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YLEISTÄ TURVAOHJEITA

Yleistä
• Arvokilpi (johon on merkitty

sarjanumero) on laitteen
takapaneelissa.

• Tallennus on sallittua
tekijänoikeuslaissa mainituin
rajoituksin.

• Tämä tuote täyttää Euroopan
yhteisön radiohäiriösuojausta
koskevat vaatimukset.

Ympäristötietoa
Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty
pois. Olemme pyrkineet siihen, että
pakkauksesta on helppo erotella kolme
päämateriaalia: pahvi (laatikko),
styroxmuovi (pehmike) ja polyeteeni (pussit,
vaahtomuovi).

Laitteessa käytetyt materiaalit voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen, jos
purkamisen hoitaa tähän erikoistunut
asiantuntija. Pakkausmateriaalien,
vanhojen paristojen ja vanhojen laitteiden
hävittämisessä suosittelemme
noudatettavaksi annettuja paikallisia
ohjeita.

Turvaohjeita
• Tarkista ennen laitteen käyttöä, että

arvokilvessä mainittu käyttöjännite (tai
jännitteenvalitsimen asetus) vastaa
paikallista verkkojännitettä. Ellei se
vastaa, kysy neuvoa myyjältä. Arvokilpi
on laitteen takapaneelissa.

• Älä siirtele laitetta silloin kun virta on
kytketty.

• Aseta laite tukevalle alustalle (esim.
kirjahyllyyn).

• Laite on asetettava sellaiseen paikkaan,
että riittävä ilmankierto estää laitteen
ylikuumenemisen. Jätä laitteen taakse
ja yläpuolella tyhjää vähintään 10 cm ja
kummallekin sivulle 5 cm.

• Laitteessa on sisäänrakennettu
ylikuumenemissuoja.

• Varo sijoittamasta laitetta pehmeälle
paksulle matolle, niin että pohjassa
olevat ilmanvaihtoaukot peittyvät.

• Suojaa laite kosteudelta, sateelta,
hiekalta ja liialta kuumuudelta.

• Älä missään tapauksessa yritä itse
korjata laitetta, muuten takuu lakkaa
olemasta voimassa!

• Jos laite tuodaan kylmästä lämpimään
huoneeseen tai sitä pidetään kosteassa
tilassa, kosteus voi kondensoitua
lukupään linssiin. Jos näin käy, CD-
soitin ei toimi normaalisti. Jätä
laitteeseen virta noin tunniksi ilman että
syötät levyä, kunnes laite toistaa taas
normaalisti.

• Sähköstaattinen purkaus voi aiheuttaa
yllättäviä ongelmia. Tarkista häviävätkö
ongelmat, jos irrotat verkkojohdon
pistorasiasta ja yhdistät takaisin
muutaman sekunnin kuluttua.

• Huom.  Toiminnanvalitsin on
kytketty toisiopuolelle, eikä se
kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on
kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on
pistorasiassa.

• Laite ei saa olla alttiina tippu-tai
roiskevedelle.

• Luokan 1 laserlaite
Varoitus!  Laitteen käyttäminen muulla
kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.

Energy Star

ENERGY STARR-yhteistyökumppanina
Philips on todennut, että tämä tuote täyttää
ENERGY STARR-ohjeet energia-
hyötysuhteen osalta.

Tarvikkeet (Mukana)
– Kauko-ohjain
– Paristot (2 x AA) kauko-ohjaimeen
– AM-kehäantenni
– ULA-antenni
– Verkkojohto
– CS-05 Surround-kaiutinpaketti (sisältää

2 surround-takakaiutinta ja 1
keskikaiuttimen).

– SCART-johto
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A AM-antenni
Yhdistä mukana oleva kehäantenni
liitäntään AM ANTENNA. Aseta AM-
kehäantenni riittävän kauas laitteesta ja
käännä parhaaseen vastaanottoasentoon.

B ULA-antenni
Yhdistä mukana oleva ULA-lanka-antenni
liitäntään FM 75 Ω. Säädä ULA-antennin
asentoa, niin että vastaanotto on
mahdollisimman hyvä.

Ulkoantenni
Paras ULA-stereovastaanotto saadaan
yhdistämällä ULA-ulkoantenni liitäntään
FM ANTENNA 75 Ω käyttäen 75 Ω:n
koaksiaalijohtoa.

C Kaiuttimet
• Yhdistä oikea kaiutin liittimiin Front R,

värillinen johdin liittimeen + ja musta
johdin liittimeen -.

• Yhdistä vasen kaiutin liittimiin Front L,
värillinen johdin liittimeen + ja musta
johdin liittimeen -.

• Kiinnitä kaiutinjohtimen paljas osa
kuvassa näytetyllä tavalla.

12 mm

kiinniauki

KÄYTTÖÖNOTTO

Varoitus:
– Äänentoiston kannalta on edullisinta

käyttää mukana olevia kaiuttimia.
– Yhdistä vain yksi kaiutin jokaista +/-

kaiutinliitinparia kohti.
– Älä käytä kaiuttimia, joiden impedanssi

on alempi kuin mukana olevilla
kaiuttimilla. Katso tämän käyttöohjeen
osaa TEKNISET TIEDOT.

D Keskikaiutin
Yhdistä musta (merkitsemätön) johdin
mustaan liitäntään CENTER ja valkoinen
(merkitty) johdin siniseen liitäntään
CENTER.

E Takakaiuttimet
Yhdistä mustat (merkitsemättömät)
johtimet mustiin liitäntöihin REAR
SURROUND ja valkoiset (merkityt) johtimet
harmaisiin liitäntöhin REAR SURROUND.

F Subwoofer-kaiutin
Voit yhdistää liitäntään SUBWOOFER OUT
erikseen saatavissa olevan subwoofer-
aktiivikaiuttimen. Subwoofer-kaiutin
toistaa matalat bassotehosteet (esim.
räjähdykset, avaruusalusten jylinä yms.).
Muista noudattaa subwoofer-kaiuttimen
mukana olevia ohjeita.

G Johdottomat Surround-
kaiuttimet

Voit yhdistää johdottomien takakaiuttimien
lähettimen (ei mukana) liitäntöihin
SURROUND OUT johdollisten
takakaiuttimien tilalle. Muista noudattaa
johdottomien takakaiuttimien mukana
olevia ohjeita.

Huom.:
– Johdottomien lähettimien ja kaiuttimien

saatavuus edellyttää paikallisten
viranomaisten hyväksyntää. Tarkista
asia paikalliselta
hyväksyntäviranomaiselta.

H Linjalähtö (myös johdottomille
kaiuttimille)

Voit yhdistää vasemman ja oikean LINE
OUT -liitännän erillisen äänittävän CD-
soittimen liitäntöihin ANALOGUE IN. Näin
voit tallentaa analogista signaalia.

Voit myös asentaa lisäkaiuttimet erilleen
laitteesta (esim. toiseen huoneeseen)
ilman, että pitkiä johtoja tarvitsee vetää
huoneiden poikki. Voit laittaa lisäkaiuttimia
niin monta kuin haluat, kunhan ne kaikki
toimivat samalla radiotaajuudella. Yhdistä
radiotaajuuslähetin liitäntöihin LINE OUT.

Aseta aktiivikaiuttimet haluamaasi
paikkaan. Muista noudattaa
aktiivikaiuttimien mukana olevia ohjeita.

I Muiden laitteiden
yhdistäminen

Voit yhdistää television, kuvanauhurin,
laser disc -soittimen, DVD-soittimen tai
äänittävän CD-soittimen vasemman ja
oikean äänikanavan tämän laitteen
tuloliitäntöihin AUX/CDR IN.

J AV out -liitäntä
Yhdistä laitteen takana oleva liitäntä AV
OUT television tai kuvanauhurin
tuloliitäntään käyttämällä mukana olevaa
scart-johtoa katselua tai tallennusta varten.

Huom.:
– Voit myös yhdistää laitteen takana

olevan liitännän S-VIDEO OUT (Y/C) tai
VIDEO-OUT (CVBS) television liitäntään
S-VIDEO IN käyttämällä erikseen
saatavaa vastaavaa S-VIDEO -johtoa tai
CVBS-johtoa.

K Digitaalinen lähtö
Voit äänittää tästä liitännästä digitaalista
ääntä CD/DVD-soittimesta  mihin tahansa
audiolaitteeseen, jossa on digitaalinen tulo
(esim. äänittävä CD-soitin, DAT-nauhuri,
digitaali-analogiamuunnin ja digitaalinen
signaaliprosessori).

Yhdistä RCA-johdon (ei mukana) toinen pää
liitäntään DIGITAL OUT ja toinen pää
audiolaitteeseen. Liitä pistokkeet kunnolla.
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KÄYTTÖÖNOTTO

L Verkkovirta
Kun kaikki muut kytkennät on tehty, yhdistä
laitteen verkkojohto pistorasiaan.

Paristojen asettaminen kauko-
ohjaimeen
• Laita paristot (koko R06 tai AA)  kauko-

ohjaimeen paristolokerossa näytetyllä
tavalla.

• Poista paristot, kun ne ovat kuluneet tai
niitä ei pitkään aikaan tarvita, etteivät
ne mahdollisesti vuotaessaan aiheuta
vahinkoa. Vaihda tilalle vain
samankokoiset paristot: R06 tai AA.
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PAINIKKEET

Laitteen ja kauko-ohjaimen
painikkeet
1 STANDBY ON
– laitteen kytkeminen toimintaan tai

valmiustilaan.
– EASY SET -toiminnon käyttö.
2 POWER SAVE
– laitteen kytkentä

energiansäästötilaan.
3 IR SENSOR
– infrapunasignaalin vastaanotin.
4 SOURCE – ohjelmalâhteen valinta:

DVD / (VCD•CD)
– DVD-toiminnon valinta. DVD-

toiminnossa voi toistaa DVD-, VCD- tai
CD-levyjä.
CD / (CD 1•2•3)

– CD-toiminnon valinta. CD:n ollessa
pysäytettynä: levyn 1, 2 tai 3 valinta.
TUNER / (BAND)

– Tuner-toiminnon valinta. Radion
toimiessa: aaltoalueen FM (ULA), MW
(KA) tai LW (PA) valinta.
AUX / (CDR)

– ulkoisen ohjelmalähteen (esim.
television, kuvanauhurin, Laser Disc -
soittimen DVD-soittimen tai
äänittävän CD-soittimen) valinta.
TV/AV (vain kauko-ohjaimessa)

– tv- ja videojärjestelmän kytkentä tai
katkaisu.

5 NÄYTTÖ
– laitteen nykyisen tilan näyttö.

6 CD-levykelkka
7 DISC CHANGE
– CD-levyn vaihto.
8 OPEN•CLOSE
– CD-levykelkan avaus ja sulkeminen.
9 CD 1 / CD 2 / CD 3 (CD DIRECT

PLAY)
– toistettavan CD-levyn valinta.
0 SURROUND SOUND DISPLAY

PANEL
– valitun Surround-asetuksen näyttö.
! SURROUND CONTROL (SURR)
– monikanavaisen äänen, stereon,

Surround- tai 3D-äänen valinta (vain
DVD).

@ NEWS/TA
– uutisten tai liikennetiedotusten

kuuntelu tiettynä aikana
automaattisesti.

# RDS/CD TEXT
TUNER .......... RDS-tietojen valinta

seuraavassa
järjestyksessä:
ohjelmaverkon tunnus,
ohjelmatyyppi, ja
radioteksti.

CD ................. CD-tekstitiedon näyttö.

$ MODE SELECTION
SEARCH•TUNING  à  á (1  2)
DVD/VCD/CD
– haku eteen- tai taaksepäin (ei

koske DVD-levyalustalla olevaa CD-
levyä).

TUNER
– pienemmän tai suuremman

radiotaajuuden viritys.
CLOCK (vain laitteessa)
– tuntien asetus.
TV VOL.
– tv:n äänenvoimakkuuden säätö, jos

kauko-ohjain toimii tv:lle.
STOP•CLEAR 9
DVD/VCD/CD
– DVD-toiston pysäytys (vain DVD-

toiminnossa).
CD
– CD-toiston pysäytys tai ohjelman

poisto muistista (vain CD-
toiminnossa).

TUNER
– ohjelmoinnin pysäytys.
DEMO (vain laitteessa)
– esittelytoiminnon kytkentä tai

katkaisu.
PLAY  PAUSE  2;

DVD/VCD/CD
– toiston aloitus tai keskeytys.
DVD/VCD-levyt
– pysäytyskuvan katselu.

PREV  ¡ /  NEXT ™  (PRESET )
DVD/VCD/CD
– siirto saman, edellisen tai

seuraavan nimikkeen tai kappaleen
alkuun.

vain VCD
– seuraavan tai edellisen menun

valinta (VCD-levyt PBC kytkettynä).
– seuraavan tai edellisen VCD-

kappaleen valinta toistossa (VCD-
levyt PBC katkaistuna).

TUNER
– muistiin esiviritetyn aseman

valinta.
CLOCK (vain laitteessa)
– minuuttien asetus.

% CLOCK/TIMER
– kellon näyttö, kellon tai ajastimen

asetus.
^ SOUND CONTROL
– äänitoiminnon valinta: VEC,

PERSONAL, DSC tai DBB.
& SOUND JOG
– VEC/PERSONAL/DSC/DBB-asetuksen

tehosteen valinta. Kyseinen
äänitoiminto on valittava ensin.
VEC

– virtuaaliympäristön valinta: HALL,
CLUB, DISCO, CINEMA, CONCERT tai
ARCADE.
PERSONAL

– spektrianalysaattorin 6 oman
asetuksen valinta: PERSONAL 1-6.
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DSC
– digitaalisen äänitoiminnon valinta:

OPTIMAL, CLASSIC, TECHNO, VOCAL,
ROCK tai JAZZ.
DBB

– dynaamisen bassoboosterin tason
valinta: BEAT, PUNCH tai BLAST.

* ;

– kuulokeliitäntä.
( VOLUME
– äänenvoimakkuuden suurentaminen ja

pienentäminen.
) DIM
– näytön kirkkauden valinta: DIM 1,

DIM 2, DIM 3 tai DIM OFF.
¡ PROGram (FTS - Favourite Track

Selection)
DVD/VCD/CD
– CD-kappaleiden ohjelmointi.
TUNER
– esiviritettyjen radioasemien

ohjelmointi.
CLOCK (vain laitteessa)
– kellon 12 tai 24 tunnin näytön

valinta.
™ DVD-Video-levyalusta
£ OPEN/CLOSE 0
– DVD-Video-levyalustan avaaminen ja

sulkeminen.
≤ PLAYBACK MODE
– valitun toistotoiminnon näyttö: DVD,

VCD tai CD.

∞ DVD MENU
– DVD-levyn menun näyttö.
§ OK
– valinnan vahvistaminen.
≥ AXIS ( 1 2 3 4 )
– kohdistimen liikkeen suunnan valinta:

ylös/alas tai vasemmalle/oikealle.
– (vain kauko-ohjaimesta) kohdistimen

liikkeen suunnan valinta: ylös/alas tai
vasemmalle/oikealle.

• DVD JOG
– kohdistimen siirto ylös/alas tai

vasemmalle/oikealle. Ensin on
valittava kohdistimen liikkeen suunta.

ª SCAN
DVD

– toistaa nimikkeen kunkin osan alusta
10 sekuntia.
VCD/CD

– toistaa kunkin kappaleen alusta 10
sekuntia.

