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

Väljatöötatud Dolby Laborite litsentsi alusel.

"Dolby", "Pro Logic" ja topelt-D sümbolid on Dolby
Laborite kaubamärgid.

See toode sisaldab autoriõigustega kaitstud
tehnoloogiat, mille omanik on Macrovision
Corporation ja teised omanikud. Selle autoriõigustega
kaitstud tehnoloogia kasutamine peab olema lubatud
Macrovision Corporation'i poolt ja mõeldud koduseks
ja muudeks piiratud vaatamisteks, kui Macrovision
Corporation muud lubanud ei ole. Valmistoote
järeletegemine või koost lahtivõtmine on keelatud.

Windows Media on Microsoft Corporation'i
kaubamärk.

See toode sisaldab autoriõigustega kaitstud
tehnoloogiat, mille omanik on Macrovision
Corporation ja teised omanikud. Selle autoriõigustega
kaitstud tehnoloogia kasutamine peab olema lubatud
Macrovision Corporation'i poolt ja mõeldud koduseks
ja muudeks piiratud vaatamisteks, kui Macrovision
Corporation muud lubanud ei ole. Valmistoote
järeletegemine või koost lahtivõtmine on keelatud.
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SÕNASTIK

Analoog:

Külgede suhe:

HELIVÄLJUNDI Otsik:

Bitisüsteem:

Peatükk:

Kettamenüü:

Digitaal:

Dolby Digital:

JPEG:

MP3:

Mitmekanaliline:

Vanemakontroll:

PCM (Pulse Code Modulation):

Taasesituse kontroll (PBC):

Regioonikood:

S-Video:

Sämplimissagedus:

Surraund:

Pealkirjad:

VIDEOVÄLJUNDI otsik:

Heli, mis pole muudetud numbriteks.
Analoogheli varieerub, digitaalhelil on kindlad
numbrilised väärtused. Need otsikud saadavad heli
läbi kahe kanali, vasaku ja parema.

Vertikaalse ja horisontaalse pikkuse
suhe kuvataval pildil. Konventsionaalsetel teleritel
horisontaal vs. Vertikaalne suhe on 4:3 ja laiekraan on
16:9.

DVD Süsteemi taga olevad
otsikud, mis saadavad heli teise süsteemi (TV, makk
jne).

Andmehulk, mida on kasutatud antud
pikkusega muusika salvestamiseks. Mõõdetakse
kilobitti sekundis või kbps. Või kiirus, millega te
salvestate. Üldiselt on kvaliteet seda parem, mida
kõrgem see number on. Suurem bitijärk vajab aga
rohkem mahtu.

Sektsioon pildil või muusikaosa DVD-l, mis
on väiksem pealkirjast. Pealkiri koosneb mitmest
peatükist. Igale peatükile omistatakse peatüki-
number, mis võimaldab Teil leida soovitud peatükki
tema numbri järgi.

Piltide, heli, subtiitrite, mitmiknurkade
jne valimiseks mõeldud ekraan, mis on salvestatud
DVD-le.

Heli, mis on konverteeritud numbriteks.
Digitaalheli on olemas, kui kasutate DIGITAL AUDIO
OUT KOAKSIAALi või OPTILIST otsikut. Need otsikud
saadavad heli 2 kanali(analoog puhul) asemel läbi
mitme kanali.

Dolby laborite arendatud surraund
süsteem, mis koosneb kuni kuuest digitaalsest
helikanalist (ees vasakul ja paremal, surraund
vasakul, paremal ja keskel).

Liikumatu pildi andmete pakkimissüsteem,
mis pakuti välja Join Photographic Expert Group
poolt. Kõrgele pakkimissuhtele vaatamata, pildi
kvaliteet oluliselt ei vähene.

Failiformaat helipakkimissüsteemiga, MPE“

on lühend Motion Picture Experts Group 1-st (või
MPEG-1) Audio Layer 3. MP3-sid saab üks CD-R või
CD-RW sisaldada umbes 10 korda rohkem kui
tavaline CD.

DVD on töödeldud omama kõiki
helilugusid ühel heliväljal. Mitmekanaliline viitab
helilugude süsteemile, millel on 3 või rohkem kanalit.

DVD funktsioon, mis piirab ketta
taasesitust kuulajate vanuse järgi vastavalt iga riigi
piiridele. Piirangud varieeruvad kettalt kettale; Kui see
aktiveeritakse, on taasesitamine keelatud, kui
tarkvara tase on kõrgem kasutaja-seatud tasemest.

Süsteem analoogheli
konverteerimiseks digitaalseks ilma andmeid vahe
peal kokku pakkimata.

Võimaldab teil kasutada
interaktiivsete menüüdega tarkvara ning võimaldab
otsingufunktsiooni.

Süsteem, mis laseb kettaid mängida
vaid eelseadistatud regioonides. See vahend mängib
ainult kettaid, millel on vastavad regioonikoodid.
Võite oma mängija regioonikoodi leida toote
märgiselt. Mõned kettad võivad olla vastavad mitmele
regioonile (või KÕIKIDELE regioonidele).

Toodab selget pilti saates erinevad signaalid
ereduse ja värvi kohta. Võite kasutada S-Videot ainult
siis, kui Te TV-l on S-Video sisendotsik.

Andmesämplimise sagedus, kui
analoogandmed konverteeritakse digitaalseteks.
Sämplimissagedus võrdub numbriliselt kordade
arvuga, mil analoogsignaali sekundis sämplitakse.

Süsteem kasutajatele tekitamaks realis
tlikku kolmemõõtmelist helivälja asetades ümber
kuulaja mitu kõlarit.

Kõige pikem ühik pilti või muusikat DVD-
l. Igale pealkirjale antakse number, mis võimaldab Teil
leida vajalikku pealkirja.

DVD Süsteemi taga asuv
otsik, mis saadab videot TV-sse.

-

“

-

-

-
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem Lahendus

DVD-d mängides ei saa heli või subtiitrite
keelt muuta

4

4

Mitmekeelne heli või subtiitrid pole DVD-le salvestatud.

Heli või subtiitrite keele muutmine on DVD kettal
keelatud.

Funktsiooni valides ei väljastata pilti 4

4

Kindlustage, et komponent on õigesti ühendatud.

Vajutage sisendallika jaoks õiget funktsiooninuppu.

Heli pole kuulda või on halva
kvaliteediga

4

4

4

4

4

4

4

Muutke helitugevust.

Ühendage lahti kõrvaklapid.

Kontrollige, et kõlarid on õigesti ühendatud.

Kontrollige, kas paljastatud kõlarijuhe pole äkki viga
saanud.

Kui süsteem on peatatud, aegluubis või edasi-
/tagasikerimises, vajutage PLAY/PAUSE , et taastada
normaalne mängimisolek.

Kindlustage, et MP3-CD salvestati 32-256 kbps
bitisüsteemis ja sämplimissagedusega 48 kHz, 44.1 kHz
või 32 kHz.

Kindlustage, et DTS ketas toetab ka Dolby Digital
väljundit.

]

Kehv raadiovastuvõtt 4

4

Kui signaal on liialt nõrk, kohanda antenni või ühenda
parema vastuvõtu saamiseks väline antenn.

Suurenda vahet süsteemi ja oma TV või VCR vahel.

Vasak ja parem heliväljund on vahetuses 4 Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

Taimer ei tööta 4

4

Seadke kell õigeks.

Kui hetkel käib salvestamine, lõpetage see.

Kell/Timer seadistus on kustunud 4 Vool katkestati või toitejuhe ühendati lahti. Seadistage
kell/taimer uuesti.

SISUKORD
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Süsteemimenüü valikud

Raadiovastuvõtt

Kell/Taimer

Spetsifikatsioonid

Häirete leidmine ja

kõrvaldamine

Sõnastik

Põhilised käitlused................................................28

SÜSTEEMI SEADMINE ....................................28-30
TV SÜSTEEM
EKRAANISÄÄSTJA
TV TÜÜP
SALASÕNA
REITING
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KEELESEADED .....................................................30

PILDISEADED.......................................................30
KOMPONENT
TV OLEK
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KONTRASTSUS
VÄRVIVARJUND
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HELISEADED...................................................30-31
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DOWNMIX
3D TÖÖTLUS
LPCM
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Teie toode on disainitud ja toodetud kõrg
kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida
võib ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see mahakriipsutatud ratastega
prügikastisümbol on tootel, tähendab
see, et toode on kaetud Euroopa
Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun viige end kurssi kohaliku
prügieraldussüsteemiga elektriliste ja
eletrooniliste toodete jaoks.

