helitugevusel.

H

H

H

H

H

H

H
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Video seadistamine

Märkus

H Vaadake peatükki , et saada lisainformatsiooni."Philips EasyLink"

[TV System] - TV-süsteemi valimine, mis sobib Teie televiisoriga. Vaikimisi sobib
see Teie riigis üldiselt kasutatavate televiisoritega.

[Aspect Ratio]

[Progressive]

[Picture Setting]

[HD JPEG]

[HDMI Setup]

[Resolution]

[HDMI Deep Color]

[Wide Screen]

[EasyLink Setup]

[EasyLink]

[1 Touch Standby]

- Kuvasuhte valimine, mis sobib Teie televiisori ekraaniga.

- Progressiivse skaneerimise re iimi aktiveerimine/deaktiveerimine

sellel seadmel.

- Eelsalvestatud pildi värvi seadistuse valimine või seadistuse
muutmine.

- Aktiveerige see seadistus, et vaadata kõrg-kvaliteetseid pilte HDMI
ühenduse kaudu.

- Valikud HDMI ühenduse jaoks.

- Kõrg-kvaliteetse video resolutsiooni valimine.

- Kui video on salvestatud Deep Color (sügavad värvid)
funktsiooniga või Teie televiisor toetab antud funktsiooni, siis on Teil selle
funktsiooni abil võimalik luua kirevaid pilte rikkalikema värvidetailidega.

- Ekraaniformaat laiekraan videote jaoks.

- See seade toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis
kasutab HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolli. Teil on
võimalik juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil EasyLink funktsiooni toega
seadmeid, mis on omavahel HDMI kaudu ühenduses.

- EasyLink funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine.

[1 Touch Play] - Kui Te aktiveerite selle funktsiooni, lülitub HDMI CEC
televiisor automaatselt HDMI sisendkanalile, kui Te hakkate plaati
taasesitama.

- Kui Te aktiveerite selle funktsiooni, on Tei võimalik
vajutada ka hoida seadme kaugjuhtimispuldil all klahvi , et lülitada
kõik ühendatud HDMI CEC seadmed samaaegselt puhkereþiimi.

ž

H

H

H

H

H

H

H

H
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VALIKUD

Vajutage taasesitamise ajal klahvile , et valida järgmiste valikute vahel:OPTIONS

Meediaformaat Seadistuse valik Funktsioon

[Info]

[PBC]

[Aspect Ratio]

[Volume]

[Angle]

[Colour]

[Photo Preview]

Kuvab taasesitamise informatsiooni.

PBC aktiveerimine / deaktiveerimine.

Pildi kuvasuhte valimine ekraanil.

Helitaseme kohandamine.

Saadaval oleva kaameranurga valimine.

Valikute Fun Mode (värviline pilt) või
Simple Mode (must-valge pilt) vahel
valimine.

Piltide minipiltide kuvamine.

[Microphone] Karaoke funktsiooni aktiveerimine või
deaktiveerimine.

[Karaoke setup] Mikrofoni helitaseme, kajataseme ning
muusika helitugevuse suurendamine või
vähendamine.

[Vocal] Hääle valimine või välja lülitamine.
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H

H

H

Kasutage klahve , et valida menüüst valik või seadistus.

Vajutage klahvile , et siseneda alumise taseme menüüsse või kinnitada
valitud seadistus.

Vajutage klahvile , et naasta ülemise taseme menüüsse.

\ [/

OK

BACK

Märkus

H Kui valik on hall, siis tähendab see, et seadistust ei saa praegu muuta.

Üldine seadistamine

Märkus

Nõuanne

H

H

H

Külastage kodulehte , et saada informatsiooni Teie
mängija registreerimise kohta ning DivX videote laenutamise või
ostmise kohta.

Selle seadmega on võimalik taasesitada ainult neid DivX videosid, mis
on laenutatud või ostetud selle registreerimise koodi abil.

Vaadake peatükki "Seadistused" > “Eelistused" > ("Setup" >
"Preferences" > ), et saada lisainformatsiooni salasõna
muutmise kohta.

www.divx.com/vod

Lukustatud plaadi taasesitamine

[Salasõna]
[Password]

[Disc Lock]

[Lock]

[Unlock]

(Plaadi lukustamine) - plaadi taasesitamise lukustamine
(maksimaalselt on võimalik lukustada 20 plaati).

(lukustamine) - Praeguse plaadi lukustamine. Selleks, et taasesitada
plaati või seda lahti lukustada, peate sisestama salasõna.

(lahti lukustamine) - Kõikide plaatide taasesitamise võimaldamine.

þ

þ

/

H

H

[OSD Language]

[Sleep Timer]

[Auto Standby]

[DivX® VOD Code]

[Please
enter password]

1.

2.

3.

4. OK

- ekraanimenüü keele valimine.

- Ajaperioodi määramine, mille möödudes lülitub seade
automaatselt Eco-power puhkere iimi.

- Aktiveerige see funktsioon, et automaatselt lülituda Eco-power
puhkere iimi kui 15 minuti jooksul ei ole ühtegi tegevust tehtud.

- DivX registreerimise koodi ja registreeringu eemaldamise
koodi kuvamine.

Kui Te olete plaadi lukustanud ja proovite seda taasesitada, kuvatakse
(palun sisestage salasõna) ning esimese salasõna tähemärgina

kuvatakse "0".

Kasutage klahve , et määrata esimese tähemärgi väärtus (0 kuni 9).

Vajutage klahvile .

Korrake samme 1 kuni 2, et sisestada 6-kohaline salasõna.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .

\ [

R
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