º A - B (vain DVD-toiminnossa)
– tietyn kohtauksen tai jakson jatkuva

toisto levyltä.
⁄ PBC (PLAYBACK CONTROL )
– PBC-toiminnon kytkentä tai katkaisu

(vain VCD:n versio 2.0).
¤ RETURN
– paluu menun edelliselle tasolle toiston

aikana.

‹ REPEAT
– CD-kappaleen, levyn tai kaikkien

levyjen toisto uudelleen (vain CD-
toiminnossa).

– osan/indeksin, nimikkeen/kappaleen
tai levyn jatkuva toisto (vain DVD-
toiminnossa).

› OSD MENU (KUVARUUTUNÄYTTÖ)
– television kuvaruutunäytön kytkentä

tai katkaisu.
fi SUBTITLE
– DVD-levyllä olevien eri tekstityskielien

valinta.
fl ANGLE
– DVD-levyllä olevien kuvauskulmien

valinta.
‡ MUTE
– äänen tilapäinen katkaisu.
° SLEEP
– kytkee laitteiston valmiustilaan

asetetun ajan kuluttua.
· TIMER
– ajastimen kytkentä tai katkaisu.
‚ AUDIO
– DVD-levyllä olevien eri puhekielien

valinta.
ZOOM

– kuvaruudussa olevan pysäytyskuvan
suurentaminen.

+ SHUFFLE
– kaikkien levyjen kappaleiden toisto

satunnaisessa järjestyksessä.

, NUMEROT 0 - 9
(numerot jotka koostuvat useammasta
kuin kahdesta numerosta on
näppäiltävä kahden sekunnin aikana)
DVD/VCD/CD
– nimikkeen tai kappaleen numeron

näppäily toistoa tai ohjelmointia
varten.

VCD-levyt vain PBC-toiminnon ollessa
kytkettynä
– kappaleen valinta.
TUNER
– esiviritetyn aseman näppäily.

< 2

– laitteen kytkentä valmiustilaan.

Huomautuksia kauko-ohjaimesta:
– Valitse ensin ohjattava

ohjelmalähde painamalla kauko-
ohjaimesta jotain ohjelmalähteen
painiketta (esim. DVD, TUNER, jne.).

– Valitse sitten haluttu toiminto (2,
¡, ™, jne.).
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Tärkeää:
Ennen kuin alat käyttää laitetta,
varmista että kaikki esivalmistelut on
tehty.

Esittelytoiminto
Laitteessa on esittelytoiminto, joka näyttää
sen erilaisia ominaisuuksia. Kun
laitteeseen kytketään virta
ensimmäisen kerran, esittelytoiminto
käynnistyy automaattisesti.

Huom.:
– Jos esittelytoiminnossa painetaan jotain

ohjelmalähteen valintapainiketta (tai
valmiuspainiketta), laite vaihtaa
vastaavalle toiminnolle (tai valmiustilaan).

– Kun laite kytketään valmiustilaan tai
energiansäästötilaan, esittelytoiminto
alkaa uudelleen 5 sekunnin kuluttua.

Esittelytoiminnon katkaisu
• Pidä painiketta 9 (vain laitteessa)

painettuna 5 sekuntia laitteen ollessa
esittelytoiminnossa.
™ Esittelytoiminto on katkaistu.
™ Näytössä näkyy "DEMO OFF".
™ Laite vaihtaa valmiustilaan.

Huom.:
– Kun laite liitetään pistorasiaan, CD-

levypesä saattaa avautua ja sulkeutua
uudelleen asetusten nollauksen takia.

– Vaikka verkkojohto irrotettaisiin
pistorasiasta ja liitettäisiin takaisin,
esittelytoiminto kytkeytyy vasta kun se
kytketään uudelleen.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Esittelytoiminnon kytkentä
• Pidä painiketta  9 (vain laitteessa)

painettuna 5 sekuntia kun laite on
valmiustilassa.
™ Esittelytoiminto alkaa.

Easy Set -toiminto
EASY SET -toiminnolla voit tallentaa
muistiin automaattisesti kaikki kuultavissa
olevat radioasemat ja RDS-asemat.

1 Pidä painiketta STANDBY ON (vain
laitteessa) painettuna 5 sekuntia
laitteen ollessa valmiustilassa tai
esittelytoiminnossa.
™ Näytössä näkyy "EASY SET" ja sen

jälkeen "TUNER" ja sitten "AUTO".
™ Laite alkaa hakea kaikkia riittävän

voimakkaita RDS-asemia ja sen
jälkeen ULA-, KA- ja PA-alueen
asemia tässä järjestyksessä.  Heikot
RDS-asemat voi tallentaa lopuille
pikavalinnoille.

™ Kaikki kuultavissa olevat RDS-asemat
ja radioasemat, joiden signaali on
riittävän voimakas, tallennetaan
muistiin. Käytettävissä on 40
pikavalintapaikkaa.

2 Laite jatkaa ja asettaa RDS-ajan
automaattisesti pikavalintamuistiin
ohjelmoidulta RDS-asemalta.

• Jos ensimmäisellä pikavalinnalla ei ole
RDS-asemaa, ohjelma päättyy
automaattisesti.
™ Kun asema on löytynyt, näytössä

näkyy "EASY SET" ja sen jälkeen
"TIME".

• RDS-ajan haun aikana;
™ Näytössä näkyy "SEARCH RDS

TIME".
™ Kun RDS-aika on luettu, näytössä

näkyy "RDS TIME".  Kellonaika
näytetään 2 sekunnin ajan ja se
tallentuu muistiin automaattisesti.

Huom.:
– EASY SET -toiminto aloittaa RDS-

asemista; jos vapaita
pikavalintapaikkoja jää, se jatkaa
tallentamalla muistiin vastaavasti ULA-,
KA- ja PA-asemia.

– Kun EASY SET -toimintoa käytetään,
kaikki aikaisemmin tallennetut asemat
pyyhkiytyvät pois.

– Viimeisin pikavalinta-asema tai
ensimmäinen kuultavissa oleva RDS-
asema näkyy näytössä, kun Easy Set -
toiminto on päättynyt.

– Jos RDS-asema ei lähetä RDS-aikaa 90
sekunnin kuluessa, ohjelma päättyy
automaattisesti ja näytössä näkyy “NO
RDS TIME” .
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LAITTEEN KÄYTTÖ

Laitteen kytkeminen
toimintaan
• Paina painiketta DVD, CD, TUNER tai

AUX.

Voit myös kytkeä laitteen toimintaan
painamalla yhtä painikkeista CD DIRECT
PLAY.

Laitteen kytkeminen
valmiustilaan
• Paina uudelleen painiketta STANDBY

ON tai kauko-ohjaimesta painiketta 2.
™ Laite vaihtaa valmiustilaan.

Laitteen kytkeminen
energiansäästötilaan (kun
esittelytoiminto on pysäytetty)
• Kytke energiansäästötila (< 2 wattia)

painamalla painiketta POWER SAVE.
™ Näytössä näkyy "LOW POWER

STANDBY ON" (energiansäästötila
kytketty), minkä jälkeen näyttö
sammuu.

™ Energiansäästön merkkivalo
STANDBY ON syttyy.

Huom.:
– Ellei esittelytoimintoa ole katkaistu, se

alkaa uudelleen viiden sekunnin
kuluttua.

Ohjelmalähteen valinta
• Paina vastaavaa ohjelmanvalinta

painiketta: DVD, CD, TUNER tai AUX.
™ Näytössä näkyy valittu ohjelmalähde.

Huom.:
– Oheislaite: varmista, että olet yhdistänyt

oheislaitteen (tv, kuvanauhuri, Laser
Disc -soitin, DVD-soitin tai äänittävä
CD-soitin) vasemman ja oikean
audiolähtöliitännän tuloliitäntöihin AUX/
CDR IN.

DIM-toiminto
Näytön kirkkaus voidaan valita.

• Valitse painikkeella DIM asetukseksi
DIM 1, DIM 2, DIM 3 tai DIM OFF.
™ DIM-ilmaisin syttyy.
™ Valitusta toiminnosta riippuen

näytössä näkyy "DIM 1", "DIM 2",
"DIM 3" tai "DIM OFF".

DIM OFF - normaali kirkkaus;
spektrianalysaattori kytketty

P3 P6P1 P2 P5P4
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DIM 1 - normaali kirkkaus;
spektrianalysaattori katkaistu
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DIM 2 - puoli kirkkaus;
spektrianalysaattori kytketty
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DIM 3 - puoli kirkkaus;
spektrianalysaattori ja kaikki
laitteiston LEDit katkaistu
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Äänen säätö
Säädä äänentaso suuremmaksi tai
pienemmäksi säätimellä VOLUME.

Kuuntelu kuulokkeella
Yhdistä kuulokepistoke laitteen edessä
olevaan liitäntään ;. Kaiuttimet
lakkaavat toimimasta.

Äänen katkaisu (vain kauko-ohjaimessa)
Toiminnolla voidaan katkaista ääni
väliaikaisesti tarvitsematta katkaista
laitteesta virtaa, silloin kun halutaan
hetkeksi hiljaisuutta.

1 Katkaise ääni painamalla kauko-
ohjaimesta painiketta MUTE.
™ Näytössä näkyy "MUTE".

2 Kytke ääni takaisin painamalla kauko-
ohjaimesta uudelleen painiketta MUTE
tai lisäämällä äänenvoimakkuutta
VOLUME.

Äänen säätö
Samaan aikaan voi valita vain yhden
seuraavista äänitoiminnoista: VEC,
PERSONAL tai DSC.

VIRTUAALIYMPÄRISTÖN SÄÄTÖ
(VIRTUAL ENVIRONMENT CONTROL =
VEC)
Toiminnon avulla voit säätää laitteen
halutun kuunteluympäristön mukaan.

1 Kytke VEC-toiminto painamalla
painiketta VEC.

2 Valitse JOG-säätimellä haluamasi
virtuaaliympäristö: HALL, CLUB, DISCO,
CINEMA, CONCERT tai ARCADE.
™ Valittu ympäristö näkyy

rengastettuna.
™ Näytössä näkyy "HALL, CLUB,

DISCO, CINEMA, CONCERT tai
ARCADE".
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LAITTEEN KÄYTTÖ

PERSONAL SOUND (persoonallinen
äänentoisto)
Voit tallentaa muistiin 6 omaa asetusta.

1 Paina painiketta PERSONAL.
2 Valitse haluamasi asetus JOG-

säätimellä.
™ Oman asetuksen numero ilmestyy

näyttöön.
™ Ellei nimeä ole aikaisemmin

tallennettu,  näytössä näkyy
"PERSONAL X, jossa X" on
asetuksen numero.

Omat asetukset
Voit säätää oman asetuksen tason JOG-
säätimellä.

1 Kytke omien asetusten toiminto
painamalla painiketta PERSONAL noin
5 sekuntia.
™ Näytössä näkyy "SELECT

PRESET NUMBER" (valitse
asetuksen numero).

2 Käännä JOG-säädintä, kunnes
asetukselle haluamasi numero näkyy ja
vahvista painikkeella  á.
™ Näytössä näkyy "ADAPT LOW

FREQ LEVEL" (sovita matalien
taajuuksien taso).

3 Käännä JOG-säädintä, kunnes matalien
taajuuksien spektrianalysaattorin taso
on haluttu.
™ Tasoa voidaan nostaa tai laskea

välillä +3 ja -3.

4 Vahvista painikkeella  á.
™ Näytössä näkyy "ADAPT MID

FREQ LEVEL" (sovita
keskitaajuuksien taso) ja sen jälkeen
"ADAPT HIGH FREQ LEVEL"
(sovita korkeiden taajuuksien taso).

• Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes korkeiden
ja keskitaajuuksien tasot on asetettu.

5 Halutessasi voi muokata omien
asetusten nimiä.
™ Asetuksen nimen ensimmäinen

merkki alkaa vilkkua.
6 Käännä JOG-säädintä, kunnes

haluamasi kirjain, numero tai symboli
näkyy.
™ "A - Z", "0 - 9" tai "*, -, +, \, /, _".

7 Vahvista painikkeella  á.
™ Seuraavana oleva merkki alkaa

vilkkua.
• Voit antaa enintään 10 merkkiä

toistamalla vaiheita 6-7.
8 Tallenna muistiin painamalla uudelleen

painiketta PERSONAL.

• Ennen kuin olet tallentanut
asetuksen muistiin, voit palata
taaksepäin vaihe vaiheelta
painamalla painiketta à.

• Jos haluat  lopettaa asetukset
tallentamatta mitään, paina
painiketta Ç.

Huom.:
– Jos omia asetuksia tehtäessä ei paineta

mitään painiketta 90 sekuntiin, laite
poistuu automaattisesti omien
asetusten toiminnosta.

– DBB-tasoa ei voi säätää käytettäessä
omia asetuksia, ‘USE JOG” näkyy.

DIGITAALINEN ÄÄNENSÄÄTÖ (DSC)
Toiminnon avulla voit säätää laitteen
musiikkilajin mukaan.

1 Kytke DSC-toiminto painamalla
painiketta DSC.

2 Valitse JOG-säätimellä haluamasi
digitaalinen äänensäätö: OPTIMAL,
CLASSIC, TECHNO, VOCAL, ROCK tai
JAZZ.
™ Valittu digitaalinen ääni näkyy

rengastettuna.
™ Näytössä näkyy "OPTIMAL,

CLASSIC, TECHNO, VOCAL,
ROCK tai JAZZ".

Huom.:
– Neutraali asetus on CLASSIC.

Dynaaminen bassoboosteri (DBB)
DBB-toiminnolle on 3 basson toistoa
laajentavaa asetusta.

1 Kytke DBB-toiminto painamalla
painiketta DBB.

2 Valitse JOG-säätimellä haluamasi
Dynaaminen bassoboosteri: BEAT,
PUNCH tai BLAST.
™ DBB-merkkivalo syttyy.
™ Näytössä näkyy "BEAT, PUNCH  tai

BLAST".

DBB-toiminnon katkaisu
1 Paina toistuvasti painiketta DBB.
2 Valitse haluamasi asetus JOG-

säätimellä kunnes näkyy "DBB OFF".

Huom.:
– Joidenkin CD-levyjen äänityksessä on

voitu käyttää suurmodulointia, joka
aiheuttaa säröä suurilla voimakkuuksilla.
Jos näin tapahtuu, katkaise DBB tai
pienennä äänenvoimakkuutta.

Automaattinen DSC-DBB/VEC-DBB-
asetus
Paras DBB-asetus saadaan automaattisesti
kun valitaan DSC- tai VEC-toiminto.
Manuaalisesti voidaan valita itselle
parhaiten sopiva DBB-asetus.
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Yleistä
• Digitaaliset videolevyt voivat tarjota

katsottavaksi täydellisen digitaalisen
studioluokan kuvan; kolmiulotteisen ja
monikanavaisen digitaalisen äänen;
elokuvien katselun halutusta
kuvakulmasta näytettynä; ääniraidat
kahdeksalla eri kielellä tai tekstitys
peräti 32 eri kielellä, edellyttäen että
nämä ovat levyllä.

• DVD-Video tallentaa kokonaisen
elokuvan yhdelle 5 tuuman levylle
uusimman MPEG2-
tiedonpakkaustekniikan avulla. DVD:n
säädettävää bittinopeutta käyttävä
pakkausmenetelmä, joka toimii jopa 9,8
Mb/s:n nopeudella, tallentaa kaikki
monisävyisimmätkin kuvat alkuperäisen
laatuisina.