Palun käituge vastavalt oma kohalikele reeglitele ja
ärge visake vanu toote id minema koos
majapidamisjäätmetega.

Õigesti minema visatud prügi aitab ära hoida
potensiaalseid negatiivseid tagajärgi kliimale ja
inimtervisele.

Vana produkti kõrvaldamine

-
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Iseloomustus

Taasesitamiseks mõeldud kettad

Varustuses olevad lisaseadmed

Lisakomponentide ühendused

Vanemlik kontroll (Reiting)

Unetaimer

Ööolek

Progressiivne skanneering

Teie DVD süsteem mängib:

Järgnevaid formaate mängija ei toeta:

Laseb Teil süsteemi ühendada teisi heli ja
heli/pildikomponente, et saaksite kasutada süsteemi
ümbritseva heli kõlareid.

Laseb Teil valida reitingunumbri, millest kõrgema
numbriga DVDsid Teie lapsed vaadata ei saa.

Laseb süsteemil automaatselt lülituda ootere iimile
kindlaksmääratud ajal.

Laseb Teil kokku suruda dünaamilist vahemikku,
vähendades helitugevust erinevate häälte vahel Dolby
Digital olekus.

Hoolitseb kõrgkvaliteetse virvendusvaba pildi eest
filmipõhiste allikate jaoks. Kui pilt värskendub, võib
tema vertikaalne resolutsioon kahekordistuda 525
joonele.

ISO 9660/UDF formaat
Maks. Loo-/albuminimi - 10 tähemärki
Maks. Loonumber pluss album on 255.
Maks. pesastatud kaustu on 8 tasandit.
Maks. albuminumber on 32.
Maks. MP3 loonumber on 999.
Toetatud sämplimissagedused MP3 ketastele: 32
kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
Toetatud Bit-järgud MP3 ketastel: 32, 64, 96,
128, 192, 256 (kbps)

Failid, nagu *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
*.PLS, *.WAV,
Kettad, mis on salvestatud Joliet formaadis.

DVDdel peavad olema sildid KÕIKIDELE regioonidele
või Regioon 2-le selleks, et neid mängida selle
süsteemiga. Te ei saa mängida kettaid, millel on
sildid teistele regioonidele.

þ

Digital Video Kettad (DVDsid)
Video CDsid (VCDsid)
Super Video CDsid (SVCDsid)
Digital Video Kettaid + Korduvkirjutatavaid
(DVD+RW)
Compact Disce (CDsid)
Pildi(Kodak, JPEG)faile CDR(W)-l
Windows Media Audio (WMA)
Toetatud MP3-CD formaat

Liitvideokaabel (kollane)
Komponent videokaabel
(punane/sinine/roheline)
Helikaablid (valge/punane)
Vahelduvvoolu toitejuhe
2 kõlarikasti koos 2 kõlarikaabliga
MW vooluringi antenn
FM juhtmeantenn
Pult
See käsiraamat ja kiiralustuse õpetus.

Märge:

Märked:
0

0

0

0

Progressi ivse skanneeringu täiel ikuks
naut imiseks va ja te Te progress i i vse
skanneeringuga telerit. Mitme olekuga ketaste taasesituseks valitakse

ainult üks olek vastavalt salvestusformaadile.
Kui teil on probleeme konkreetse ketta
mängimisega, eemaldage ketas ja proovige
teistsugust. Vales formaadis kettaid süsteem ei
mängi.
DTS ümbritseva heli väljund sellel DVD mängijal
kättesaadav pole.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Regionaalkoodid
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS

Mitte ühelgi tingimusel ei tohiks te proovida süsteemi ise parandada, kuna see lõpetab garantii. Ärge
avage süsteemi, kuna on oht elektrilöögiks.

Kui esineb viga, kontrollige kõigepealt alltoodud punkte enne süsteemi parandusse viimist. Kui
probleemi need vihjed lahendada ei aita, konsulteeri oma tarnija või Philipsiga.

Probleem Lahendus

Puudub vool 4 Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud.

“NO DISC” on ekraanil 4

4

4

4

Vaadake, et ketas pole tagurpidi.

Oodake, kuni läätsel kondenseerunud niiskus aurustub.

Asendage või puhastage ketas, vt Hooldus“

Kasutage loetavad ketast või õigesti salvestatud
formaadis MP3-CD-d.

„

Pole pilti 4

4

4

4

Valige teleril sobiv videosisendi olek.

kontrollige, kas TV on sisse lülitatud.

Kontrollige videoühendust.

Kontrollige, kas süsteem on turvalisels ühendatud.

Moondunud või kehv pilt 4

4

4

Mõni kord võib ilmuda väike pildimoonutus. See pole
häire.

Puhastage ketast.

Ühendage süsteem oma teleri S-video sisendiga.

Ekraani külgede suhet ei saa muuta,
kuigi olete seadistanud TV kuju

4

4

Külgede suhe on DVD kettal fikseeritud.

Külgede suhet ei saa mõndade telerite puhul muuta.

DVD mängija ei alusta taasesitamist 4

4

4

4

4

4

4

Sisesta loetav ketas.

Kontrolli kettatüüpi, värvisüsteemi ja regioonikoodi.

Puhasta ketast.

Aseta ketas mängitav pool allapoole.

Vajutage SYSTEM MENU, et seadetemenüüd välja
lülitada.

Tühistage vanemakontrolli reitingufunktsioon või
muutke reitingu taset.

Niiskus on süsteemi sattunud. Eemaldage ketas ja jätke
süsteem umbes tunniks ajaks sisse.

DVD mängija ei reageeri nupuvajutusele 4 Eemaldage toitejuhe ja ühendage uuesti.



SPETSIFIKATSIOONID

Spetsifikatsioonid

DVD MÄNGIJA

TUUNER

KÕLARID

ÜLDINFO

Väljundvõimsus..................................2 x 75 W RMS

Signaali-müra suhe .................................... 60 dBA

Sagedusvastus ..................63 – 20000 Hz +0.5/-1dB

Sisendtundlikkus AUX .....................1.0 V (max. 2 V)

Kõlarite takistus ..................................................6

kõrvaklappide takistus ......................32 – 1000

Laseri tüüp...................................................Pooljuht

Ketta diameeter ......................................12cm / 8cm

Video dekodeering .......................MPEG-2 / MPEG-1

Video DAC.......................................................10 biti

Signaalsüsteem ........................................PAL/NTSC

Videoformaat .............................................4:3 / 16:9

Video S/N......................................56 dB (minimum)

Komposiit videoväljund ......................1.0Vp-p, 75

S-Video väljund ............................Y – 1.0Vp-p, 75

...................................................C  0,286Vp-p, 75

Audio DAC.........................................24 biti / 96 kHz

Sagedusvastus......................4 Hz  20 kHz (44.1kHz)

................................................4 Hz  22 kHz (48kHz)

................................................4 Hz  44 kHz (96kHz)

Digitaalväljund..........................SPDIF (Sony Philipsi
digitaalne juhtekraan) Koaksiaal

Programmeeritavate lugude arv ............................16

Signaali-müra suhe ..................................... 65 dBA

Kanalite eraldatus.............................. 40 dB (1 kHz)

Totaalne harmooniline moondamine .....<0,1% (kHz)

FM lainevahemik ..............................87,5 – 108 MHz

MW lainevahemik (9 kHz) ................531 – 1602 kHz

Tundlikkus 75 juures  75

- mono, 26 dB signaali-müra suhe..................2,8 µV

- stereo, 46 dB signaali-müra suhe...............61,4 µV

Selektiivsus ................................................... 28 dB

Totaalne harmooniline moondamine.................. 5%

Sagedusvastus ...........................63-5500 Hz (-6 dB)

Signaali-müra suhe ..................................... 50 dBA

2-suunaline bassisüsteem

Võimendi .................................................. 2 x 13 cm

Tviiter ..........................................................1 x 5 cm

Mõõtmed (w x h x d) .............165 x 410 x 285 (mm)

Vahelduvvool ............................................220  230V

Mõõtmed (w x h x d) .............177 x 292 x 341 (mm)

Kaal (koos/ilma kõlariteta).....................17.7 / 5.9 kg

Ootere iimi voolutarve.................................... 15 W

Eco Voolusäästure iim.....................................< 1 W

≥

Ω

Ω Ω

Ω

Ω

Ω

≥

≥

≥

≤

≥

≤

Ω

þ

þ

Spetsifikatsioone ja välisilmet võidakse
etteteatamata muuta.
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Keskkonnainfo

Hooldus ja ohutusinformatsioon

Minetatud on kõik ebavajalikud pakendid. Me oleme
proovinud teha pakendi kolmeks kergesti-
eraldatavaks materjaliks: Kartong (karp), Polüs-
türeenvaht (pehmendus) ja Polüetüleen (kotid,
kaitsev vahuleht).

Teie süsteem koosneb materjalidest, mida saab
ümber töödelda ja taaskasutada, kui ta võetakse lahti
spetsiaalse firma poolt. Palun uurige kohalikke
regulatsioone pakendmaterjalidest, tühjadest
patareidest/akudest ja vanadest seadmetest
vabanemise kohta.

Ära paljasta süsteemi, akusid või kettaid
niiskusele vihmale, liivale või liigsele kuumusele
(mida põhjustavad soojustusseadmed või
otsene päikesevalgus). Hoia kettaava alati
suletuna vältimaks kogunevat

tolmu.

Ühtki veega täiedetud anumat, nagu näiteks
vaasi, ei tohiks asetada mängija peale.

Ühtegi palja leegi allikat, nagu näiteks põlevad
küünlad, ei tohiks asetada aparaadi peale.

Aparaat ei tohiks olla paljastatud veepritsmetele
ja vältida tuleks libisemisvõimalust.

Ära kasuta süsteemi suletud kappides/hoidlates
ja hoia mängija ümber 10cm (4 tolli) vaba ruumi
adekvaatse õhutuse tagamiseks.

Õhutamist ei tohiks segada õhutusavade
katmisega asjadega, nagu ajalehed, tolmulapid,
kardinad jne.

Kasuta lahja puhastusainega
niisutatud pehmet riiet. Ära
kasuta alkoholi, piiritust,
ammoniaaki või abrasiive
sisaldavaid lahuseid.

CD puhastamiseks pühi seda sirges joones
keskelt ääre poole pehme udekiude vaba riidega.
Puhastusaine võib ketast vigastada.

Kirjuta ainult CDR(W) prinditud poole peale ja
ainult pehme vildiotsaga markeri/pastakaga.

Käsitle ketast äärtest. Ära katsu pinda.

Pärast pikemat kasutamist, pori või tolm võib
koguneda kettaläätsele. Kindlustamaks head
esituskvaliteeti puhasta läätse Philips CD Lens
Cleaner'i või muu pakutava puhastusainega.
Järgi puhastajal olevaid juhiseid.

Väldi kõrgeid temperatuure, niiskust, vett ja
tolmu

Ära blokeeri õhutusavasid.

Kasti puhastamine

Ketaste puhastamine

Läätse puhastamine

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Väldi kondensatsiooniprobleeme

Lääts võib minna uduseks, kui mängija viiakse
külmast ümbrusest sooja, mis muudab ketta
esitamise võimatuks. Jäta mängija sooja
keskkonda, kuni niiskus aurustub.



ÜLDINFO/HOOLDUS
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Sobiva asukoha leidmine
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Aseta mängija tasasele, kõvale, stabiilsele
pinnale.

Paigalda mängija vahelduvvoolu pistiku
lähedale.

Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel
võib Teie kuulmist kahjustada. See toode võib
tekitada helisid detsibellivahemikus, mis võib
põhjustada kuulmise kaotust tervel inimesel
isegi lühemal kui üheminutilisel kuulamisel.
Kõrgemad helitugevusvahemikud on pakkumisel
inimestele, kes on juba kogenud kuulmiskaotust.

Heli võib olla petlik. Aja jooksul Teie kuulmise
mugavustase kohandub pakutavaga. Seega
pärast pikaajalist kuulamist võib “normaalne”

helitugevus tegelikkuses olla Teie kuulmisele
kahjulik. Selle eest kaitseks sättige helitugevus
ohutule tasemele enne, kui kuulmine pakutavaga
kohaneda on jõudnud, ja jätke see sinna.

Sättige oma helitugevus madalale tasemele.

Suurendage helitugevust aeglaselt, kuni olete
saavutanud mugava moonutustevaba heli.

Pikendatud heli kuulamine, isegi normaalsel
helitugevusel, võib põhjustada samuti kuulmise
kaotust.

Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke
vajalikke pause.

Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistlikult
kaua.

Olge ettevaatlik, et Te ei tõsta helitugevust
kuulmise kohanedes.

Ärge kuulake muusikat nii valjult, et Te ei kuule
ümbritsevat.

Peaksite olema ettevaatlik või kuulamise
katkestama potensiaalselt ohtlikus situatsioonis.

Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit,
ratast, rula jne. juhtides; see võib tekitada
liiklusõnnetuse ja on paljudes kohtades eba-
seaduslik.

Kuulamisohutus

Kuula mõõduka helitugevusga

Ohutu helitugevuse saavutamiseks:

Kuulake mõistlikult kaua

Järgige kindlasti järgnevaid juhtnööre
oma kõrvaklappide kasutamisel.
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Kellaseaded

Taimeriseaded

Unetaimeri seaded

Vt. "Ettevalmistused - Samm 2: Kellaseadmine".

Süsteemi saab kasutada äratuskellana, mis
äratab CD või RAADIO kindlal ajal sisse-
lülitamisega. Kellaaeg peab olema seatud enne,
kui taimerit kasutada saab.

Vajutage ja hoia ootereþiimis
nuppu puldil üle 2 sekundi.

“SELECT SOURCE” ilmub, millele järgneb
viimati valitud allikas.

Vajutage , et valida ihaldatud allikas ja
kinnitamiseks vajutage .

“SET ON TIME” ilmub ja seejärel “ON 0 :

Vajutage puldil)
tundide seadmiseks ja kinnitamiseks vajutage

.

Vajutage puldil)
minutite seadmiseks ja seadistuse lõpetamiseks
vajutage .

Taimer on nüüd seadistatud ja aktiveeritud.

Ootere iimis või taasesituse ajal vajutage puldil
üks kord .

Ekraanile ilmub , kui aktiveeritud, ja kaob,
kui deaktiveeritud.

Unetaimer võimaldab süsteemil ise end teatud aja
möödudes sulgeda.

Vajutage puldil korduvalt nuppu,
et valida aeg.

Valikud on järgnevad (aeg minutites):

(väljas)
"SLEEP XX" või "OFF" ilmub ekraanile. "XX"

on aeg minutites.

Kui jõuate soovitud ajani, lõpetage
nupu vajutamine.

Vajutage nuppu korduvalt, kuni
ilmub OFF“ või vajutage

.

H

H

H

1.

2. SOURCE
SLEEP/TIMER

3.

SLEEP/TIMER

4.

SLEEP/TIMER

SLEEP/TIMER

1. SLEEP/TIMER

2. SLEEP/TIMER

SLEEP/TIMER
STANDBY-ON/ECO

POWER

/ ( /

/ ( /

þ

“

SLEEP/TIMER

SEARCH

SEARCH

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

O R q Q

O R q Q

o

B

9O 8O 7O 6O 5O 4O 3O

2O 1O OFF

2 2 2 2 2 2 2
2 2

Unetaimer deaktiveerimiseks

Taimeri aktiveerimine ja deaktiveerimine

KELLASEADED



Raadiokanalitele tuunimine

Raadiojaamade programmeerimine

Eelseadistatud jaamadele tuunimine

1. TUUNERI

2. EKRAAN/BAND

3.

4. 3

PROG/ANGLE

1.

2.
PROG/ANGLE

3.

4. PROG/ANGLE

5.

Valige oma allikas.
Ilmub “FM” või “MW”.

Vajutage (TUUNER puldi peal), et
valida soovitud lainesüsteem. FM või MW.

Vajutage ja hoidke nuppu all
ning siis vabastage see.

Ekraanile ilmub , kuni leitakse
piisavalt tugeva signaaliga raadiojaam.

Vajadusel korrake Samm , kuni leiate ihaldatud
kanali.

Nõrgale kanalile tuunimiseks vajutage korraks
nuppu ja korrake, kuni olete

leidnud optimaalse vastuvõtu.

Võite mälus säilitada kuni 40 raadiojaama (20 FM ja
20 MW jaoks)

Programeerimise aktiveerimiseks vajutage
rohkem kui 3 sekundit .

Programmeeritakse kõik kättesaadavad
jaamad.

AUTO ilmub ekraanile ja kõik kättesaadavad
jaamad programmeeritakse sageduse järgi.

Tuunige oma lemmikjaama peale (vt. Raadio-
jaamadele tuunimine).