• Kristallinkirkkaan digitaalisen kuvan
vaakaerottelukyky on yli 500 juovaa ja
720 pikseliä (pistettä) juovaa kohden.
Erottelukyky on yli kaksinkertainen
VHS:ään verrattuna, selkeästi parempi
kuin Laser-levyissä ja vastaa studiossa
digitaalisesti tallennettua masterlevyä.

• DVD-Video-levyjen lisäksi laite toistaa
kaikki Video-CD-levyt ja Audio-CD-levyt
(myös viimeistellyt CDR- ja CDRW-levyt).

DVD-Video-levyt
DVD-Video-levyt
tunnistaa oikealla
olevasta logosta.
Levy voi sisältää
yhden tai useamman nimikkeen ja nimike
voi sisältää yhden tai useita osia riippuen
levyn sisältämästä materiaalista
(esimerkiksi elokuva, musiikkivideoita tai
draamasarja). Käyttö on  helppoa, sillä
soitin voi siirtyä suoraan osasta ja
nimikkeestä toiseen.

TITLE 1 TITLE 2

CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3

DVD-VIDEO DISC

Video-CD-levyt
Video-CD-levyt tunnistaa
oikealla olevasta logosta.
Levy voi sisältää yhden tai
useita kappaleita ja
kappale voi sisältää yhden
tai useita indeksiosia riippuen levyn
sisältämästä materiaalista (esimerkiksi
elokuva, musiikkivideot tai draamasarja).
Levyn sisältö käy ilmi levykotelosta. Käyttö
on helppoa, sillä soitin voi siirtyä suoraan
kappaleesta ja indeksistä toiseen.

INDEX 1 INDEX 2 INDEX 1 INDEX 2 INDEX 3

VIDEO CD

TRACK 1 TRACK 2

Audio-CD-levyt
CD-äänilevyille on
tallennettu vain
musiikkikappaleita. CD-
levyt tunnistaa oikealla
näkyvästä logosta. CD-levyjä voi soittaa
perinteiseen tapaan stereosarjan kautta
kauko-ohjainta tai laitteen painikkeita
käyttäen tai television kautta käyttämällä
kuvaruutunäyttöä.

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ...41

TRACKS

AUDIO CD

DVD-VIDEO
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Surround-asennus (vain
DVD)

Monikanavainen ääni
Monikanavainen ääni merkitsee aivan
uudenlaista kuuntelukokemusta. Tunnet
olevasi itse mukana tapahtumien keskellä,
koska ääni tulee joka puolelta ympäriltäsi.
Käytä levyjä, joissa on monikanavaista
surround -ääntä tarkoittava merkki

.

Muista että DVD-levyllä ei aina ole täyttä
monikanavaista surround-ääntä. Varmista
monikanavaisuus levyn myyjältä.

Monet tavalliset stereokasetit ja -levyt voi
hyvin tuloksin toistaa käyttäen surround-
asetuksia. Jos ääni vääristyy surround-
toiminnossa, vaihda normaali
stereotoiminto.

Käytettävissä oleva surround-toiminto
riippuu käytettävien kaiuttimien määrästä
ja tulevasta äänisignaalista.

Monikanavaisen järjestelmän
asennus
Järjestelmä on asennettava kunnolla, jotta
voidaan täysin nauttia
monikanavaisuudesta. Kytke ensin
kaiuttimet.

5 kaiuttimen järjestelmä
• Etukaiuttimet: Yhdistä etukaiuttimet

liitäntöihin FRONT.
• Keskikaiutin: Yhdistä keskikaiutin

liitäntöihin CENTER.
• Takakaiuttimet (surround): Yhdistä

joko johdolliset surround-takakaiuttimet
tai kaksi johdotonta takakaiutinta (ei
mukana) liitäntöihin SURROUND OUT.

SURROUND FRONT

CENTER
12 OHM

KESKIOSA

OIKEAN-
PUOLINEN
TAKAOSA

VASEMMAN-
PUOLINEN
ETUOSA

OIKEAN-
PUOLINEN
ETUOSA

VASEMMAN-
PUOLINEN
TAKAOSA

REAR

RETURN
PERSONAL

V
EC DSC

D
B

B

STANDBY 
ON

DVD MINI HIFI SYSTEM

DIMPROG

POWER SAVE

IR SENSOR

RDS / CD TEXT

NEWS / T.A.

CLOCK/
TIMER

VOLUME

AXIS OK
DVD

MENU

SOUND JOGDVD JOG

PLAYBACK
MODE

DVD

VCD

CD

OPEN / CLOSE

MIC LEVEL

MIC

DVD / VCD / CD PLAYBACK

P3 P6P1 P2 P5P4
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TUNERDVD CD AUX

A
-

B

PBC

BANDVCD • CD CD 1 • 2 • 3 CDR

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURR

STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE
PRESET �

�

S
C

A
N

CHANNEL

DVD

SURROUND CONTROL

5.1CH / STEREO / SURR / 3D

DVD-VIDEO
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Kaiuttimien sijoittaminen
Paras surround-äänentoistovaikutelma
saadaan sijoittamalla kaiuttimet
seuraavasti.

TV

KESKIKAIUTIN

OIKEA SURROUND-

KAIUTIN

VASEN SURROUND-

KAIUTIN

VASEN 

ETUKAIUTIN
OIKEA 

ETUKAIUTIN

 MINISARJA
SUBWOOFER-

KAIUTIN

Vasen ja oikea etukaiutin
Sijoita vasen ja oikea etukaiutin kuuntelijan
eteen noin 45 asteen kulmaan. Jos
kaiuttimien aiheuttama magneettikenttä
häiritsee television kuvaa, siirrä kaiuttimet
hieman kauemmas televisiosta.

Keskikaiutin
Sijoita keskikaiutin samalle korkeudelle
kuin vasen ja oikea etukaiutin. Aseta
keskikaiutin suoraan television ylä- tai
alapuolelle.

Surround-takakaiuttimet
Surround-kaiuttimet tulisi sijoitaa
kuuntelijan korvien korkeudelle tai seinälle
huoneen takaosaan. Tärkeintä on kokeilla
miten surround-kaiuttimien äänentoisto
kuulostaa parhaalta.

Surround-säädön vaihto
Valittavissa on eri surround-toimintoja.
Mahdollisuudet riippuvat tehdystä
kaiutinasetuksesta.

• Valitse MULTICHANNEL, STEREO,
SURROUND tai 3D SURROUND
painamalla painiketta SURROUND
CONTROL (tai kauko-ohjaimesta
SURR).
™ Viesti "DOLBY DIGITAL AC3

5.1 CHANNEL, STEREO,
SURROUND tai 3D SURROUND"
näytetään.

Monikanavainen ääni (5.1)
SURROUNDin lisäksi
näytetään käytetty
surround-toiminto.
Ohjelmamateriaalin tulee
olla AC3-formaattia.

Stereoääni
Koko ääni toistetaan
vasemman ja oikean
etukaiuttimen kautta. Tätä
voidaan käyttää normaalissa
stereotoistossa.

Surround-ääni
Tässä toiminnossa normaali
surround-ääni toistetaan
kahdella kaiuttimella.
Ohjelmamateriaalista
riippuen toistetaan Dolby Pro Logic tai
MPEG-signaalit (muuhun Dolby Pro Logic -
dekooderiin liitettäväksi).

3D Surround -ääni
Vasen ja oikea etukaiutin
simuloivat takanavan
äänen.

Huom.
– Käytä kuvaruutunäyttöä valitessasi

surround-toimintoa.
Pysäytystoiminnossa soitin ei näytä
oikeaa surround-valintaa.

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

DVD-VIDEO
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Kuvaruutunäyttö

Näytön ilmaisimet

1

– AC-3 aktivoitu
2 SCAN
– Selaus aktivoitu
3

– Jakson A-B uusinta aktivoitu
4

– Kauko-ohjain toiminnassa (vilkkuu)
5 FTS
– FTS-muisti aktivoitu
6

TITLE

– DVD TITLE -numero (nimikenumero)
7

CHAP.

– DVD CHAPTER -numero (osanumero)

8

– Kappaleen aika/kokonaisaika tunteina,
minuutteina ja sekunteina

9 REPEAT
– Uusinta aktivoitu
0 SHUFFLE
– Satunnaistoisto aktivoitu
! DVD
– DVD-levy syötetty
@ VCD
– Video-CD-levy syötetty
# DVD MENU
– DVD-menu aktivoitu
$ 3D SURROUND
– 3D surround -toiminto aktivoitu

Valikkorivi/statusikkuna
Statusikkuna näyttää soittimen
senhetkisen tilan ja siinä näkyy myös
valikkorivin ensimmäinen osa. (Tämä on
ensin aktivoitava Features-menussa, ks.
Omat asetukset.)

Yleistä

Disc type

Tray status

Palautekentän kuvakkeet

Haku

Uusinta Kaikki

Uusinta Nimike

Uusinta Kappale

Uusinta Osa

Satunnaistoisto

Satunnaistoiston uusinta

Uusinta A:sta loppuun

Uusinta A – B

Kuvakulma

Lapsilukko kytketty

Lapsille sopiva

Toiston jatkaminen

Toimenpide estetty

Oletusruutu
Oletusruutu näytetään silloin kun soitin on
STOP-toiminnossa. Siihen voi sisältyä
statusikkuna ja palautekenttä. Tietoa
estetyistä toiminnoista, toistotoiminnoista,
käytettävistä kuvakulmista jne.

P3 P6P1 P2 P5P4
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1 2 3 4 5 6 8 9 10

11121314

7

DVD-VIDEO
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Käyttöönotto

NTSC/PAL-asetus
Ennen kuin alat katsoa DVD- tai VCD-
levyjä, varmista että laitteen  PAL- tai
NTSC-asetus vastaa televisiota.

1 Ennen kuin yhdistät laitteen
sähkövirtaan, paina painikkeita DVD ja
à (vain laitteessa) ja jatka painamista
samalla kun liität laitteen pistorasiaan.

2 Kun näyttöön ilmestyy PAL tai NTSC,
vapauta painikeet DVD ja à yhtaikaa.
™ Näytössä näkyvä PAL tai NTSC

tarkoittaa valittua asetusta.
• Asetuksen voi muuttaa painamalla

painikettaë 3 sekunnin kuluessa.
™ Asetuksen jälkeen laite valitsee

automaattisesti saman asetuksen
aina kun ohjelmalähteeksi valitaan
DVD tai VCD.

Virran kytkeminen
1 Kytke virta televisioon ja valitse DVD-

Video-soitinta vastaava liitäntä.
2 Paina painiketta DVD.

™ Soittimen näyttö syttyy ja siinä
ilmestyy ‘Initial Setup’-ruutu.

’Initial Setup’ näytetään vain silloin kun
ensimmäisen kerran alat käyttää
soitinta. ’Initial Setup’-toiminnossa voi olla
tarpeen antaa omat asetukset soittimen
joihinkin tärkeisiin kohtiin. Katso seuraavaa
kohtaa.

Initial Setup (Alkuasetukset)
Manuaalinen käyttö
Kun kytket soittimeen virran ensimmäisen
kerran, näyttöön ilmestyy ruutu ‘Initial
Setup’ (ei koske kaikkia malleja).

Ensimmäisen asetettavan kohdan valikko
näytetään  ja ensimmäinen vaihtoehto
näkyy korostettuna.

1 Valitse painikkeella 3 tai 4 haluamasi
vaihtoehto valikosta.
™ Valitun asetuksen kuvake näkyy

korostettuna.
2 Vahvista valinta painikkeella OK  ja

siirry seuraavaan valikkoon.

Automaattiasetus
Kun asetukset otetaan televisiosta tai
kotiteatterijärjestelmästä, viesti ‘Auto
configuring in process’ syttyy. Ne valikot
näytetään, joille ei ole asetusta valmiina.
Ne on asetettava manuaalisesti.

Huom.
– Asetukset on tehtävä siinä

järjestyksessä, kun valikot ilmestyvät
kuvaruutuun.

– ’Initial Setup’-ruutu häviää vasta kun
viimeisen kohdan asetus on vahvistettu.

– Jos painetaan muita painikkeita kuin (3
tai 4 tai OK, kuvaruutuun ilmestyy Ä.

– Jos soittimesta katkaistaan virta omia
asetuksia annettaessa, kaikki asetukset
on aloitettava alusta sen jälkeen kun
virta on kytketty takaisin.

Seuraavat asetukset on mahdollisesti
tehtävä Initial Setup -toiminnossa:

Menu language
Kuvaruudun valikot näytetään sillä kielellä,
jonka valitset. Valittavissa on eri kieliä.

Audio language
Ääni kuuluu sillä kielellä,
jonka valitset, edellyttäen
että toistettavalla levyllä
on tämä kieli. Ellei ole,
puhe kuuluu levyllä
ensimmäisenä olevalla
kielellä. Valittavissa on eri
kieliä.

Subtitle language
Tekstitys näkyy sillä
kielellä, jonka valitset,
edellyttäen että
toistettavalla levyllä on
tämä kieli. Ellei ole,
tekstitys tapahtuu levyllä
ensimmäisenä olevalla
kielellä. Valittavissa on eri
kieliä.

Initial Setup

Audio language

English

Español

Français

Português

Russian

Polish

Initial Setup

Subtitle language

English

Español

Français

Português

Russian

Polish
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TV Shape
Jos käytössä on laajakuvatelevisio, valitse
16:9.
Jos käytössä on tavallinen televisio, valitse
4:3.
Tässä tapauksessa voit valita myös joko:
Letterbox-vaihtoehdon, jolloin
’laajakuvassa’ näkyy mustat palkit ylhäällä
ja alhaalla, tai Pan Scan -vaihtoehdon,
jolloin kuva siirtyy (laajenee)
vaakasuunnassa niin että päätapahtuma
näkyy ruudussa.

LETTERBOX PAN SCAN

Country
Valitse oma maasi. Tätä käytetään tietona
’Käytönesto’-toiminnossa. (Ks.
’Käytönvalvonta).

Huom.
– Kaikki nämä kohdat voi olla tarpeen

asettaa käyttöönoton yhteydessä (’Initial
Setup’). Sen jälkeen niitä voidaan
muuttaa Omien asetusten valikossa.

Kuvaruutunäytön valikko

Useita toimintoja voidaan hoitaa suoraan
kuvaruudun valikkorivin avulla. Seuraavat
toiminnot ovat käytettävissä:

V Omat asetukset
W Title/Track (nimike/kappale)
X Chapter/Index (osa/indeksi)
Y Puhekieli
Z Tekstityskieli
} Kuvakulma
a Zoomaus
c FTS-Video
d Ääni
e Kuva kuvalta
f Hidastus
g Nopeutus
h Aikahaku

• Valikkoriville pääsee painamalla kauko-
ohjaimesta jotain seuraavista
painikkeista: OSD MENU, AUDIO ja
ZOOM.

• Eri kohdat valitaan painamalla
painiketta OSD MENU ja sen jälkeen
painiketta 3 tai 4 tai painamalla
vastaavaa painiketta kauko-ohjaimesta.

• Painettaessa painiketta OSD MENU
valikkorivin näkyessä se häviää
ruudusta.

• Kun valikkoriviltä valitaan jokin kohta,
se näkyy korostettuna ja käytettävät
nuolinäppäimet näkyvä kuvakkeen alla.

• < tai > tarkoittaa, että lisää kohtia on
valikkorivillä vasemmalla/oikealla.
Nämä kohdat valitaan painikkeella 1 tai
2.