Programmeerimise alustamiseks vajutage
.

PROG vilgub ekraanil ja ilmub Px, kus x on
programminumber.

Vajutage , et sellele jaamale
omistada järjekorranumber vahemikus 1-20.

Vajutage uuesti , et valik kinnitada.
Näidatakse eelseadistatud kanali sagedust.

Korrake ülemisi nelja sammu, et teisi jaamu
salvestada.

Eelseadistatud jaamu saate üle kirjutada
neile uusi jaamu peale salvestades.

Vajutage , kuni ilmub ihaldatud
eelseadistatud jaam.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

SEARCH

SEARCH

SEARCH

PRESET

PRESET

/

/

/

/

O R

O R

a b

a b

H

H

H

Märge:
0 Seadete ajal, kui ühtki nuppu 30 sekundi jooksul

ei vajutata, väljub süsteem automaatselt käsitsi
programmeerimisest.

Automaatne programmeerimine

Käsitsi programmeerimine

RAADIOVASTUVÕTT
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OLULINE!

0

0

0

0

0

0

Tüübiplaat asub süsteemi taga.

Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kõik
muud vajalikud ühendused on tehtud.

Ärge kunagi tekitage uusi või muutke
olemasolevaid ühendusi ajal, mil seade on
vooluvõrku ühendatud.

Kõrgepinge! Mitte avada. On oht saada
elektrilöök.

Masin ei sisalda kasutaja-muudetavaid osi.

Toote muutmine võib tingida ohtliku EMC
radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Süsteemi ülekuumenemise kaitseks on sisse
ehitatud ohutusvooluring. Seega võib teie süsteem
automaatselt lülituda ümber ootere iimile
ekstreemsetes tingimustes. Kui see juhtub, laske
süsteemil enne taaskasutust maha jahtuda

ž

(pole
saadaval kõigil versioonidel).

Aseta eesmised, vasak ja parem kõlar võrdsele
kaugusele telerist umbes 45 kraadise nurga alla
kuulajast.

Märked:
0

0

Vältimaks magnetilist vahelesegamist, ära
paiguta eesmisi kõlareid liiga lähedale oma
telerile.
Luba DVD süsteemi ümber adekvaatset õhutust.

Kõlarite paigaldamine

ÜHENDUSED

9

Vasak kõlar
(näide)

Parem kõlar
(näide)

KUULAMISE/VAATAMISE ALA

FM ante nnMW antenn

Kõlar
(vasak)

Kõlar
(parem)

Elektrijuhe
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Samm 2: Kõlarite ühendamine

Samm 3: Antenni ühendamine

Samm 4: TV ühendamine

Ühendage kõlarijuhtmed KÕLARIterminalidega,
parem kõlar 'RIGHT'ga ja vasak kõlar 'LEFT'ga,
värvil ine (märgistatud) juhe “+” ja must
(märgistamata) juhe “-”ga. Sisestage paljastatud
kõlarijuhtmeosa täielikult terminali, nagu on joonisel
näidatud.

Ühenda varustuse MW vooluringi antenn ja FM
antenn vastavate terminalidega. Muuda antenni
asendit saavutamaks optimaalset vastuvõttu.

Paiguta antenn võimalikult kaugele telerist, VCR-
st või mõnest muust radiatsiooniallikast.

Paremaks FM stereo vastuvõtuks ühenda väline
FM antenn FM AERIALi (FM ANTENN)
terminaliga.

Märked:
0

0

0

0

Olge kindel, et kõlarijuhtmed on korralikult
ühendatud. Vale ühendamine võib süsteemi
lühiühenduse tõttu vigastada.
Optimaalseks heliesituseks kasutage varustuses
olemasolevaid kõlareid.
Ärge ühendage üle ühe kõlari ühtegi paarilisse +/-
terminali-
Ärge ühendage kõlareid madalama impedantsiga
kui varustatud kõlaritel. Palun vaadake
sektsiooni SPETSIFIKATSIOONID selles
manuaalis.

MW Antenn

FM antena

TÄHTIS!

H

H

0

0

Teil on vaja teha ainult üks videoühendus
järgnevatest võimalustest, olenevalt Teie
telerisüsteemist.

Ühendage DVD süsteem otseselt teleriga.

Videosisendi otsiku kasutamine (Cr Cb Y)

ÜHENDUSED

Ühendage tapid omavahel

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD
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3D TÖÖTLUS

LPCM

ÖÖOLEK

3D TÖÖTLUS pakub virtuaalset surraundi kõigest
kahe kõlariga.

, , , , ja

Kui ühendate DVD Mängija PCM ühilduva vastuvõt-
jaga koaksiaalterminali kaudu, võib Teil vaja olla
muuta 'LPCM'i.

Kettaid salvestatakse kindla sämplimisastmega. Mida
kõrgem sämplimisaste, seda kvaliteetsem heli.

Taasesitab ketast sämplimisastmega
48kHz.

Taasesitab ketast sämplimisastmega
96kHz.

Taasesitab ketast sämplimisastmega
192kHz.

Valige see, kui soovite surraundheli tema
täielikes dünaamilistes piirides.

Valige see, kui soovite heli ühtlustada.
Kõrgem heli pehmendatakse ja madal heli
tuuakse kõrgemale kuuldava heli tasemele. See
on võimalik vaid Dolby Digitaalolekuga filmidele.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

OFF CONCERT CHURCH PASSIVE WIDE
LIVE

48kHz:

96kHz:

192kHz:

OFF:

ON:



KEELESEADED

VIDEOSEADED

HELISEADED

KEELESEADETE lehel olevad valikud sisaldavad:
"OSD KEEL", HELIKEEL", "SUBTIITRITE KEEL" and
"MENÜÜKEEL".

Vaata Ettevalmistused-Samm 4: Keele-eelistuste
seadmine“.

V I D E O S E A D E T E l e h e l o l e v a d v a l i k u d :
KOMPONENT“ , TV OLEK“ , HELEDUS“ ,
K O N T R A S T S U S “ , V Ä R V I VA R J U N D “ j a
KÜLLASTUVUS“.

Seab videoväljundi vastavat Teie videoühendusele.
Seda seadistust pole vaja, kui kasutate DVD
minisüsteemi ja TV ühendamiseks VIDEO OUT otsikut
(kollane).

Valige see, kui Te olete DVD
minisüsteemi TV-ga ühendanud Komponendi
video-otsikutega.

Valige see, kui olete ühendanud DVD
minisüsteemi oma TV-ga kasutades S-
Videootsikut.

Valib põimitud või P-SCAN videoväljundi, kui valitud
on Pr/Cr Pb/Cb Y.

Progressiivse skanneeringu olekus võite nautida
kõrgkvaliteedilist pilti vähemate võbinatega.See
töötab vaid siis, kui olete ühendanud DVD mängija Y
Pb Pr otsikud oma TV-ga, mis toetab progressiivse
video sisendust. Vastasel juhul ilmub TV-le
moonutatud pilt. Õige progressiivse skanneeringu
ülesseadmist vaadake Ettevalmistused-Progres-
siivse Skanneeringu ülesseadmine“.

Muudab heledust. Vahemikus: 0-12.

Muudab kontrastsuse taset. Vahemikus: 0-12.

Muudab värvivarjundit. Vahemikus: -6-+6.

Muudab küllastatuse taset. Vahemikus: 0-12.

HELISEADETE lehel olevad valikud:
DIGITAALVÄLJUND“, DOWNMIX“, 3D

TÖÖTLUS“, LPCM“ ja ÖÖOLEK“

“

“ “ “

“

“

Lülitab digitaalväljundi välja.
Kui olete ühendanud oma

DIGITAALVÄLJUNDI mitmekanalise dekooder/
vastuvõtjaga.

Ainult siis, kui Teie vastuvõtja
pole võimeline mitmekanalist heli dekodeerima.

See valik laseb Teil oma seada oma DVD Mängija
stereo analoogväljundi.

Valige see, kui Teie DVD Mängija on
ühendatud Dolby Pro Logic dekooderiga.

Valige see, kui väljundist tulev heli on
vaid kahe esikõlari jaoks mõeldud.

Laseb DVD mängijal kasutada virtuaalset
surraundi.

Ü

Ü

Pr/Cr Pb/Cb Y:

SVIDEO:

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

DIGITAL/OFF:
DIGITAL OUT:

DIGITAL/PCM:

LT/RT:

STEREO:

VSS:

“

“

“ “ “

“

KOMPONENT

TV OLEK

HELEDUS

KONTRAST

VÄRVIVARJUND

KÜLLASTATUS

DIGITAALVÄLJUND

DOWNMIX

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD
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1.
Pr/Cr

Cr/CbY

2.