Omat asetukset
Tässä toiminnossa on mahdollista antaa
soittimen seuraaville toiminnoille omat
asetukset: Kuva, Aäni, Kieli ja
Ominaisuudet.

Yleinen toiminta
1 Paina kauko-ohjaimesta painiketta OSD

MENU.
2 Valitse valikkoriviltä kuva V.

™ Omien asetusten valikko näytetään.
• Käytä painiketta 3 tai 4 / 1 tai 2  (tai

DVD JOG) siirtymiseen valikosta,
alavalikosta ja eri vaihtoehdoista
toiseen.
™ Kun valikon kohta on valittu, siinä

käytettävät nuolinäppäimet (kauko-
ohjaimesta) näkyvät kohdan vieressä.

3 Vahvista painikkeella OK, niin
päävalikko palautuu.

Huom.
– DVD JOG liikkuu kerralla vain yhdessä

suunnassa, joko ylös ja alas tai
vasemmalle ja oikealle. Valitse
liikkumissuunta laitteesta painikkeella
AXIS, ennen kuin käytät DVD JOG-
säädintä.
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Seuraavat kohdat voidaan muuttaa:

Kuva
– TV Shape

ks. ‘Initial Setup’.

– Black level shift (vain NTSC)
Muuttaa värien dynamiikkaa, jotta
saadaan voimakkaampi kontrasti.
Valitse ON tai OFF.

– Video shift
Kuva keskitetään kuvaruutuun
tehdasasetuksen mukaan. Muuta
asetusta, jos haluat siirtää kuvaa
kuvaruudussa vasemmalle tai oikealle.

Ääni
– Digital output

Tehdasasetus ALL tarkoittaa, että sekä
koaksiaalinen lähtöliitäntä on kytketty.
Ellet liitä mitään laitetta, jossa on
digitaalinen tuloliitäntä, vaihda
asetukseksi OFF.
Jos laitteistoon ei kuulu digitaalista
monikanavadekooderia, valitse asetus
PCM (Pulse Code Modulation).  Sekä
koaksiaalinen että optinen lähtöliitäntä
on silloin kytketty.

– Analogue output
Valitse ääneksi Stereo, Surround, 3D
Sound tai Multichannel.

Huom.
– Jos analogisen lähdön jälkeen

kuvaruutuun ilmestyy viesti eikä näyttö
vastaa asetuksia, paina painiketta
SURROUND CONTROL (tai kauko-
ohjaimesta SURR), kunnes valittu asetus
näkyy.

– Night Mode
Säätää äänen dynamiikan
mahdollisimman hyväksi hiljaisella
äänenvoimakkuudella kuunneltaessa.

– Karaoke vocal (karaokesolisti)
Valitse asetus ON vain silloin, kun
toistat monikanavaista karaoke-DVD-
levyä. Levyn karaokekanavat sekoittuvat
tällöin normaaliin stereoääneen.

– Speaker
Tässä voidaan valita kaiuttimien asetus,
kanavatasapaino ja viiveaika sekä
kokeilla kaiutinasetuksia.
Speaker settings -asetukset ovat
aktiiviset vain liitännässä Analog Multi-
Channel Output (ks. Liite - sivu 103)

Kieli
Valitse vastaava Menu-, Audio- tai
Subtitle-kieli. Katso ‘Initial Setup’.
Puhekieli ja tekstityskieli voidaan muuttaa
myös kuvaruudun valikkorivin avulla.

Ominaisuudet
– Access control

Käytönvalvontaan sisältyy seuraavat
ominaisuudet:

Child Lock (Lapsilukko)
– Kun asetus on ON, on annettava 4-

numeroinen koodi ennen kuin levyn
voi toistaa.

Parental control (Käytönesto)
–`Katselua voidaan rajoittaa levyillä,

joilla on käytönesto. (Ks.
’Käytönvalvonta’).

– Status window
Näyttää soittimen senhetkisen tilan.
Näkyy yhdessä valikkorivin kanssa.
STOP-toiminnossa se näkyy yhdessä
’Temporary Feedback’-kentän kanssa.

Tehdasasetus on ON. Valitse OFF, jos
et halua statusikkunaa näkyviin.

– Low power Standby (Ei koske tätä
mallia)

– PBC (Playback Control)
PBC-toiminto voidaan kytkeä tai
katkaista (koskee vain Video CD -levyjen
toistoa).

– Beeper (merkkiääni) (Ei koske tätä
mallia)
Merkkiääni voidaan kytkeä päälle (ON)
tai pois (OFF).
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Käytönvalvonta; lapsilukko
(DVD ja VCD)

Lapsilukon kytkentä/katkaisu
1 Valitse Stop-toiminnossa Features-

valikosta ACCESS CONTROL
painikkeella 3 tai 4.

2 Anna haluamasi 4-numeroinen koodi.
3 Näppäile koodi toisen kerran.
4 Siirry kohtaan Child lock painikkeella 3

tai 4.
5 Siirry kohtaan LOCK/UNLOCK

painikkeella 2.
6 Valitse LOCK painikkeella 3 tai 4.
7 Vahvista painikkeella OK tai 1 ja poistu

valikosta painamalla uudelleen
painiketta 1.
™ Nyt ’kiellettyjä’ levyjä ei voi toistaa

ilman että ensin näppäillään 4-
numeroinen koodi.

8 Katkaise lapsilukon toiminta
valitsemalla UNLOCK.

Huom.
– 4-numeroisen koodin uudelleen

vahvistus on tarpeen, kun koodi
syötetään ensimmäisen kerran,
vaihdetaan tai  peruutetaan.

Levyjen määrittäminen sallituiksi
• Syötä levy.  Katso kohtaa ’Levyn

syöttäminen’.
™ Teksti ’child protect’ näytetään.

Sinua pyydetään syöttämään tunnuskoodi
kohtaan ’Play Once’ (toisto kerran) tai ’Play
Always’ (toisto aina). Jos valitset ’Play
Once’, levyä voidaan toistaa niin kauan
kuin se on soittimessa ja soitin on
toiminnassa. Jos valitset ’Play Always’,
levy on lapsille sallittu ja se voidaan
toistaa aina, vaikka lapsilukko olisi
kytkettykin.

Huom.
– Soitin pitää muistissaan 50 sallitun

levyn luetteloa. Kun jonkin levyn käyttö
sallitaan, eli valitaan ’Play Always’
asetus, tämä levy lisätään luetteloon.
Aina kun tällainen sallittu levy
toistetaan, se nousee luettelon kärkeen.
Jos luettelo on täynnä kun siihen
lisätään uusi levy, luettelossa
viimeisenä oleva levy poistetaan.

– Kaksipuolisille DVD-levyille voi olla eri
tunnus kummallekin puolelle. Silloin
kumpikin puoli pitää ’sallia’ lasten
käyttöön erikseen.

– Monilevyisille VCD-levyille voi olla eri
tunnus joka levylle. Tällöin jokainen levy
on ’sallittava’ lasten käyttöön erikseen.

Levyn toiston estäminen
• Syötä levy. Katso kohtaa ’Levyn

syöttäminen’.
™ Toisto alkaa automaattisesti.

• Paina painiketta Ç, kun { näkyy.
™ | ilmestyy eikä levyä voi nyt toistaa.

Käytönvalvonta; Käytönesto
(vain DVD)
DVD-levyillä olevissa elokuvissa voi olla
lapsille sopimattomia kohtauksia. Siksi
levyillä voi olla koko levyä tai osaa siitä
koskevaa käytön estävää tietoa. Nämä
kohtaukset on luokiteltu asteikolla 1-8 ja
levyllä on saatavissa vaihtoehtoisia,
sopivampia kohtauksia tilalle. Luokitus
vaihtelee eri maissa. ’Parental control’-
käytöneston avulla voit estää lapsia
katsomasta levyä tai sallia katselun
varustettuna vaihtoehtoisilla kohtauksilla.

Käytöneston kytkentä/katkaisu
1 Valitse Stop-toiminnossa Features-

valikosta ACCESS CONTROL
painikkeella 3 tai 4.

2 Anna haluamasi 4-numeroinen koodi.
Näppäile koodi pyydettäessä toisen
kerran.
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3 Siirry kohtaan Parental Control
painikkeella 3 tai 4.

4 Siirry kohtaan VALUE ADJUSTMENT
(1-8) painikkeella 2.

5 Valitse sitten painikkeella 3 tai 4 tai
kauko-ohjaimesta numeropainikkeita
(0-9) syötetyn levyn luokitus väliltä 1- 8.

Luokka 0 (näytössä ’- -’):
Käytönesto ei ole aktivoitu. Levy
toistetaan kokonaan.

Luokka 1 – 8:
Levyllä on lapsille sopimattomia
kohtauksia. Kun asetat soittimelle
luokituksen, se toistaa kaikki saman tai
sitä pienemmän luokituksen omaavat
kohtaukset. Korkeamman luokituksen
kohtauksia ei toisteta, ellei levyllä ole
tarjolla vaihtoehtoisia kohtauksia.
Vaihtoehdon luokituksen on oltava
vastaava tai alempi. Jos sopivaa
vaihtoehtoa ei löydy, toisto pysähtyy ja
silloin on näppäiltävä 4-numeroinen
koodi.

6 Vahvista painikkeella OK tai 1 ja poistu
valikosta painamalla uudelleen
painiketta 1.

Maa
1 Valitse Stop-toiminnossa Features-

valikosta ACCESS CONTROL
painikkeella 3 tai 4.

2 Anna 4-numeroinen koodi.
3 Siirry kohtaan CHANGE COUNTRY

painikkeella 4.
4 Paina painiketta 2.
5 Valitse sitten painikkeella 3 tai 4 maa.
6 Vahvista painikkeella OK tai 1 ja poistu

valikosta painamalla uudelleen
painiketta 1.

4-numeroisen koodin vaihtaminen
1 Valitse Stop-toiminnossa Features-

valikosta ACCESS CONTROL
painikkeella  3 tai 4.

2 Anna vanha koodi.
3 Siirry kohtaan CHANGE COUNTRY

painikkeella 4.
4 Paina painiketta 2.
5 Näppäile uusi 4-numeroinen koodi.
6 Näppäile uusi koodi toisen kerran ja

vahvista painikkeella OK.
7 Poistu valikosta painamalla uudelleen

painiketta 1.

Jos unohdat oman koodisi
1 Poistu valikosta painamalla uudelleen

painiketta 9.
2 Valitse Features-valikosta ACCESS

CONTROL painikkeella 3 tai 4.
3 Voit peruuttaa sen painamalla neljä

kertaa painiketta 9,  kun näykyvissä on
teksti ’Acsess Control’.

4 Sen jälkeen voit antaa uuden koodin
(kaksi kertaa!) edellä selostetulla tavalla
(4-numeroisen koodin vaihtaminen).

Käytöneston periaate
Tässä DVD-soittimessa on sellainen
käytönestojärjestelmä, jonka tarkoitus on
toimia, kun tietyn koodin mukainen DVD-
levy on soittimessa. Tämä noudattaa
laitevalmistajien ja levyteollisuuden
sopimia normeja.

Käytönesto ei toimi, jos DVD-levyssä ei ole
oikeaa ohjelmakoodia. Myöskään tämän
DVD-soittimen tullessa markkinoille kaikki
kyseiset tekniset normit eivät kaikilta osin
ole vielä laitevalmistajien ja
levyteollisuuden käytössä.

Tästä syystä Philips ei voi taata
käytöneston toimintaa eikä siten vastaa
levyjen sisällön luvattomasta katselusta.

Jos käytöneston toiminnasta ei ole
varmuutta, kannattaa se tarkistaa, ennen
kuin levy annetaan lasten käyttöön tai
kysyä levyn julkaisijalta lisää tietoja.

Käyttö

Levyn syöttäminen
1 Paina soittimen etupaneelista painiketta

OPEN/CLOSE 0.  Levylokero avautuu.
2 Aseta levy levylokeroon etiketti ylöspäin

(myös kun käytetään kaksipuolista levyä.
Varmista, että levy on asetettu
levylokeron  syvennykseen oikein.

3 Sulje levylokero painamalla sitä kevyesti
sisäänpäin tai painamalla painiketta
OPEN/CLOSE 0.
™ Statusikkunaan ja soittimen näyttöön

syttyy "READ" ja toisto alkaa
automaattisesti.

Huom.
– Jos ’Child lock’-asetus on ON eikä

syötetty levy ole ’sallittujen’ luettelossa,
on näppäiltävä 4-numeroinen koodi ja/
tai levyn toisto tehtävä sallituksi . (Ks.
’Käytönvalvonta’)

– DVD-levylokero avautuu vain silloin kun
DVD-toiminto on valittu.
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DVD-levyn toisto
Nimikkeen toisto
1 Toisto alkaa automaattisesti, kun syötät

levyn ja suljet levylokeron.
™ Statusikkunassa ja soittimen

näytössä näkyy syötetyn levyn tyyppi
sekä tiedot levyn sisällöstä ja
toistoajasta.

• Levy voi pyytää valitsemaan valikosta
jonkin kohdan. Jos valinnat on
numeroitu, paina vastaavaa
numeropainiketta; jos  ei, niin valitse
painikkeella 1 tai 2 / 3 tai 4 ja
vahvista painikkeella OK.
™ Soittimen näyttöön ja valikkoriville

ilmestyy parhaillaan toistettavan
kappaleen nimike ja osanumero.

™ Kulunut toistoaika näkyy
statusikkunassa ja soittimen
näytössä.

• Halutessasi voit valita painikkeella
SURROUND CONTROL (tai kauko-
ohjaimessa SURR) monikanavaisen tai
stereo-äänen, Surround- tai 3D-
Surround-äänen. Toisto voi pysähtyä
nimikkeen lopussa, ja tämä voi
palauttaa ruutuun valikon.
Kun haluat siirtyä seuraavaan
nimikkeeseen, paina painiketta 2.

2 Kun haluat keskeyttää toiston, paina
painiketta Ç.
™ Oletusruutu näytetään; siitä näkyy

soittimen senhetkinen tila.

• Voit jatkaa toistoa keskeytyskohdasta.
Paina painiketta 2 (PLAY) ja kun näet
kuvaruudussa RESUME-kuvakkeen .,
paina uudelleen painiketta 2 (PLAY).
™ RESUME-toiminto ei koske vain

soittimessa sisällä olevaa levyä vaan
myös kaikkia neljää viimeksi soitettu
levyä. Syötä levy takaisin, paina
painiketta 2 (PLAY) ja kun näet
RESUME-kuvakkeen ., paina
uudelleen painiketta 2 (PLAY).

Huom.
– Koska DVD-elokuvien

julkaisuajankohdat vaihtelevat eri
maissa, kaikille DVD-soittimille on
määritetty aluekoodi ja myös levyille voi
olla määritetty aluekoodi. Kun asetat
soittimeen levyn, jonka aluekoodi
poikkeaa soittimen koodista, aluekoodi
tulee kuvaruutuun. Tällöin levyä ei voi
toistaa ja levy tulee poistaa soittimesta.

Video-CD-levyn toisto
Levyn toisto
1 Toisto alkaa automaattisesti, kun syötät

levyn ja suljet levylokeron.
™ Statusikkunassa ja soittimen

näytössä näkyy syötetyn levyn tyyppi
sekä tiedot levyn sisällöstä ja
toistoajasta.

• Levy voi pyytää valitsemaan valikosta
jonkin kohdan. Jos valinnat on
numeroitu, paina vastaavaa
numeropainiketta.
™ Soittimen näyttöön ja valikkoriville

ilmestyy parhaillaan toistettavan
kappaleen numero. Kulunut
toistoaika näkyy statusikkunassa ja
soittimen näytössä.

• Halutessasi voi valita painikkeella
SURROUND CONTROL (tai kauko-
ohjaimesta SURR) monikanavaisen tai
stereo-äänen, Surround- tai 3D-
Suround-äänen.

2 Kun haluat keskeyttää toiston, paina
painikettaÇ.
™ Oletusruutu näytetään.

• Voit jatkaa toistoa keskeytyskohdasta.
Paina painiketta 2 (PLAY) ja kun näet
kuvaruudussa RESUME-kuvakkeen .
paina uudelleen painiketta 2 (PLAY).
™ RESUME-toiminto ei koske vain

soittimessa sisällä olevaa levyä vaan
myös kaikkia neljää viimeksi
soitettua levyä. Syötä levy takaisin,
paina painiketta 2 (PLAY) ja kun näet
RESUME-kuvakkeen ., paina
uudelleen painiketta 2 (PLAY).

Huom.
– Kun PBC-toiminto on kytketty, RESUME-

toisto ei ole mahdollinen.
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Yleistä toistosta
Huom.
– Ellei toisin mainita, kaikki toimenpiteet

tehdään kauko-ohjaimesta. Joitakin
toimintoja voidaan käynnistää myös
kuvaruudun valikkoriviltä.

Toiseen nimikkeeseen/kappaleeseen
siirtyminen
Kun levy sisältää useita nimikkeitä tai
kappaleita (mikä näkyy valikkoriviltä ja
soittimen näytöstä), voit siirtyä toiseen
nimikkeeseen seuraavasti:

1 Valitse valikkoriviltä W (TITLE/TRACK).
2 Valitse seuraa nimike/kappale

painikkeellaë.
• Painamalla toiston aikana painikettaí

pääset nykyisen nimikkeen/kappaleen
alkuun. Painamalla uudelleen lyhyesti
painikettaí pääset edellisen
nimikkeen/kappaleen alkuun.

3 Pois: paina painiketta 1 tai 2.

Siirtyminen toiseen osaan/indeksiin
Kun levyn nimike/kappale sisältää useita
osia/indeksejä (mikä näkyy valikkoriviltä ja
soittimen näytöstä), voit siirtyä toiseen
osaan/indeksiin seuraavasti:

1 Valitse valikkoriviltä X (CHAPTER/
INDEX):

2 Valitse seuraava osa/indeksi painamalla
toiston aikana lyhyesti painikettaë.

• Painamalla toiston aikana painiketta í
pääset nykyisen osan/indeksin alkuun.
Painamalla uudelleen lyhyesti painiketta
í pääset edellisen osan/indeksin
alkuun.

• Voit siirtyä suoraan haluamaasi osaan/
indeksiin painamalla
numeropainikkeita (0-9).

3 Pois: paina painiketta 1 tai 2.

Huom.
– Jos numero on useampinumeroinen,

paina painikkeita nopeasti peräkkäin.

Pysäytyskuva ja kuva kuvalta katselu
1 Valitse valikkoriviltä e (PICTURE BY

PICTURE).
2 Valitse painikkeella 4 picture by picture

-valikko.
™ Soitin vaihtaa PAUSE-toimintoon.

3 Valitse edellinen tai seuraava kuva
painikkeella 1 tai 2.

4 Voit lopettaa kuva kuvalta katselun
painamalla painiketta kauko-ohjaimesta
painiketta 2 (PLAY) tai 3.

Haku
1 Valitse valikkoriviltä g (FAST

MOTION).
2 Valitse painikkeella 4 Fast Motion -

valikko.
3 Valitse haluamasi nopeus painikkeella 1

tai 2 : -32, -8 tai -4 (taaksepäin); +4, +8
tai +32 (eteenpäin).

4 Valitse 1, kun haluat uudelleen
normaalin nopeuden.

5 Voit lopettaa haun painiketta kauko-
ohjaimesta painiketta 2 (PLAY) tai 3.

Voit hakea eri nopeuksilla eteenpäin ja
taaksepäin painamalla jatkuvasti painiketta
painikkeella à tai á.

Uusinta

DVD-Video-levyt - Osan, nimikkeen tai
levyn uusinta
• Voit toistaa parhaillaan toistettavan

osan uudelleen painamalla painiketta
REPEAT.
™ Soittimen näyttöön syttyy REPEAT

CHAPTER.
• Voit toistaa parhaillaan toistettavan

nimikkeen uudelleen painamalla
painiketta REPEAT toisen kerran.
™ Soittimen näyttöön syttyy REPEAT TITLE.

• Voit toistaa koko levyn uudelleen
painamalla painiketta REPEAT
kolmannen kerran.
™ Näyttöön syttyy REPEAT.

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

Video-CD-levyt - Kappaleen tai levyn
uusinta
• Voit toistaa parhaillaan toistettavan

kappaleen uudelleen painamalla
painiketta REPEAT.
™ Soittimen näyttöön syttyy REPEAT

TRACK.
• Voit toistaa koko levyn uudelleen

painamalla painiketta REPEAT toisen
kerran.
™ Näyttöön ja ruutuun tulee REPEAT.

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

Jakson A-B uusinta
Kun haluat toistaa nimikkeestä uudelleen
tietyn jakson:
• Paina painiketta Repeat A-B halutussa

aloituskohdassa;
™ Kuvaruutuun ilmestyy A-.

• Paina uudelleen painiketta Repeat A-B
halutussa päättymiskohdassa;
™ Soittimen näyttöön ilmestyy A-B

Repeat ja jakson uusinta alkaa.
• Voit lopettaa uusinnan painamalla

painiketta Repeat A-B.

DVD-VIDEO
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Selaus
Toistaa 10 sekuntia levyn kunkin osan/
indeksin alusta.
• Paina painiketta SCAN.
• Voit jatkaa toistoa valitusta osasta/

indeksistä painamalla uudelleen
painiketta SCAN tai painamalla
painiketta 2 (PLAY),

Satunnaistoisto

DVD-levyt
Toistaa nimikkeen osat satunnaisessa
järjestyksessä, jos nimikkeeseen sisältyy
useampia osia.
• Paina toiston aikana painiketta

SHUFFLE.
™ Kuvaruutuun ilmestyy SHUFFLE-kuvake

noin 2 sekunniksi.
• Voit palauttaa normaalin toiston

painamalla uudelleen painiketta
SHUFFLE.

Video-CD-levyt
Toistaa levyn kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä, jos levyllä on useampia
kappaleita.
• Paina toiston aikana painiketta

SHUFFLE.
™ Á Kuvaruutuun ilmestyy SHUFFLE-

kuvake noin 2 sekunniksi.
• Voit palauttaa normaalin toiston

painamalla uudelleen painiketta
SHUFFLE.

Aikahaku
Aikahaun avulla on mahdollista aloittaa
toisto valitusta ajankohdasta.

1 Valitse valikkoriviltä h (TIME SEARCH).
2 Paina painiketta 4.

™ Soitin vaihtaa PAUSE-toimintoon.
™ Kuvaruutuun ilmestyy laatikko, joka

näyttää levyn kuluvan ajan.
3 Anna haluamasi alkamisaika

numeropainikkeilla (0-9). Syötä
tunnit, minuutit ja sekunnit laatikkoon
oikealta vasemmalle.
™ Aina kun yksi kohta on valmis,

seuraava korostuu.
4 Vahvista aloitusaika painikkeella OK.

™ Aikalaatikko häviää ja toisto alkaa
valitusta ajankohdasta.

Zoomaus
Zoomauksen avulla on mahdollista
suurentaa videokuvaa ja panoroida
suurennettua kuvaa.

1 Valitse valikkoriviltä  a (ZOOM) tai
paina kauko-ohjaimesta painiketta
ZOOM.

2 Kytke ZOOM-toiminto ja valitse
haluamasi zoomauskerroin: 1,33 tai 2 tai
4, painamalla painiketta 3 tai 4.
™ Soitin vaihtaa PAUSE-toimintoon.
™ Valittu zoomauskerroin  ilmestyy

Zoom-kuvakkeen alle valikkoriville ja
valikkorivin alle tulee teksti ’Press OK
to pan’ (paina OK kun haluat
panoroida).

™ Kuva muuttuu vastaavasti.
3 Vahvista valinta painikkeella OK.

™ Panoroinnin kuvakkeet ilmestyvät
kuvaruutuun: 1 tai 2 / 3 tai 4 ja
OK.

4 Käytä painikkeita 1 tai 2 / 3 tai 4
panorointiin ruudun eri kohdissa.

5 Kun painiketta OK painetaan,
kuvaruudussa näkyy vain zoomattu kuva.

6 Pois zoomaustoiminnosta:  Paina
painiketta 2 (PLAY), STOP tai MENU
OSD.
™ Kun painat painiketta 2 (PLAY), toisto

jatkuu.

FTS-video-ohjelma
– Ohjelmointitoiminnolla on mahdollista

tallentaa tietyltä levyltä soittimen
muistiin mieleisiä nimikkeitä ja osia
(DVD) sekä kappaleita ja indeksejä
(VCD).

– Jokainen FTS-ohjelma voi sisältää 20
kohtaa (nimikettä tai osaa).

– Aina kun FTS-ohjelma toistetaan se
siirtyy listan alkuun. Kun lista on täynnä
ja lisätään vielä uusi ohjelma, listan
viimeinen ohjelma poistetaan listalta.

– Ohjelmat voidaan toistaa uudelleen
milloin tahansa.

– VCD-levyt: FTS-ohjelmaa ei voi käyttää
kun PBC-toiminto on kytketty.

FTS-ohjelman tallennus muistiin
1 Valitse STOP-toiminnossa valikkoriviltä

FTS-Video c.
2 Avaa valikko painamalla painiketta 4.

™ FTS-Video-valikko näytetään.

Nimikkeiden/kappaleiden tallennus
1 Valitse TITLES/TRACK painikkeella 4.
2 Valitse haluamasi nimike/kappale

painikkeilla 1 tai 2.
3 Paina painiketta OK, jos haluat tallentaa

koko nimikkeen/kappaleen.
™ Nimikkeen/kappaleen numero

lisätään valittujen luetteloon.

Osien/indeksien tallennus
1 Valitse nimikkeen/kappaleen numero

painikkeella 4.
™ Nimikkeen/kappaleen numero

merkitään ja korostus siirtyy tämän
nimikkeen/kappaleen ensimmäisen
osaan/indeksiin numeroon.

2 Valitse haluamasi osaan/indeksiin
numero painikkeilla 1 tai 2.

DVD-VIDEO

2pg 077-114/D5/22-Fin new 12/8/00, 11:57 AM99



100

3139 115 20472

Suomi

3 Vahvista valinta painamalla painiketta
OK.
™ Valittu nimike-osa/kappale-indeksi

lisätään valittujen luetteloon.
4 Poistu FTS-Video-valikosta painamalla

painiketta OSD MENU.

FTS-ohjelman poistaminen
1 Valitse STOP-toiminnossa valikkoriviltä

FTS-Video c.
2 Valitse kohta PROGRAM painamalla

painiketta 4.
3 Valitse oikea ohjelman numero

painikkeilla 1 tai 2.
4 Poista ohjelma muistista painikkeella OK.
5 Poistu valikosta painikkeella OSD

MENU.

Jos haluat poistaa kaikki ohjelmat
kerralla:
1 Valitse STOP-toiminnossa valikkoriviltä

FTS-Video c.
2 Valitse kohta CLEAR ALL painamalla

painiketta 4.
3 Paina painiketta OK.

™ Kaikki ohjelmat pyyhitään nyt
muistista.

4 Poistu valikosta painikkeella OSD
MENU.

Kun musiikkiohjelma on valmis, aloita
toisto painikkeella 2 (PLAY) tai palaa
takaisin STOP-toimintoon painikkeella 9.
Kummassakin tapauksessa ohjelma
tallentuu automaattisesti muistiin.

DVD-levyjen ominaisuuksia
DVD-levyjen sisällön katseleminen:
Valikot
Levyn nimikkeisiin ja osiin voi sisältyä
valikoita. Voit tehdä valintoja näistä
valikoista DVD-soittimen valikkotoiminnon
avulla.

• Paina vastaavaa numeropainiketta 0-
9 tai käytä valintaan nuolinäppäimiä 1
tai 2 / 3 tai 4 ja vahvista painikkeella
OK.

Nimikkeiden valikot
1 Paina painiketta DVD MENU.

™ Jos valitulla nimikkeellä on valikko,
se näytetään kuvaruutuun. Jos
nimikkeellä ei ole valikkoa, näytetään
levyn valikko.

2 Valikko voi sisältää eri kuvakulmia,
puheäänen ja tekstityksen
kielivaihtoehtoja sekä nimikkeen eri
osia.

3 Voit poistaa valikon ruudusta painamalla
painiketta  DVD MENU uudelleen.

Levyn valikko
1 Valitse valikkoriviltä W ja paina sen

jälkeen painiketta DVD MENU.
— Levyn valikko näytetään.

• Voit poistaa valikon ruudusta
valitsemalla uudelleen valikkoriviltä W
(TITLE/TRACK) ja painamalla painiketta
DVD MENU.

Kameran kuvakulma
Jos levy sisältää osia, jotka on kuvattu eri
kuvakulmista, näyttöön tulee kuvakulman
kuvake, jossa näkyy valittavissa olevien
kuvakulmien määrä ja valittu kuvakulma.
Halutessasi voit vaihtaa kuvakulmaa
vapaasti.

1 Valitse valikkoriviltä  } (ANGLE) tai
paina kauko-ohjaimesta painiketta
ANGLE.

2 Valitse haluamasi kuvakulma
kuvakkeesta painikkeella 3 tai 4.
™ Hetken kuluttua toisto vaihtuu

halutulle kuvakulmalle. Kuvakulman
kuvake on näkyvissä niin kauan
kunnes kuvakulmia ei enää ole
valittavissa.

  

Puhekielen vaihtaminen
1 Valitse valikkoriviltä  Y (AUDIO) tai

paina kauko-ohjaimesta painiketta
AUDIO.

2 Selaa valittavissa olevat kielet
painamalla toistuvasti painiketta
AUDIO tai 3 / 4.

Tekstityskieli
1 Valitse valikkoriviltä  Z (SUBTITLE) tai

paina kauko-ohjaimesta painiketta
SUBTITLE.

2 Selaa valittavissa olevat kielet
painamalla toistuvasti painiketta
SUBTITLE tai 3 / 4.

VCD-levyn toimintoja
Toiston valvonta (PBC Playback
Control)

PBC kytkettynä
1 Syötä soittimeen Video-CD-levy, joka

sisältää toistonvalvontaominaisuuden,
kytke PBC-toiminto painikkeella PBC.

2 Paina painiketta 2 (PLAY).
™ Television kuvaruutuun tulee PBC-

valikko.
• Siirry valikossa eteenpäin kuvaruudussa

näkyvien painikkeiden avulla, kunnes
haluamasi kohdan toisto alkaa. Jos PBC-
valikko sisältää luettelon nimikkeitä,
voit valita nimikkeen suoraan.

3 Syötä valintasi numeropainikkeiden
(0-9) avulla.

4 Voit palata edelliseen valikkoon
painamalla painiketta RETURN.

DVD-VIDEO
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PBC katkaistuna
1 Katkaise PBC-toiminto painikkeella

PBC.
2 Toisto jatkuu, kun painetaan painiketta

2 (PLAY).
™ PBC-valikkoa ei näy television

kuvaruudussa.