LINE OUT (L/R)

Kasu tage komponend i v ideokaab le id
(punane/sinine/roheline) ühendamaks

otsikud vastavate aukudega teleril.

DVD Mängija hääle kuulamiseks läbi teleri
kasutage hel ikaable id (va lge/punane)
ühendamaks DVD Mängija
otsikud vastavate AUDIO IN aukudega teleril.

1. VIDEO
OUT

2.

LINE OUT (L/R)

1.
S-VIDEO OUT

2.

LINE OUT

Kasuta kollast videokaablit, et ühendada
otsik videosisendi auguga teleril (sildistatud

A/V In, Video In, Composite või Baseband)

Selle DVD Mängija hääle kuulmiseks läbi oma
telerisüsteemi kasutage audiokaableid (valge/
punane) ühendades DVD
Mängijal vastavate AUDIO IN aukudega teleril.

Kasuta S-Video kaablit (pole kaasas)
ühendamaks süsteemi otsik S-
Video sisendiga (või sildistatud kui Y/C või S-
VHS) teleril.

Selle DVD Mängija hääle kuulmiseks läbi oma
telerisüsteemi kasutage audiokaableid (valge/
punane) ühendades (L/R) DVD
Mängijal vastavate AUDIO IN aukudega teleril.

Video In otsiku/augu kasutamine (CVBS)

S-Video In otsiku/augu kasutamine

ÜHENDUSED



Lisa RF Modulaatori kasutamine

TÄHTIS!

0
0

0

0

0

Kui Teie teleril on vaid üks Antennisisend (või
sildistatud kui 75 ohm või RF In), vajate RF
modulaatorit nägemaks DVD esitust oma
teleris. Kohtuge oma elektroonikapoega või
kontakteeruga Philips'iga RF modulaatorite
kättesaadavuse ja töötamise küsimustes.

1.

2.

Ärge kunagi muutke olemasolevaid ühendusi,
kui Teie süsteem on sisse lülitatud.

Mõned kettad on kopeerimiskaitsega. Te ei
salvestada kettale läbi VCRi või digitaalse
salvestusaparaadi abil.

Ühenduste tegemisel olge kindel, et kaablivärv
ühtib otsikuvärviga.

Viidake alati teise seadme omaniku-
manuaalile detailidega tutvumiseks.

Kasutage kollast kaablit ühendamaks VIDEO OUT
otsikut videosisendiga RF modulaatoril.

Kasutage RF koaksiaalkaablit (pole kaasas)
ühendamaks RF modulaatorit Teie teleri RF
otsikuga.

TÄHTIS!

TÄHTIS!

Kui kõik on korrektselt ühendatud, ühendage
vahelduvvoolu toitejuhe vooluvõrku.

Samm 5: Toitejuhtme ühendamine

Valikuline: Sisaseadmete
ühendamine

12

ÜHENDUSED

RF coaxiaalkaabel telerisse.

Antenn või
kaabelTV signaal

RF modulaatori
tagumine vaade

(ainult näide)
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SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

REITING

VAIKIMISI  (DEFAULT)

Mõndadel DVD-del võib olla vanemakontroll seatud
tervele kettale või osadele stseenidele. See omadus
võimaldab Teil seada taasesitamise piirid.

Reitingutasemed on 1st 8ni ja sõltuvad riigist. Te võite
keelata teatud ketaste, mis pole sobilikud Teie lastele,
mängimise või lasta teatud kettaid mängida
alternatiivsete stseenidega.

VCD, SVCD ja CD ei oma tasemenäitu, seega ei
oma vanemakontroll nendel ketastel efekti. Sama
kehti enamuse ebaseaduslike ketaste kohta.

Valige abil.

Sisenege abil selle alamenüüsse.

Kasutage , et märgistada tasemenäit
sisestatud ketta jaoks.

DVD-d, mis on hinnatud suurema
reitinguga, kui Teie valitud, ei taasesitu, kui Te ei
sisesta oma neljakohalist salasõna ega vali
kõrgema tasandi reitingut.

DEFAULT“ märgistamiseks vajutage .

Märgistage RESTORE“ vajutades .

Kinnituseks vajutage .

H

1.

2.

3.

1.

2.

3. OK

\ [

R

\ [

\ [

R

/

/

Sobilik lastele.

Üldine vaatajaskond; Vastuvõetav igas vanuses
vaatajale.

Soovituslik on vanemate suunamine.

Materjal on sobimatu lastele vanuses alla 13
aasta. Vanemate suunamine on soovitatud.

Soovitus vanematele - keelatud; Soovitatakse
keelata alla 17-aastastel lastel ilma vanemate või
täiskasvanu kohalolekuta materjali vaadata.

Keelatud alla 17; Pole soovitatud vaadata lastel
vanuses alla 17 aasta.

Materjal ainult täiskasvanutele; Vaatajaks ainult
täiskasvanud, kuna sisaldab seksistseene,
vägivalda või sobimatut keelekasutust.

“Vaikimisi“ funktsiooni valimine nullib kõik valikud ja
Teie isiklikud seaded tehasestandarditele ning kõik
Teie isiklikud seaded kustutatakse.

“ /

“

Ü

Märge:

Mõned DVD-d pole reitinguga varustatud, isegi, kui
filmi reiting on Kettaümbrisele prinditud. Selliste
ketaste puhul reiting ei tööta.

Reitingu selgitused

1 KID SAFE

2 G

3 PG

4 PG13

5-6 PG-R, R

7 NC-17

8 ADULT

Ettevaatust!

0

0

0

0

0

0

0

0 Selle funktsiooni aktiveerides nullitakse kõik
seaded tehasestandarditele.
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Põhikäitlused

SÜSTEEMISEADED

1. SYSTEM MENU

2.

3.

4.

5.

6. OK

SYSTEM MENU

On:

Off:

1.
OK

2.
OK

3.

4. OK

Vajutage , et siseneda Seadete-
menüüsse.

Vajutage , et valida seatavat lehekülge.

Spiediet / , lai iezîmçtu opciju.

Valikule liikumiseks kasutage .

Liigutage kursorit vajutades , et valikule
liikuda.

Väärtuste seadmisel vajutage
väärtuste kohandamiseks.

Kinnitamiseks vajutage .

Vajutage .

Vajutage uuesti .
Seadeid säilitatakse mängija mälus isegi

siis, kui mängija vahepeal välja lülitatakse.

SÜSTEEMIVALIKUTE lehel olevad valikud: TV
SYSTEM”, “SCREEN SAVER”, “TV TYPE”,
“PASSWORD”, “RATING” ja “DEFAULT”.

Vaadake Ettevalmistused-Samm 3: Videoeelistuste
seadmine“

Seda funktsiooni kasutatakse ekraanisäästja sisse-
/väljalülitamiseks.

Paigal- või Kettata olekus käivitub
ekraanisäästja 3 minutit pärast viimase tegevuse
lõppemist.

Ekraanisäästja ei tööta.

Vaadake Ettevalmistused-Samm 3: Videoeelistuste
seadmine“.

Võite sisestada oma neljakohalise salasõna, et
(de)aktiveerida reitingukontroll.

ilmub, kui reitingukontroll on
aktiveeritud.

ilmub, kui reitingukontroll pole
aktiveeritud.

Liikuge SALASÕNA“ peale ja vajutage või
, et siseneda tema alamenüüsse.

Kui ilmub , sisesta vaikimisi salasõna (0000)
ja vajuta , et lahti lukustada.

Kui ilmub , jätkake Sammudega 3 ja 4.

Sisestage oma uus neljakohaline salasõna,
kasutades numbriklahve puldil.

Vajutage , et kinnitada, ning uus salasõna
läheb kasutusse.

O R

O R

\ [

\ [

R

/

/

/

/

”

“

.

“

\ [

P

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Kõrgema taseme menüüsse naasmiseks

Menüüst väljumiseks

Salasõna muutmiseks

H

H

Märge:

Märge:

0

0

Mõned Süsteemimenüü valikute võimalused on
kirjeldatud “ Ettevalmistuste“ all.

Vaikimisi salasõna on alati aktiivne, isegi siis, kui
salasõna on muudetud.