Huom.
– Kun PBC-menu käsittää enemmän kuin

yhden sivun, sivulta toiselle siirrytään
painikkeella  ¡  tai  ™ .

– Kun PBC-toiminto on kytketty, RESUME,
Repeat A-B, SCAN ja SHUFFLE ei ole
mahdollinen.

Audio-CD-levyn toisto

1 Kun levy on syötetty, toisto alkaa
automaattisesti.

• Jos televisio on toiminnassa, Audio-CD-
ruutu näytetään.
™ Kappaleiden määrä ja kokonaisaika

näkyy kuvaruudussa ja soittimen
näytössä.

™ Toiston aikana soivan kappaleen
numero ja kuluva aika näkyvät
kuvaruudussa ja näytössä.

2 Toisto pysähtyy levyn loputtua.
• Toisto voidaan pysäyttää painikkeella 9.

Tauko
• Paina painiketta Å toiston aikana.
• Toistoa jatketaan painamalla painiketta

2 (PLAY).

Siirtyminen toiseen kappaleeseen
• Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen

painamalla toiston aikana painikettaë.
• Voit palata nykyisen kappaleen alkuun

painamalla toiston aikana painikettaí.
Edelliseen kappaleeseen päästään
painamalla uudelleen lyhyesti painiketta
í.

• Voit siirtyä suoraan haluamaasi
kappaleeseen antamalla
kappalenumeron numeropainikkeilla
(0-9).

Satunnaistoisto
• Paina toiston aikana painiketta

SHUFFLE.
™ Kappaleiden toistojärjestys muuttuu.

• Voit palauttaa normaalin toiston
painamalla uudelleen painiketta
SHUFFLE.

Kappaleen tai levyn uusinta
• Voit toistaa parhaillaan toistettavan

kappaleen uudelleen painamalla
painiketta REPEAT.
™ Soittimen näyttöön syttyy REPEAT

TRACK.
• Voit toistaa koko levyn uudelleen

painamalla painiketta REPEAT toisen
kerran.
™ Näyttöön ja ruutuun tulee REPEAT.

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

Jakson A-B uusinta
Kun haluat toistaa uudelleen tietyn jakson:
• Paina painiketta Repeat A-B halutussa

aloituskohdassa;
™ Näyttöön ilmestyy A-.

• Paina uudelleen painiketta Repeat A-B
halutussa päättymiskohdassa;
™ Soittimen näyttöön ilmestyy A-B ja

jakson uusinta alkaa.
• Voit lopettaa jakson uusinnan

painamalla painiketta Repeat A-B
uudelleen.

Selaus
Toistaa 10 sekuntia levyn kunkin kappaleen
alusta.
• Paina painiketta SCAN.
• Voit jatkaa toistoa valitusta kappaleesta

painamalla uudelleen painiketta SCAN
tai painamalla painiketta 2 (PLAY).

FTS-musiikkiohjelma (Favorite Track
Selection)
– Ohjelmointitoiminnolla on mahdollista

tallentaa soittimen muistiin
mielikappaleita tietyltä levyltä.

– Jokainen musiikkiohjelma voi sisältää
20 kappaletta.

– Aina kun musiikkiohjelma toistetaan se
siirtyy listan alkuun. Kun lista on täynnä
ja lisätään vielä uusi ohjelma, listan
viimeinen ohjelma poistetaan listalta.

– Ohjelmat voidaan toistaa uudelleen
milloin tahansa.

DVD-VIDEO
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Musiikkiohjelman tallennus muistiin
1 Syötä levy ja pysäytä toisto.
2 Siirry valittavissa olevien kappaleiden

luetteloon painikkeella 4.
3 Valitse luettelosta kappaleet

painikkeella 1 tai 2.
Voit antaa kappalenumerot myös
suoraan numeropainikkeilla (0-9).

4 Tallenna jokainen kappale muistiin
painikkeella OK.
™ Kappalenumerot lisätään valittujen

kappaleiden luetteloon.
™ Ohjelman kappaleiden määrä ja

kokonaisaika näytetään ruudussa ja
soittimen näytössä.

Kun musiikkiohjelma on valmis, aloita
toisto painikkeella 2 (PLAY) tai palaa
takaisin STOP-toimintoon painikkeella 9.
Kummassakin tapauksessa ohjelma
tallentuu automaattisesti muistiin.

FTS-muistin kytkentä tai katkaisu
1 Siirry ylös painikkeella 3 tai 4.
2 Valitse joko ON tai OFF painikkeella 1

tai 2.

Kappaleen poistaminen FTS-
ohjelmasta
1 Siirry valittavissa olevien kappaleiden

luetteloon painikkeella 4.
2 Valitse luettelosta poistettava kappale

painikkeella 1 tai 2.
3 Paina painiketta OK.

™ Kappalenumero pyyhitään valittujen
kappaleiden luettelosta.

Koko ohjelman poistaminen
• Valitse kohta CLEAR ALL painamalla

painiketta 4 ja paina painiketta OK.
™ Levyn koko FTS-ohjelma pyyhitään

muistista.

DVD-VIDEO
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Liite

6 kanavan asetukset
Etukaiuttimet
L (Large): Kun etukaiuttimet pystyvät

toistamaan alle 120 Hz:n olevia
matalia signaaleja.

S (Small): Kun etukaiuttimet eivät pysty
toistamaan alle 120 Hz:n olevia
matalia signaaleja.

Keskikaiutin*
L (Large): Kun keskikaiutin pystyy

toistamaan alle 120 Hz:n olevia
matalia signaaleja.

S (Small): Kun keskikaiutin ei pysty
toistamaan alle 120 Hz:n olevia
matalia signaaleja.

Surround-kaiuttimet
L (Large): Kun Surround-kaiuttimet

pystyvät toistamaan alle 120
Hz:n olevia matalia signaaleja.

S (Small): Kun Surround-kaiuttimet eivät
pysty toistamaan alle 120 Hz:n
olevia matalia signaaleja.

Subwoofer
On: Kun liitetään subwoofer.
OFF: Kun ei liitetä subwooferia.

* Televisiota voi käyttää keskikaiuttimena.
Kun keskikaiutin kytketään, sekä L/R-
että Scart-liitännät sisältävät
keskikanavan signaalin.

TV Front speaker
right

Front speaker
left

Center
speaker

Rear speaker
(left surround)

Rear speaker
(right surround)

Viiveajat
DVD-soitin on säädetty toistamaan oikein
tahdistettuna Digital Surround Sound -
ääntä tilassa, jossa surround-kaiuttimet
ovat noin 150 cm lähempänä
kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet ja
keskikaiutin on samassa linjassa
etukaiuttimien kanssa. Jos kuuntelutilan
asetelma poikkeaa tästä, viiveaikaa voi
säätää.

DVD-VIDEO
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CD-VAIHDIN

Varoitus!
1) Tämä laite on tarkoitettu tavallisille CD-levyille.  Älä käytä mitään

markkinoilla olevia lisätarvikkeita, kuten esim. stabilointirenkaita tai
lisäkalvoja, koska ne voivat vahingoittaa CD-vaihtimen koneistoa.

2) Laita kuhunkin levypaikkaan vain yksi levy.
3) Kun CD-vaihtimessa on levyjä, älä tärisytä tai käännä laitetta nurinpäin.

Vaihtimen koneisto voi juuttua paikalleen.

Voit laittaa CD-vaihtimeen kolme levyä ja toistaa ne peräkkäin keskeytyksettä.

CD-teksti
On mahdollista tietää mikä levy ja mikä sen
kappale valitaan tai toistetaan käytettäessä
tätä varten koodattuja CD-levyjä.

• Paina painiketta RDS/CD TEXT.
Pysäytystoiminnossa
™ Näytössä näkyy  levyn nimi tai

kokonaisaika.
Toistotoiminnossa
™ Näytössä näkyy  levyn nimi,

kappaleen nimi tai kuluva aika.
• Jos levyn tai kappaleen nimeä ei

tiedetä.
™ Näytössä näkyy "NO TEXT ON

DISC".

Toistettavia levyjä
Tässä laitteessa voidaan toistaa audio-CD-
levyt, viimeistellyt kerta-äänitteiset CD-R-
levyt sekä viimeistellyt pyyhittävät CD-RW-
levyt.

Levyjen syöttö
1 Valitse CD-toiminto painikkeella CD.
2 Paina painiketta OPEN•CLOSE.

™ Levypesä tulee esiin.
3 Syötä levy etikettipuoli ylöspäin

oikeanpuoleiseen levypaikkaan.
• Voit syöttää toisen levyn

vasemmanpuoleiseen levypaikkaan.
• Jos haluat syöttää kolmannen levyn,

paina painiketta DISC CHANGE.
™ Levyalusta kääntyy niin pitkälle, niin

että tyhjä levypaikka on oikealla
puolella ja levy voidaan syöttää.

4 Sulje levypesä painikkeella
OPEN•CLOSE.
™ Näytössä näkyy viimeksi valitun levyn

kappaleiden kokonaismäärä ja
kokonaisaika.

Huom.:
– Välttääksesi toimintahäiriöt odota

kunnes CD-vaihdin on lukenut levyt,
ennen kuin jatkat.

Levyjen suora valinta
• Voit suoraan valita toistettavaksi jonkin

syötetyistä levyistä painamalla
painikkeita CD 1, CD 2 tai CD 3. Toisto
pysähtyy valitun levyn loputtua.
™ Painikkeen valo tarkoittaa että siinä

levypaikassa on levy.
™ Valittu levy on rengastettu.
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CD-VAIHDIN

CD-levyn toisto
1 Aloita toisto painikkeella É (PLAY).

™ Näyttöön syttyy levypaikan ja
kappaleen numero sekä soivan
kappaleen kuluva aika.

• Toisto voidaan keskeyttää painikkeella
Å.
™ Toistoaika vilkkuu.

• Toistoa jatketaan painamalla uudelleen
painikettaÉ (PLAY).

2 Toisto pysäytetään painikkeella  9.

Huom.:
– Kaikki syötetyt levyt toistetaan kerran,

sitten toisto pysähtyy.
– Kun levyn toisto on päättynyt, laite

vaihtaa valmiustilaan 30 minuutin
kuluttua, ellei mitään painiketta paineta.

Levyjen vaihto
Voit vaihtaa 2 ulointa levyä samaan aikaan
kun sisin kolmas levy toistuu tai on
pysäytetty.

1 Paina painiketta DISC CHANGE.
™ Levypesä tulee esiin.

2 Vaihda vasemmalla ja oikealla olevat
levyt.

• Jos haluat vaihtaa sisimmän levyn
kesken toiston, paina uudelleen
painiketta DISC CHANGE.
™ Näytössä näkyy "DISC CHANGE".
™ Levyn toisto pysähtyy.
™ Levyalusta sulkeutuu ottamaan

sisimmän levyn ja avautuu sitten
uudelleen, jolloin sisin levy voidaan
vaihtaa.

3 Sulje levypesä painikkeella
OPEN•CLOSE.

Kappaleen valinta
Kappaleen valinta pysäytystoiminnossa
1 Paina painiketta  ¡  tai  ™ (tai kauko-

ohjaimesta numeropainikkeita 0-9)
, kunnes haettu kappale näkyy näytössä.
2 Aloita toisto painikkeella É (PLAY).

™ Valitun kappaleen numero ja kuluva
aika näkyvät näytössä.

Kappaleen valinta toistossa
• Paina painiketta  ¡  tai  ™ (tai kauko-

ohjaimesta numeropainikkeita 0-9),
kunnes haettu kappale näkyy näytössä.
™ Valitun kappaleen numero ja kuluva

aika näkyvät näytössä.
• Jos painat painiketta  ¡  kerran, toisto

hyppää saman kappaleen alkuun ja
jatkuu uudelleen alusta.

Huom.:
– Painamalla satunnaistoistossa

painiketta ¡  päästään vain saman
kappaleen alkuun.

Tietyn kohdan haku toistossa
• Pidä painiketta à  tai  á painettuna,

kunnes haettu kohta löytyy.
™ Äänenvoimakkuus pienenee.

• Toisto palautuu normaaliksi, kun painike
à  tai  á  vapautetaan.

Kappaleiden ohjelmointi
Voit ohjelmoida syötetyn CD-levyn
kappaleita pysäytystoiminnossa. Näytössä
näkyy ohjelmoitujen kappaleiden
kokonaismäärä. Muistiin voit tallentaa
yhteensä 40 kappaletta haluamassasi
järjestyksessä. Kun 40 kappaletta on jo
tallennettu ja yrität tallentaa vielä
kappaleen, näytössä näkyy "PROGRAM
FULL".

1 Syötä levypaikkoihin haluamasi levyt.
2 Aloita ohjelmointi painamalla painiketta

PROG.
™ PROG-ilmaisin alkaa vilkkua.

3 Valitse levy painikkeella CD (CD 1•2•3)
tai CD 1/2/3.

4 Valitse kappale painikkeella  ¡  tai  ™
(tai kauko-ohjaimesta
numeropainikkeita 0-9).

5 Tallenna kappale muistiin painikkeella
PROG.

• Toistamalla vaiheita 3-5 voit tallentaa
lisää kappaleita muiltakin levyiltä.

6 Lopeta ohjelmointi painamalla kerran
painiketta  9.
™ Näytössä näkyy ohjelmoitujen

kappaleiden kokonaismäärä ja
kokonaisaika.

Huom.:
– Jos kokonaisaika on yli “99:59” tai

jonkin ohjelmoidun kappaleen numero
on suurempi kuin 30, silloin
kokonaisajan tilalla näytetään
“--:--”.

– Ohjelmointi ei ole mahdollista laitteen
lukiessa levyä, näytössä näkyy
"READING" ja sen jälkeen "DISC X",
jossa "X" tarkoittaa parhaillaan
luettavan levyn numeroa

– Jos ohjelmoinnin aikana ei paineta
mitään painiketta 20 sekuntiin, laite
vaihtaa automaattisesti pois
ohjelmointitoiminnosta.
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2 Normaali toisto palautetaan painamalla
uudelleen painiketta SHUFFLE.
™ Ilmaisin SHUFFLE häviää näytöstä.

Huom.:
– REPEAT DISC -toiminto peruuntuu, kun

valitaan satunnaistoisto.

Uusinta (vain kauko-ohjaimesta)
Saman kappaleen, levyn tai kaikkien
levyjen jatkuva toisto.

1 Valitse eri uusintatoiminnot painamalla
CD-toistossa painiketta REPEAT.
™ Näytössä näkyy "TRACK", "DISC",

"ALL DISC" tai "OFF".
™ Näyttöön syttyy ilmaisin REPEAT.

• Valittu kappale, valittu levy tai kaikki
levyt toistetaan yhä uudelleen, kunnes
painetaan painiketta  9.

2 Normaali toisto palautetaan painamalla
uudelleen painiketta REPEAT, kunnes
näkyy "OFF".
™ Ilmaisin REPEAT häviää näytöstä.

Huom.:
– REPEAT DISC -toiminto ei ole

mahdollinen ohjelmoidun toiston eikä
satunnaistoiston aikana.

– Ohjelman satunnaistoisto voidaan myös
uusia.
™ Näytössä näkyy “TRACK“ tai

“PROGRAM”.
™ Ilmaisimet REPEAT, PROG ja SHUFFLE

syttyvät näyttöön.

Ohjelman tarkistus
Ohjelman tarkistus on mahdollista vain
pysäytystoiminnossa.
1 Voit selata ohjelmoidut kappaleet

painamalla toistuvasti painiketta
 ¡  tai  ™.

2 Tarkistustoiminto lopetetaan
painikkeella 9.

Ohjelman toisto
1 Aloita ohjelman toisto painikkeella
É (PLAY).
™ Näytössä näkyy "PLAY PROGRAM".
™ Näyttöön syttyy soivan kappaleen

numero ja kuluva aika.
• Jos painat ohjelmoidun toiston aikana

painiketta REPEAT, sama kappale
toistuu yhä uudelleen.
™ Näytössä näkyy "TRACK" ja

"PROGRAM".
™ Näytössä näkyy ilmaisimet REPEAT ja

PROG.
2 Ohjelman toisto lopetetaan painikkeella

9.

Huom.:
– Jos painat jotain painikkeista CD

DIRECT PLAY, valitun levyn tai
kappaleen toisto alkaa ja  muistissa
oleva ohjelma ohitetaan tilapäisesti.
Myös ilmaisin PROG häviää näytöstä
tilapäisesti ja palautuu takaisin, kun
valitun levyn toisto on päättynyt.

– REPEAT DISC -toiminto peruuntuu, kun
ohjelmoitu toisto alkaa.

Ohjelman poisto muistista
(pysäytystoiminnossa)
• Paina painiketta  9.

™ Näytössä näkyy "PROGRAM
CLEARED".

Huom.:
– Ohjelma pyyhkiytyy muistista myös

silloin kun laite kytketään irti
sähköverkosta.

Satunnaistoisto (vain kauko-
ohjaimesta)
Kaikkien levyjen kaikki kappaleet toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
Satunnaistoistoa voi käyttää myös
ohjelmoiduille kappaleille.

Kaikkien levyjen ja kappaleiden
satunnaistoisto
1 Paina painiketta SHUFFLE.

™ Näytössä näkyy "SHUFFLE".
™ Näyttöön syttyy ilmaisin SHUFFLE,

satunnaisesti valittu levy ja kappale.
• Levyt ja kappaleet toistetaan nyt

satunnaisessa järjestyksessä niin kauan,
kunnes painetaan painiketta  9.

• Jos painat satunnaistoiston aikana
painiketta REPEAT, sama kappale tai
kaikki levyt toistetaan yhä uudelleen.
™ Näytössä näkyy "TRACK" ja "ALL

DISC".
™ Näytössä näkyy ilmaisimet REPEAT ja

SHUFFLE.
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Huom.:
– Katso “EASY SET”-ominaisuudet sivulta

85.

Radioasemien viritys
1 Valitse TUNER-toiminto painikkeella

TUNER (BAND).
™ Näytössä näkyy "TUNER".

Muutaman sekunnin kuluttua
näytetään nykyinen taajuus.

2 Valitse painamalla uudelleen painiketta
TUNER (BAND) aaltoalue: ULA (FM), KA
(MW) tai PA (LW).

3 Paina painiketta à  tai  á yli yksi
sekunti, vapauta sitten.
™ Näytössä näkyy "SEARCH", kunnes

jonkin riittävän voimakkaan aseman
signaali löytyy.

• Toista toimenpidettä, kunnes löydät
haluamasi aseman.

• Heikko asema viritetään painamalla
toistuvasti painiketta à  tai  á,
kunnes haluttu taajuus näkyy näytössä
ja/tai kun vastaanotto on
mahdollisimman hyvä.

Pikavalintojen tallennus
Muistiin voidaan tallentaa 40 asemaa. Kun
valitaan pikavalinnalle tallennettu
radioasema, näytössä näkyy taajuuden
vieressä sen pikavalintanumero.

Automaattinen ohjelmointi
1 Paina painiketta TUNER  (BAND).
2 Paina painiketta PROG yli yksi sekunti.

™ Ilmaisin PROG alkaa vilkkua ja "AUTO"
näkyy.

™ Laite alkaa hakea RDS-asemia ja sen
jälkeen vuorollaan ULA-, KA- ja PA-
alueelta asemia.

™ Kaikki kuultavissa olevat radioasemat
tallennetaan muistiin
automaattisesti. Taajuus ja
pikavalintanumero näytetään hetken.

™ Laite lopettaa hakemisen, kun kaikki
kuultavissa olevat radioasemat on
tallennettu tai kun muistin kaikki 40
pikavalintapaikkaa on käytetty.

™ Viimeksi muistiin tallennettu
radioasema jää kuulumaan.

Huom.:
– Voit peruuttaa automaattisen

ohjelmoinnin painikkeella PROG tai  9
(vain laitteessa).

– Jos haluat säilyttää osan
pikavalinnoista, esim. pikavalinnat 1-9,
valitse pikavalinta 10 ennen kuin
käynnistät automaattisen ohjelmoinnin:
nyt vain pikavalinnat 10-40
ohjelmoidaan.

Manuaalinen ohjelmointi
1 Paina painiketta TUNER (BAND).
2 Valitse painikkeella TUNER (BAND)

aaltoalue: FM, MW tai LW.
3 Paina painiketta PROG alle yksi sekunti.

™ Ilmaisin PROG alkaa vilkkua.
™ Seuraava vapaa pikavalintanumero

näytetään valittavaksi.
4 Viritä taajuus painikkeella à  tai  á.
• Jos haluat tallentaa radioaseman

toiselle pikavalintanumerolle, valitse
numero painikkeella ¡  tai  ™ (tai
kauko-ohjaimesta numeropainikkeita
0-9).

5 Paina uudelleen painiketta PROG.
™ Ilmaisin PROGRAM lakkaa vilkkumasta

ja asema on muistissa.

• Voit tallentaa lisää pikavalittavia asemia
toistamalla vaiheet 3 - 5.

Huom.:
– Kun 40 radioasemaa on jo tallennettu ja

yrität vielä tallentaa lisää, näyttöön
syttyy “PROGRAM FULL”. Jos haluat
muuttaa jonkin pikavalintanumeron,
toista vaiheet 3 - 5.

– Voit peruuttaa manuaalisen
ohjelmoinnin painikkeella 9 (vain
laitteessa).

– Jos ohjelmoinnin aikana ei paineta
mitään painiketta 20 sekuntiin, laite
poistuu automaattisesti
ohjelmointitoiminnosta.
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Pikavalintojen käyttö
• Valitse aseman pikavalintanumero

painikkeella ¡  tai  ™ (tai kauko-
ohjaimesta numeropainikkeita 0-9).
™ Näyttöön syttyy pikavalintanumero,

taajuus ja aaltoalue.

Uutisia/liikennetiedotuksia
(vain RDS-asemien kautta)
Voit kytkeä NEWS- tai TA-toiminnon
valmiustilassa tai muiden ohjelmalähteiden
paitsi virittimen toiminnossa. Heti kun
joltakin RDS-asemalta tunnistetaan News
PTY (ohjelmatyyppi)  tai TA-signaali, laite
vaihtaa automaattisesti TUNER-
toiminnolle.

NEWS/TA-painikkeen toimintaa vaihtuu
seuraavasti:

NEWS  ™  TA  ™  OFF  ™  NEWS

NEWS- tai TA-toiminnon kytkentä
1 Valitse NEWS-toiminto painamalla

painiketta NEWS/TA.
™ Näytössä näkyy NEWS-ilmaisin ja

"NEWS".
• Jos haluat valita TA-toiminnon, paina

uudelleen painiketta NEWS/TA.
™ Näytössä näkyy TA-ilmaisin ja "TA".

2 Kun NEWS- tai TA-toiminto on valittu.
• Laite hakee 5 ensimmäistä

pikavalittavaa asemaa ja odottaa
kunnes News PTY (ohjelmatyyppi)  tai
TA-signaali kuuluu joltain näiltä
asemilta. Haun aikana:
™ Valitun ohjelmalähteen toiminta

jatkuu keskeytymättä.

RDS-aseman vastaanotto Ç
RDS-järjestelmä (Radio Data System) on
palvelu, joka antaa ULA-asemille
mahdollisuuden lähettää tavallisen ULA-
radiosignaalin lisäksi muuta tietoa. Tämä
tieto voi olla mm.:

• ASEMAN TUNNUS: Näytössä näkyy
aseman nimi/tunnus.

• OHJELMATYYPPI: Seuraavat
ohjelmatyypit ovat olemassa ja ne
voidaan vastaanottaa tällä virittimellä:
Uutiset, Ajankohtaisohjelma, Tiedotus,
Urheilu, Opetus, Kuunnelma, Kulttuuri,
Tiede, Sekalainen, Popmusiikki,
Rockmusiikki, Viihdemusiikki, Kevyt
klassinen, Klassinen, Muu musiikki, Ei
tyyppiä.

• RADIOTEKSTI: näytössä näytetään
tekstiviestejä.

Kun olet virittänyt RDS-aseman, RDS-logo
(Ç) ja aseman tunnus näkyvät näytössä:

• Näytössä näkyy tavallisesti
radioaseman tunnus, jos se lähetetään.
Voit vaihtaa näyttötiedot painamalla
toistuvasti painiketta RDS/CD TEXT:

™ Näytössä näkyy vuorotellen (aseman
tunnus, taajuus, ohjelmatyyppi,
radioteksti, aseman tunnus jne.):
STATION NAME ™ PROGRAM
TYPE ™ RADIO TEXT ™
FREQUENCY ™ STATION NAME
...

Huom.:
– Kun painat RDS/CD TEXT-painiketta ja

näytössä näkyy “NO RDS”, se
tarkoittaa että joko viritetty asema ei
lähetä RDS-signaalia tai se ei ole RDS-
asema.

RDS-aika
Jotkut RDS-asemat voivat lähettää
kellonajan aina minuutin välein.

Ajan asetus RDS-kellon avulla
1 Paina painiketta CLOCK/TIMER.

™ Näytössä näkyy "--:--" tai
kellonaika.

2 Kytke kellonasetustoiminto painamalla
painiketta CLOCK/TIMER vielä kerran.
™ "00:00" tai kellonaika alkaa vilkkua.

3 Paina painiketta RDS/CD TEXT.
™ Näytössä näkyy viesti "SEARCH

RDS TIME" (hakee RDS-aikaa).
™ Jos asema ei lähetä RDS-kelloa,

näytössä näkyy "NO RDS TIME".
™ Kun RDS-kello on luettu, näytössä

näkyy "RDS TIME".  Kellonaika
näytetään 2 sekuntia ja se tallentuu
automaattisesti.

™ Jos RDS-kelloa ei tunnisteta 90
sekunnin kuluessa, näytössä näkyy
"NO RDS TIME".

Huom.:
– Jotkut RDS-asemat lähettävät oikean

ajan minuutin välein. Lähetetyn ajan
tarkkuus riippuu lähettävästä RDS-
asemasta.
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™ Jos 5 ensimmäiseltä pikavalinnalta ei
löydy yhtään RDS-asemaa, News/TA-
toiminto katkeaa. Näytössä näkyy
"NO RDS NEWS"  tai "NO RDS
TA" ja ilmaisin NEWS tai TA häviää
näytöstä.

• Tunnistettuaan NEWS/TA-lähetyksen
laite vaihtaa Tuner-toiminnolle.
™ Ilmaisin NEWS tai TA alkaa vilkkua.

NEWS/TA-toiminnon katkaisu
• Paina uudelleen painiketta NEWS/TA,

kunnes ilmaisin NEWS tai TA häviää ja
näytössä näkyy "TA OFF".

Huom.:
– Jos kuuntelet muuta kuin RDS-asemaa

ja haluaisit kuunnella uutiset tai
liikennetiedotukset, vaihda ensin toinen
ohjelmalähde (esim. CD, TAPE tai AUX)
ja paina sitten painiketta NEWS/TA.

– Ennen kuin käytät NEWS/TA-toimintoa,
varmista että 5 ensimmäisellä
pikavalinnalla on RDS-asema.

– NEWS/TA-toiminto on valittava jokaista
kertaa varten erikseen.

– Uutiskatsaus tai liikennetiedotus
voidaan keskeyttää painamalla jotain
muuta ohjelmalähteenvalintapainiketta
tai viritintoimintopainiketta.

– Jos ohjelmalähteeksi valitaan viritin,
NEWS/TA-toiminto peruuntuu ja
näytössä näkyy “NEWS OFF” tai “TA
OFF” heti viestin “TUNER” jälkeen.

RETURN
PERSONAL

V
EC DSC

D
B

B

STANDBY 
ON

DVD MINI HIFI SYSTEM

DIMPROG

POWER SAVE

IR SENSOR

RDS / CD TEXT

NEWS / T.A.

CLOCK/
TIMER

VOLUME

AXIS OK
DVD

MENU

SOUND JOGDVD JOG

P3 P6P1 P2 P5P4

CHAP.
CH

A
P.

SLEEP
SL

EE
P

DIM TIMERLWFM A M W

TUNERDVD CD AUX

A
-

B

PBC

BANDVCD • CD CD 1 • 2 • 3 CDR

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURR

STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE
PRESET �

�

S
C

A
N

CHANNEL

DVD

SURROUND CONTROL

5.1CH / STEREO / SURR / 3D

FTS TITLE

Oheislaitteen valinta
Jos olet yhdistänyt oheislaitteen (tv,
kuvanauhuri, Laser Disc, DVD-soitin tai
äänittävä CD-soitin) audiolähtöliitännät
tuloliitäntöihin AUX/CDR IN, voit kuunnella
äänentoistoa laitteen kautta.

• Valitse CDR-toiminto painikkeella AUX.
™ Näytössä näkyy "CDR".

• Valitse oheislaitetoiminto painamalla
uudelleen painiketta AUX.
™ Näytössä näkyy "AUX".

Huom.:
– AUX-toimintoja on kaksi:

i. normaali AUX-toiminto.
ii. CDR-toiminto; jolloin tämän

minisarjan LINE OUT -liitäntä on
mykkä. Tällöin ei voi tallentaa eikä
kuunnella liitännän LINE OUT kautta.

– On parempi olla kuuntelematta ja
tallentamatta samasta laitteesta
yhtaikaa.

– Kaikkia äänensäätötoimintoja (esim.
DSC, DBB, jne.) voidaan käyttää.
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Kellon katsominen
Voit katsoa kelloa (jos kellonaika on
asetettu) valmiustilassa tai kun on valittu
jokin ohjelmalähde (CD-soitin, viritin jne.).
Kello näytetään noin seitsemän sekuntia.

• Paina lyhyesti painiketta
CLOCK/TIMER.
™ "PM 10:38 tai 22:38"

(kellonaika) näytetään sen mukaan
onko valittu 12 vai 24 tunnin
toiminto.

™ "--:--" näytetään, jos kellonaikaa
ei ole asetettu.

Huom.:
– Kun laite vaihtaa pientehoiseen

valmiustilaan, kellonaika lakkaa
näkymästä näytössä.

Kellon asetus
Kelloon voidaan asettaa joko 12 tai 24
tunnin näyttötoiminto, esim. "AM 12:00"
tai "00:00". Kellon asetusta aloitettaessa
kellonajan tulee olla näkyvissä.

1 Valitse kellotoiminto painikkeella
CLOCK/TIMER.

2 Valitse 12 tai 24 tunnin toiminto
painikkeella PROG (vain laitteessa).
™ Jos valitaan 12 tunnin toiminto,

"AM 12:00" alkaa vilkkua.
™ Jos valitaan 24 tunnin toiminto,

"00:00" alkaa vilkkua.
3 Aseta tunnit painikkeella à  tai  á

vain laitteessa.
4 Aseta minuutit painikkeella ¡  tai  ™

vain laitteessa.