„

TV SÜSTEEM

EKRAANISÄÄSTJA

TV TÜÜP

SALASÕNA

SÜSTEEMIMENÜÜ VALIKUD

Teise seadme esituse kuulamine ja
vaatamine A

B

C

D

Ühendage süsteemi otsik
otsikuga teisel heli-/pildiseadmel (nagu TV, VCR,

CD Mängija või makk). Enne käitluse alustamist
vajutage esipaneelil nuppu ja valige AUX või
vajutage nuppu puldi peal aktiveerimaks
sisendallikat.

Ühenda DVD minisüsteemi otsik
aktiivse subwoofer'i AUDIO INPUT otsikuga (pole
kaasas).

Ühendage üks süsteemi otsikutest
vastava VIDEO IN otsikuga ja otsikud
AUDIO IN otsikutega VCRil. See lubab teil tekitada
analoogstereosaslvestamist (kaks kanalit, vasak ja
parem).

Ühenda süsteemi otsik DIGITAL IN
otsikuga digitaalsel salvestusaparaadil (nagu DTS-
Digital Theatre kooss Dolby Digital'i dekooderiga).
Enne käitluse alustamist säti DIGITAL OUT vastavalt
heliühendusele. (vt. “Süsteemimenüü valikud -
DIGITAL OUT”).

Pirms sâkat darbinâðanu, uzstâdiet Digitâlo izeju
saskaòâ ar audio savienojumu (skatît 'DIGITÂLÂ
IZEJA').

AUX/CDR IN (R/L) AUDIO
OUT

SOURCE
AUX

SUBWOOFER OUT

VIDEO OUT
LINE OUT (R/L)

DIGITAL OUT

Aktiivse subwoofer'i ühendamine

VCRi kasutamine DVD'de salvestamiseks

Salvestamine (digitaalne)

ÜHENDUSED

13
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KETASTEGA SEOTUD OPERATSIOONID

MP3/WMA/JPEG ketaste
mängimine.

MP3/WMA ketaste mängimine

JPEG Pildi CD-de mängimine

Erilised JPEG omadused.

TÄHTIS!

0 Peate oma TV sisse lülitama ja valima õige
videosisendi kanali (vt. “TV ülesseadmine“).

PRESET

PRESET

ZOOM

1.

2.

OK

3.

4. OK

PLAY/PAUSE

1.

2.

OK

3.

4. OK

PLAY/PAUSE

STOP

Lae MP3/WMA ketas.
Andmeketta menüü ilmub TV ekraanile ja

taasesitus algab automaatselt esimesest loost.

Vajutage , et liikuda albumitulbale TV ekraani
vasakul, siis kasutage , et valida album ja

selle avamiseks.

Vajutage , et liikuda lootulbale TV ekraani
paremal ja siis kasutage , et märgistada
fail; või kasutage numbriklahve faili järjekorra-
numbri sisestamiseks.

Kinnituseks vajutage .
Taasesitus toimub valitud loost kuni ketta

lõpuni.

Taasesituse ajal võite:

Vajutada , et valida teist lugu
samast albumist.

Vajutada korduvalt , et
taasesitamist peatada/taastada.

Lae JPEG Pildi CD.
Andmeketta menüü ilmub TV ekraanile ja

taasesitus algab automaatselt esimesest failist.

Vajutage , et liikuda kaustatulbale TV ekraani
vasakul, siis kasutage , et valida kaust ja

selle avamiseks.

Vajutage , et liikuda failitulbale TV ekraani
paremal ja siis kasutage , et märgistada
fail; või kasutage numbriklahve faili järjekorra-
numbri sisestamiseks.

Kinnitamiseks vajutage .
Atskaòoðana sâksies no izvçlçtâ attçla lîdz

direktorijas beigâm.

Taasesituse ajal võite:

Vajutada , et valida teist faili
samast kaustast.

Kasutada puldil nuppe pildi-
failide keeramiseks/ümberpööramiseks.

Vajutada korduvalt , et
taasesitamist peatada/taastada.

Taasesitamise peatamiseks ja kettamenüüsse
naasmiseks vajutage .

Ü

Ü

Ü

Ü
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Taasesituse ajal vajutage korduvalt , et
näha pilti erinevatel skaaladel (X2, X3, X4, X1/2,
X1/3 ja X1/4).

Suurendatud pildi vaatamiseks kasutage /
/ / .

Pildi keeramiseks TV ekraanil vajutage
taasesitamise ajal / / / .

: Pöörab pildi ümber vertikaalselt.
: Pöörab pildi ümber horisontaalselt.
: Pöörab pilti vastupäeva.
: Pöörab pilti päripäeva.

Märge:
0 Ketta lugemisaeg või ületada 10 sekundit, kui

ketas sisaldab palju lugusid.
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Üldkäitlused

Taasesituse valimine

Üldkäitlused

Taasesituse valimine

Pildi suumimine (JPEG)

Mitme nurga all taasesitamine (JPEG)
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Erilised kettaomadused

Ajaotsing & otsing peatüki/loo numbri
järgi(DVD/VCD/CD)

Info näitamine taasesituse ajal
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Kaameranurk (DVD)

Helikeele muutmine (mitme keelega DVD
jaoks)

Helikanali muutmine (ainult VCD jaoks)

Subtiitrid (DVD)

Edasi/Tagasi Otsing (DVD/VCD/CD)

1.

2.

1. GOTO

2.

DISPLAY (OSD)

1. DISC MENU

2.

3. OK

AUDIO

AUDIO

SUBTITLE

Soovitud kiiruse (2X, 4X, 8X või 20X. Edasi või
tagasi) valimiseks vajutage taasesituse ajal

.
Heli summutatakse.

Normaalkiirusele naasmiseks vajutage .

Vajutage , kuni ilmub aja muutmise või
peatüki/loo muutmise aken.

Sisestage tunnid, minutid ja sekundid vasakult
paremale aja muutmise aknasse, kasutades
numbriklahve puldil.

VÕI

Sisestage soovitud loo/peatüki number
loo/peatüki muutmise aknasse, kasutades
numbriklahve puldil.

Taasesituse ajal vajutage kettainfo ekraanil
nägemiseks .

Möödunud aeg antud loo/peatüki taas-
esituse algusest.

Antud loo/peatüki lõpuni jääv taasesitusaeg.
Kogu ketta möödunud taasesitusaeg.
Kogu ketta lõpuni jääv taasesitusaeg.
Ekraan välja.

Möödunud aeg antud loo taasesituse
algusest.

Antud loo lõpuni jääv taasesitusaeg.

Vajutage .

TV ekraanile ilmub kettamenüü.

Kasutage valimiseks / / / .

Kinnitamiseks vajutage .

Erinevate ihaldatud vaatenurkade valimiseks
vajutage korduvalt PROG/ANGLE.

Erinevate helikeelte valimiseks vajutage
korduvalt .

Kettal olevate helikanalite valimiseks vajutage
(Mono Vasak, Mono Parem või Stereo).

Erinevate subtiitrite valimiseks vajutage
korduvalt .

SEARCH /O R
Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

]
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H

H

H

H

DVD/VCD/CD jaoks

MP3 CD jaoks.

Loo mängimine (DVD)

KETASTEGA SEOTUD OPERATSIOONID
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Süsteemi juhtelemendid

Puldi juhtelemendid
1. STANDBY ON/ ECO POWER

2. Displei

3. SOURCE

4. DISPLAY/BAND (parâdît/ diapazons)

5. PRESET /

6. SEARCH /

7. PLAY·PAUSE

8. STOP

9. OPEN/CLOSE

10. VOLUME -/+

11. CLOCK SET

12. iR sensor

13.

14. MIC 1/2

15. MIC VOL -/+

1.

2. Numbriklahvistik (0-9)

3. PROG/ANGLE

4. SOURCE

5. SYSTEM MENU

6. DISC MENU

7. /

B
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0

0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Süsteemi sisselülitamiseks või Eco power/
tavalise ootereþiimile lülitamiseks.

Süsteemi hetkeoleku nägemiseks.

Saab valida vastavat heliallikat: DISC (ketas),
TUNER (raadio) või AUX (väline allikas).

Raadio: saab valida FM ja MW vahel.
DVD/ VCD/ CD/ MP-3CD: näitab kettainfot TV
ekraanil ja süsteemiekraanil esitamise ajal.

Raadio: saab valida eelsalvestatud raadiojaama.
DVD/ VCD/ CD/ MP-3CD: soovitud loo valimine.

DVD/ VCD/ CD: ketta edasi/tagasi kiirkerimine (ei
tööta MP3-CD puhul)
Raadio: kõrgema või madalama sageduse
valimiseks
Kell/taimer: Tundide ja minutite muutmine

ketta jaoks: esituse alustamine ja katkestamine
Raadio: sisesta ja mängi funktsiooni valimine

DVD/ VCD/ CD/ MP-3CD: esituse peatamiseks
või programmi puhastamiseks.

kettatasku avamine.

helitugevuse tõstmine või langetamine

*Kella jaoks: (ainult süsteemil oleva)
kellafunktsiooni seadmiseks

infrapunane sensor puldi jaoks

kõrvaklappide ühendamiseks

mikrofoni ühendamiseks

Karaoke jaoks miksimistaseme muutmiseks

süsteemi sisse/väljalülitamiseks.

loo/paragrahvi numbri valimiseks.

DVD/VCD/CD/MP3-CD: programmimenüü
sisestamiseks
Raadio: et programmeerida eelsalvestatud
raadiojaamu
DVD: et valida DVD kaameranurk

vastava heliallika valikuks: DISC, TUNER või
AUX.

süsteemimenüüribale sisenemine/lahkumine

DVD/VCD: kettasisu menüüsse sisenemiseks/
lahkumiseks
esitamise juhtimise sisse-välja lülitamine
paigalolekus

vajutamisega saate muuta raadio vastuvõtu-
sagedust kõrgemaks/madalamaks järk-järgult.
vajutage ja hoidke, seejärel vabastage nupp, et
alustada automaatset otsingut raadio-
sageduseks üles/alla.

(pole MP3 ketta jaoks) erinevatel kiirustel ketta
ette/tagasi kerimiseks.
DISC-olekus liikumissuuna valimiseks ketta-
menüüs või süsteemimenüüribal.
suurendatud pildi liigutamine vasakule/paremale
pildikettal kujutise keeramist päripäeva/
vastupäeva.

Radio

Ketas

* = Vajuta ja hoia nuppu rohkem kui kolm sekundit.
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KETASTEGA SEOTUD OPERATSIOONID

Suumimine (DVD/VCD/JPEG)

Kordamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

A-B kordamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Programm (pole DVD/pildi CD jaoks)

Suumimine laseb sul videopilti taasesituse ajal
suurendada või vähendada.

Vajutage korduvalt nuppu, et videopilti
suurendada või vähendada.

Vajutage , et liikuda üle TV
ekraani.

Vajutage korduvalt nuppu, et taasesituse
ajal valida kordamisolek.

Vajutage valitud alguskohas .

Vajutage valitud lõpetuskohas uuesti
.

A ja B sektsiooni saab valida ainult sama loo
piires.

Sektsioon jääb nüüd korduma

Olekust väljumiseks vajutage uuesti
.

“A-B CANCEL” ilmub TV ekraanile.

Et valida oma lemmiklood/-peatükid taasesituseks
soovitud järjekorras.

Programmiolekusse sisenemiseks vajutage

.

Numbrite abil sisestage lood ja vajutage

Taasesituse alustamiseks vajutage .
Ekraanil hakkab helendama programmi-

ikoon.

1. ZOOM

2.

MODE

1. REPEAT A-B

2. REPEAT A-
B

3. REPEAT A-
B

1.

PROG/ANGLE

2. OK.

3.

/ / /

Kordab käesoleva peatüki taasesitust.

Käesoleva loo kordamine

Lülitab kordamisoleku välja.

Käesoleva loo taasesituse kordamiseks

Kordab terve plaadi taasesitust.

Terve plaadi kordamine suvalises
järjekorras.

Lülitab kordamisoleku välja.

O R \ [

H

DVD jaoks

CHAPTER

TITLE

OFF

VCD/MP3/CD jaoks

REP 1

REP ALL

REPEAT ALL SHUFFLE

REPEAT ALL SHUFFLE OFF

0

0

0

0

0

0

0

Ü

Ü

Ü

Ü

]
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KETASTEGA SEOTUD OPERATSIOONID

TÄHTIS!

Taasesituse või ühiku valimiseks.

Menüüsse sisenemiseks või sealt väljumiseks

Taasesituse kontrolliga (PBC) VCD esitamiseks
(ainult versioon 2.0)

Taastusoleku tühistamine

0

0

0

0

0

0

Süsteem on disainitud tavaliste ketaste jaoks.
Seega ärge kasutage lisaseadmeid, nagu
kettastabilisaatoreid või kettapuhastuslehti
vms., kuna nad võivad kettamehhanismi kokku
jooksutada.

Ärge süsteemi taasesitamise ajal liigutage.
Vastasel korral võib süsteem viga saada.

DVD kettad ja mängijad disainitakse
regionaalsete piirangutega. Enne ketta
mängimist olge kindel, et ketta regionaalkood
kattub mängija omaga.

DVD või VCD formaadinõuete kohaselt võivad
mõned käitlused olla erinevad või piiratud.

Ärge suruge kettaava peale ega sisestage
sinna muid objekte peale ketaste. Vastasel
korral ei pruugi mängija töötada.

Kui nupule vajutades tekib SYMBOL TV
ekraanile, tähendab see seda, et funktsiooni
pole antud kettal antud hetkel võimalik
teostada.

OPEN·CLOSE PRESET

STOP

1.

2.

3. STANDBY-
ON/ECO POWER

4.

5.

6.
STOP

OK

DISC MENU

DISC MENU

1.

2.

3.

1.

2.

Ühendage süsteemi ja TV(või ükskõik, millise
stereo või AV vastuvõtja) toitejuhtmed voolu-
võrku.

Lülitage TV sisse ja seadke õigele videosisendi
kanalile (vt. TV seadmine“).

Vajutage DVD Mängija esipaneelil
nuppu või nuppu puldil.

Peaksite nägema sinist Philips DVD
tagatausta teleris.

Vajutage , et avada kettaava ja
ketas sisse laadida, siis vajutage ava
sulgemiseks sama nuppu.

Olge kindel, et sildiga külg on näoga
ülespoole.

Taasesitamine algab automaatselt (olenevalt
kettatüübist).

Kui ekraanile ilmub kettamenüü, vt
Kettamenüü kasutamine“.

Kui ketas on lukustatud vanemakontrolli
abil, peate sisestama oma 4-kohalise salasõna
(Vt. SÜSTEEMI SEADED-SALASÕNA ).

Igal hetkel vajutage taasesitamise peatumiseks
nuppu.

Sisukorraga ketta puhul võib menüü ilmuda ekraanile,
kui ketas on laetud.

Kasutage ja või numbreid
puldil.

Taasesitamine algab automaatselt.

Vajutage puldil .

PBC taasesitus lubab Teil interaktiivselt menüüd
ekraanilt jälgides mängida video CD-sid.

Paigaolekus, vajutage .
Kui PBC oli sees, lülitub ta välja ja jätkab

taasesitust.
Kui PBC oli väljas, lülitub ta sisse ja naaseb

menüüekraanile.

Taasesituse ajal vajutage .

Taasesitamine peatub ja heli lülitub välja.

Taastamiseks vajutage uuesti .

Taasesituse ajal vajutage , et
minna eelmise/järgmise loo/peatüki juurde.

Otse iga loo/peatüki juurde minekuks sisestage
puldi abil loo/peatüki number.

Paigalseisus, kui ketast pole eemaldatud,
vajutage .

Vajutage paigalolekus uuesti .

“

“

“ “
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Ketaste mängimine

Kettamenüü kasutamine

Peamine taasesitamine

Taasesituse peatamine
(DVD/VCD/CD/MP3 /WMA)

Loo/peatüki valimine
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

Taasesitamise taastamine viimasest
peatusest (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

JUHTELEMENDID
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8. /

9. OK

10. /

11.

12.

13. VOL +/-

14. SUBTITLE

15. AUDIO

16. MUTE

17. DISPLAY (OSD)

18. SLEEP/ TIMER

19. REPEAT A-B

20. MODE

21. ZOOM

22. KEY ECHO

23. SOUND

24. IS/ DBB

25. GOTO

\ [

a b

P

]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DISC-olekus li ikumissuuna valimiseks
kettamenüüs või süsteemimenüüribal.
Liigutab suurendatud pilti ülesse/alla
( ) valib erinevate aeglaste esituste vahel
VCD/SVCD/DVD ketastel.
( ) alustab kaader-haaval esitust DVD/VCD/
SVCD puhul.

väljumiseks või valiku kinnitamiseks.

Kettal: hüppab järgmisele/eelmisele peatükile/
loole
Raadiol: valib eelsalvestatud raadiojaama
tundide ja minutite muutmine kella/taimeri
funktsiooni jaoks

Esituse lõpetamine või programmi tühjendamine
kettamenüüs.