5 Tallenna asetus muistiin painamalla
uudelleen painiketta CLOCK/TIMER.
™ Kello alkaa käydä.

• Ellet halua asetusta muistiin, paina
painiketta 9  vain laitteessa.

Huom.:
– Jos kellon asetuksen aikana ei paineta

mitään painiketta 90 sekuntiin, laite
poistuu kellonasetustoiminnosta
automaattisesti.

– Virran saannin keskeytyminen pyyhkii
kellonajan muistista.

– Ajan asetus RDS-kellon avulla, ks.
osasta TUNER kohtaa “RDS-ASEMAN
VASTAANOTTO”.

Ajastimen asetus
• Laite voi vaihtaa CD- tai TUNER-

toiminnolle automaattisesti asetettuna
aikana. Tätä voidaan käyttää myös
herätyksenä.

• Varmista ennen ajastimen asetusta, että
kellonaika on asetettu oikein.

• Ajastin on asetettava ja käynnistettävä
uudelleen joka kerta erikseen.

• Äänenvoimakkuus on ajastinta
käytettäessä samalla tasolla kuin
se oli ennen laitteen kytkemistä
valmiustilaan.

1 Valitse ajastinasetustoiminto
painamalla painiketta CLOCK/TIMER
yli 2 sekuntia.
™ "AM 12:00" tai "00:00" tai

ajastimen viimeisin asetus alkaa
vilkkua sen mukaan onko valittu 12
vai 24 tunnin toiminto.

™ Näytössä vilkkuu ilmaisin TIMER.
™ Viimeksi valittu ohjelmalähde näkyy

samalla, kun taas muut
ohjelmalähteet vilkkuvat.

2 Valitse ohjelmalähde painamalla
painiketta CD tai TUNER.

• Varmista, että CD-levy on syötetty
ennen kuin valitset CD:n.
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3 Aseta ajastimen alkamisajan tunnit
painikkeella à  tai  á vain
laitteessa.

4 Aseta ajastimen alkamisajan minuutit
painikkeella ¡ tai ™  vain laitteessa.

5 Tallenna alkamisaika muistiin
painikkeella CLOCK/TIMER.
™ Ajastin on nyt asetettu.
™ Ilmaisin TIMER jää näyttöön.

• Ajastin aktivoituu asetettuun aikaan.
™ Valittu ohjelmalähde kuuluu.

Huom.:
– Jos ajastimen asetuksen aikana ei

paineta mitään painiketta 90 sekuntiin,
laite poistuu ajastimen asetus
toiminnosta automaattisesti.

– Jos ohjelmalähteeksi on valittu TUNER,
viimeksi viritetty asema alkaa kuulua.

– Jos ohjelmalähteeksi on valittu CD,
toisto alkaa valitun levyn tai ohjelman
ensimmäisestä kappaleesta. Jos
levypaikat ovat tyhjät, ohjelmalähteeksi
tulee TUNER.

Ajastimen pysäytys
• Paina kauko-ohjaimesta painiketta

TIMER.
™ Ajastimen toiminta on nyt katkaistu.
™ Näytössä näkyy "CANCEL" ja

ilmaisin TIMER häviää.

Ajastimen käynnistäminen uudelleen
(sama asetettu aika ja ohjelmalähde)
• Paina kauko-ohjaimesta painiketta

TIMER.
™ Ajastin on nyt kytketty.
™ Ilmaisin TIMER syttyy näyttöön.

Uniajastimen asetus (vain kauko-
ohjaimessa)
Toiminnon avulla voi asettaa tietyn
aikajakson, jonka jälkeen laite kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan.

1 Valitse aikajakso painamalla kauko-
ohjaimesta toistuvasti painiketta SLEEP.
™ Asetus vaihtuu seuraavassa

järjestyksessä (aika minuutteina):
60 ™ 45 ™ 30 ™ 15 ™ OFF
™ 60 …

™ "SLEEP XX" tai "OFF" näytetään.
"XX" on aika minuutteina.

2 Kun sopiva aikajakso on näkyvissä,
lopeta painikkeen SLEEP painaminen.
™ Kun asetettu aika on kulunut, laite

siirtyy valmiustilaan.

Uniajastimen katkaisu
• Paina toistuvasti painiketta SLEEP,

kunnes näytössä näkyy "OFF", tai paina
painiketta STANDBY ON.
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Tekniset tiedot
VAHVISTIN
Lähtöteho ........................ 2 x 100 W MPO/ 2 x 50 W RMS(1)

Vasen/oikea kanava ................................. 2 x 50 W RMS
Keskikanava ..................................................... 50 W, 6 Ω
Surround-kanava ....................................... 2 x 50 W, 6 Ω

Signaali-kohinasuhde ................................... ≥ 75 dBA (IEC)
Taajuusvaste ...................................... 20 – 20000 Hz, ±3 dB
Tuloherkkyys

AUX In / CDR In ............................................ 500 mV / 1V
Lähtöliitännät

Kaiuttimet ............................................................... ≥ 6 Ω
Keskikaiutin ............................................................ ≥ 6 Ω
Surround-kaiuttimet ............................................... ≥ 6 Ω
Kuuloke .................................................... 32 Ω – 1000 Ω
Subwoofer-lähtö .......................... 1,5 V ±2dB, > 22000 Ω
Linjalähtö ........................................ 1 V ±2dB, > 22000 Ω
Digitaalinen lähtö ............................................... 1 koaks.
........................................................ IEC 958 CDDA/LPCM
................................... IEC 1937 MPEG1, MPEG2 ja AC-3

Surround-lähtö (johdoton) ...... 750 mV, ±2dB, > 22000 Ω
(1) (6Ω, 1 kHz, särö 10 %)

DVD-VIDEO SOITIN
Toistojärjestelmä .............................. DVD-video / Video CD

CD (CD-R & CD-RW)
Video

DA-muunnin ........................................................ 10 bittiä
Digitaalinen pakkausformaatti .... MPEG 2: DVD-levyille/
....................................................... MPEG 1: VCD-levyille

Video lähtö ................................................... 1 Vpp (75 Ω)
S-Video lähtö ........................................... Y: 1 Vpp (75 Ω)
.............................................................. C: 0,3 Vpp (75 Ω)

CD-SOITIN
Ohjelmoitavien kappaleiden määrä .................................. 40
Taajuusalue .................................................... 20 – 20000 Hz
Signaali-kohinasuhde ............................................ ≥ 76 dBA
Kanavaerotus ................................................ ≥ 79 dB (1 kHz)
Harmoninen särö ........................................ < 0,02 % (1 kHz)

VIRITIN
ULA-alue ...................................................... 87,5 – 108 MHz
KA-alue ......................................................... 531 – 1602 kHz
PA-alue ........................................................... 153 – 279 kHz
Pikavalintojen määrä ......................................................... 40
Antenni

ULA .................................................................. 75 Ω lanka
AM ................................................................. Kehäantenni

KAIUTTIMET
Järjestelmä ............................... suojattu 2-tie bassorefleksi
Impedanssi ..................................................................... 6 Ω
Basso ........................................................................ 1 x 6,5"
Keskiäänet ................................................................ 1 x 2,5"
Mitat (l x k x s) ...................................... 240 x 310 x 315 mm
Paino ............................................................. 3,85 kg/kaiutin

KESKIKAIUTIN
Järjestelmä ....................................... suojattu bassorefleksi
Impedanssi .................................................................... 6 Ω
Kaiutinelementti ................................ 1 x 3” koko kuuloalue
Mitat (l x k x s) ..................................... 230 x 130 x 155 mm
Paino ........................................................................... 1,3 kg

SURROUND-KAIUTTIMET
Järjestelmä ............................................... suljettu satelliitti
Impedanssi .................................................................... 6 Ω
Kaiutinelementti ................................ 1 x 3” koko kuuloalue
Mitat (l x k x s) ..................................... 230 x 130 x 155 mm
Paino ............................................................... 1,2 kg/kaiutin

YLEISTÄ
Materiaali ............................................. Polystyreeni/Metalli
Vaihtovirtajännite .................................. 220 – 230 V / 50 Hz
Tehontarve

Toiminnassa ............................................................  230 W
Valmiustilassa .......................................................  < 22 W
Energiansäästötilassa .............................................. < 2 W

Mitat (l x k x s) ...................................... 265 x 310 x 390 mm
Paino (ilman kaiuttimia) ............................................. 10,8 kg

Oikeus muutoksiin varataan
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Hoito
Kotelon puhdistus
• Käytä pehmeää laimeaan pesuveteen

kostutettua liinaa. Älä käytä alkoholia,
spriitä tai ammoniakkia sisältäviä tai
syövyttäviä puhdistusaineita.

Levyjen puhdistus
• Puhdista likaantunut

levy puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta
poispäin.

• Älä käytä liuottimia,
kuten bensiiniä, äläkä
analogisille levyille tarkoitettuja
puhdistusaineita tai antistaattisia
suihkeita.

Linssin puhdistus
• Aikaa myöten linssiin alkaa kertyä likaa

ja pölyä. Puhdista linssi Philipsin CD
Lens Cleanerillä tai vastaavalla
puhdistusaineella. Noudata pakkauksen
käyttöohjetta.

Varoitus!  Älä missään tapauksessa
yritä itse korjata laitetta, sillä takuu
lakkaa silloin olemasta voimassa. Älä
avaa kautettam ettet saa sähköiskua.

• Jos laitteeseen tulee vika, tarkista alla
mainitut seikat ennen kuin toimitat
laitteen huoltoon.

• Ellei vika korjaannu näillä keinoilla, kysy
neuvoa myyjältä tai asiakaspalvelusta.

DVD-Video-soitintoiminto
Kuva on vääristynyt tai menussa ei ole
värejä.
• Levyn formaatti ei vastaa television

videosignaalia (PAL/NTSC).
™ Vaihda tilalle oikea levy (katso edeltä

käyttöohjeesta).
• Järjestelmäasetus ei ole oikea.
™ Varmista että soittimen NTSC/PAL-

asetus vastaa television videosignaalia
(ks. NTSC/PAL-asetus.

• Tarkista ettei levyssä ole sormenjälkiä.
™ Pyyhi levy puhtaaksi pehmeällä liinalla

keskeltä reunoille päin tapahtuvin
vedoin.

™ Vähäinen kuvan vääristyminen ei
välttämättä ole mikään vika.

Aloitusruutu ei palaudu kun levy
poistetaan.
• Tarkista vaatiiko ohjelma toisen levyn

syöttämistä.
™ Syötä levy takaisin.
™ Nollaa soitin kytkemällä virta ensin pois

ja sitten takaisin.

Soitin ei tottele toiston aikana kaikkia
käskyjä.
• Kaikki toiminnot eivät ole käytössä

levyllä.
™ Katso levyn ohjetta.

Äänisignaalia ei tule digitaalisesta
lähtöliitännästä.
• Digitaalisia liitäntöjä ei ole kytketty tai

ne on kytketty väärin.
™ Tarkista digitaaliset kytkennät).
• Digitaalisen lähdön asetukset ovat

väärät.
™ Tarkista asennusmenusta että digital

output -asetus on ALL tai PCM.
™ Tarkista vastaako valitun puhekielen

formaatti vastaanottimen
mahdollisuuksia.

Kuvaruudussa ei näy kuvaa.
• Videojohtoa ei ole yhdistetty.
™ Yhdistä johto sarjasta televisioon.
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CD-soittimen käyttö
Näytössä näkyy "NO DISC".
• CD-levy väärinpäin.
™ Syötä CD-levy etiketti ylöspäin.
• Kondensoitunutta kosteutta.
™ Odota kunnes lukupää on sopeutunut

huonelämpötilaan.
• Levypesässä ei ole levyä.
™ Syötä CD-levy.
• CD-levy on likainen, hyvin naarmuinen

tai kiero.
™ Puhdista tai vaihda CD-levy.
• Lukupään linssi on likainen tai pölyinen.
™ Katso osaa Hoito (sivulta 113).

Näytössä näkyy "DISC NOT
FINALIZED".
• Äänitettyä CD-R- tai CD-RW-levyä ei ole

viimeistelty, jotta se voidaan toistaa
tavallisella CD-soitimella.

™ Lue äänittävän CD-soitimen
käyttöohjeesta, miten  CD-levy
viimeistellään.

• CD-levy on hyvin naarmuinen tai
likainen.

™ Vaihda tai puhdista levy.

Radiovastaanotto
Huono radiovastaanotto.
• Signaali on liian heikko.
™ Säädä antenni.
™ Ulkoantennilla saa paremman

vastaanoton.
• Televisio tai kuvanauhuri on liian lähellä

laitetta.
™ Siirrä laite kauemmas televisiosta tai

kuvanauhurista.

Näytössä näkyy "NO RDS TEXT".
• RDS-teksti ei ole käytettävissä.
™ Valitse toinen RDS-asema.

Yleistä
Laite ei reagoi mihinkään
painikkeeseen.
• Sähköstaattinen purkaus.
™ Katkaise virta painikkeella STANDBY-

ON; irrota verkkopistoke pistorasiasta,
yhdistä takaisin ja kytke virta uudelleen.

Ei ääntä tai se on huono.
• Äänenvoimakkuus on liian pieni.
™ Säädä äänenvoimakkuus.
• Kuuloke on yhdistetty.
™ Irrota kuuloke.
• Kaiuttimia ei ole kytketty tai ne on

kytketty väärin.
™ Tarkista, että kaiuttimet on kytketty

oikein.
™ Varmista, että liittimessä on

kaiutinjohdon paljas pää.

Vasen ja oikea kanava vaihtuneet.
• Kaiuttimet on kytketty väärin.
™ Tarkista kaiuttimien kytkennät ja paikat.

Basso puuttuu tai soittimien fyysinen
paikantaminen vaikeaa.
• Kaiuttimet on kytketty väärin.
™ Tarkista, että kaiuttimien vaiheistus on

oikein, värilliset/mustat johdot
värillisiin/mustiin liittimiin.

Kauko-ohjain ei vaikuta laitteeseen.
• Valittu väärä ohjelmalähde.
™ Valitse ohjelmalähde (CD, TUNER, jne.)

ennen kuin painat toimintopainiketta
(2, ¡, ™ , jne.).

• Matka laitteeseen on liian pitkä.
™ Lyhennä välimatkaa.
• Paristot on asetettu väärin.
™ Aseta paristot oikeinpäin (merkit +/
-).

• Paristot ovat kuluneet.
™ Vaihda paristot.

Ajastin ei toimi.
• Kellonaikaa ei ole asetettu.
™ Aseta kellonaika.
• Ajastinta ei ole käynnistetty.
™ Käynnistä ajastin painamalla painiketta

TIMER.
• Tallennus on käynnissä.
™ Pysäytä tallennus.

Kellonaika pyyhitty.
• Sähköhäiriö.
™ Aseta kellonaika uudelleen.

Laite näyttää ominaisuuksia
automaattisesti ja painikkeet
vilkkuvat jatkuvasti.
• Esittelytoiminto kytketty.
™ Katkaise esittelytoiminto pitämällä

painiketta 9 (vain laitteessa)
painettuna 5 sekuntia.

Ulkoisesta ohjelmalähteestä kuuluu
vinkumista
• Kun kuuntelet AUX-toiminnossa, ääni

alkaa kiertää.
™ Valitse CDR-toiminto painamalla

painiketta AUX.

Kaikki valolliset painikkeet eivät pala.
• Näyttö on toiminnossa DIM 3.
™ Paina painiketta DIM, kunnes DIM OFF

näkyy.
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