Esituse alustamine või peatamine kettamenüüs.

muudab helitugevust suuremaks/väiksemaks.
muudab kaja/taset või lülitab karaoke olekus
mikrofoni sisse/välja.

valib subtiitrite keele.

valib Stereo, Mono-Vasak or Mono-Parem
helioleku.

valib dubleeringu

Hääle vaigistamine või taastekitamine

näitab informatsiooni TV ekraanil esituse ajal

þ
valib aja süsteemi automaatseks taaskäivituseks.

valib unetaimeri funktsiooni.

VCD/CD: kordab konkreetset lõiku samas loos.
DVD: kordab konkreetset lõiku kettal.

Valib kettal erinevate kordamisolekute vahel või
shuffle esitusoleku.

DVD/VCD/Pildiketas: Suurendab/vähendab pilti
või aktiivset kujutist TV ekraanil.

lülitab mikrofoniseaded sisse/välja.
lülitab nuppude seaded sisse/välja.

valib erinevat tüüpi etteseadistatud ekvalaiseri
seadmete vahel: OPTIMAL, ROCK, JAZZ or
TECHNO CD/MP3/WMA esituse ajal; HALL,
CINEMA või CONCERT DVD/VCD esituse ajal.

*tekitamaks super-võimendatud stereoefekti.
valimaks soovitud bassivõimendi efekti.

Kettaolekus kettalt kiirotsing aja, nime või
peatüki järgi.

[

\

] a bVCD jaoks

DVD jaoks

Ootere iim

Sisselülitatud olek

Märked puldi kohta:
Kõigepealt valige, millist allikat Te kontrollida
soovite vajutades allikavalimisnuppe puldil
(DISC või TUNER, näiteks).
Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks

, , ).

* = Vajuta ja hoia nuppu rohkem kui kolm sekundit.
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ETTEVALMISTUSED

TÄHTIS!

ETTEVAATUST!

0

0

0

0

0

Kindlasti lõpetage ettevalmistusprotseduurid
enne süsteemi käitlemist.

Enne puldi kasutamist eemaldage plastikust
leht nagu pildil allpool näidatud.

Kui pult ei tööta või tema kasutamine on
piiratud, vahetage patareisid.

Eemaldage patarei, kui
see on tühi või kui pulti ei
kasutata pikka aega.

Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega
tuleks nendest vabaneda korrektselt.

SEARCH

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2. CLOCK SET

2. SEARCH

3. CLOCK SET.

4.

5. CLOCK SET

Vajutage, et avada patareisahtel.

Vahetage sisse uus patarei vastavalt märgitud
polaarsustele.

Lükake patareisahtlid tema sulgemiseks.

Sihtige pulti otse
esipaneeli sensori(IR)
poole.

Valige, mil l ist al l ikat
soovite kontrollida üht
allikavalimisnuppu puldil
vajutades.

Seejärel vali soovitud
funktsioon (näiteks ,

, ).

Minge ootere iimile. .

Vajutage ja hoidke esipaneelil.
“SET CLOCK” on hetkeks näha. Seejärel

vilguvad ekraanil tunninumbrid.

Vajutage ( puldil)
tundide seadmiseks.

Vajutage uuesti
Ekraanil vilguvad minutinumbrid.

Vajutage puldil)
minutite seadmiseks.

Kellaseadmete kinnituseks vajutage .

]
a b

þ

/ /

/ ( /
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Ü

Ü
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Märked:
0

0

0

Süsteem toetab ainult 24 tunni kellasüsteemi.
Toitejuhtme eemaldamisel kaovad kellaseaded.
Süsteem väljub 30 sekundi pärast kella
seadeolekust, kui ühtegi nuppu ei vajutata.

Samm 1: Puldi kasutamine

Samm 2: Kellaseadmine

Puldi kasutamine Mängija juhtimiseks

23

Tooni reguleerimine

Ühenda ja mängi (tuuneri
paigaldamiseks)

See omadus laseb Teil muuta oma hääleulatuse tooni.

Vajutage puldil , et tooniseadmed
sisse lülitada, ja kasutage taseme tõstmiseks/
langetamiseks (-6 kuni 06) nuppu.

Ühenda ja mängi laseb Teil automaatselt säilitada kõik
kättesaadavad raadiojaamad.

Kui ühenda ja mängi pole installeeritud:

Süsteemi käivitades ilmub ekraanile “AUTO
INSTALL-PRESS PLAY”.

Vajutage , et alustada paigaldusega.
“INSTALL” tekib ekraanile, seejärel

“TUNER” ning siis “AUTO SEARCHING”.
hakkab vilkuma.

Süsteem otsib alguses kõiki FM jaamu ja
seejärel MW jaamu.

Kõik olemasolevad tugeva siganaaliga
raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

Süsteem lõpetab otsimise, kui kõik
olemasolevad raadiojaamad on salvestatud või
40 eelsalvestatud jaama mälu täis saab.

Ootereþiimis vajutage ja hoidke , kuni
ekraanile ilmub “AUTO INSTALL-PRESS PLAY”.

Paigalduse alustamiseks vajutage .
Kõik eelnevalt säilitatud raadiojaamad

asendatakse.

Vajuta süsteemil nuppu.

H

H

KEY/ECHO

VOL -/+

1.

2.

PROG

1.

2.

STOP

]

]

]

P

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ühenda ja mängi taaspaigaldamine

Ühenda ja mängi salvestamiseta lahkumine

Märge:
0 Kui Ühenda ja Mängi paigaldus on lõpetamata ja

ühtegi jaama pole salvestatud, alustatakse
protsess süsteemi käivitumisel uuesti.
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Süsteemi sisse/välja lülitamine

Süsteemi vahetamine Eco Power
Standby olekule

Voolusäästlik automaatne
ootere iim

Helikontroll

Helitugevuse kontroll

Mikrofoniga miksimine

þ

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Vajutage (
puldil).

Süsteem vahetub viimati valitud allikale.

Vajutage korduvalt 'i (või ,
või puldil).

Süsteem vahetub valitud allikale.

Vajutage aktiivses olekus nuppu
.

Süsteem siseneb Eco voolusäästure iimile
(põleb ECO tuli) või tavalisele säästure iimile.

Helitugevus (maksimaalsena 12 ühikut),
interaktiivsed hääleseaded, viimane valitud olek,
allikad ja salvestatud raadiokanalid säilitatakse
mängija mälus.

Kui süsteem on tavalisel säästure iimil kella-
displeiga, vajutage ja hoidke 3 sekundit või
rohkem all nuppu ,
et ümber lülituda Eco säästure iimile või
vastupidi.

Voolu säästmise eesmärgil lülitab süsteem end
automaatselt ootere iimile, kui ühtegi nuppu ei
vajutata 30 minuti jooksul ketta mängimise
lõppemisest.

Ihaldatud heliefekti saamiseks (OPTIMAL,
ROCK, JAZZ või TECHNO CD/MP3/WMA
taasesituse ajal; HALL, CINEMA või CONCERT
DVD/ VCD taasesituse ajal) vajutage korduvalt

nuppu.

Vajutage süsteemil , et surraund-heli või
bassivõimendust sisse/välja lülitada.

Keera esipaneeli volüüminuppu päripäeva või
vastupäeva või vajutage puldil helitugevuse
tõstmiseks/langetamiseks .

Ekraanil on näha ”VOLUME XX”, kus “XX”

tähistab helitugevust.

Ühenda kõrvaklappide juhe märgiga auguga
DVD mängija esipaneelil.

Kõlarid enam heli ei edasta.

Vajutage puldil nuppu.
Taasesitamine jätkub hääletuna ja vastav

ikoon läheb põlema.

Heli taastootmiseks võite:

Ühenda süsteemiga üks või kaks mikrofoni (pole
kaasas), et muusikaallikaga kaasa laulda.

Ühenda otsikutega üks või kaks
mikrofoni.

Enne mikrofoni(de) ühendamist säti
nupust mikrofoni helitugevus miinimumile, et
vältida helianomaaliaid.

DVD/VCD taasesitamise ajal vajuta puldil
kajaseadete sisselülitamiseks nuppu.

“ECHO SET ON” ilmub TV ekraanile.

Vajutage puldil , et valida: ECHO OFF
ECHO +1 ECHO +2 ECHO MAX.

Alustage mikrofonisse rääkimist või laulmist.

STANDBY-ON/ECO POWER

SOURCE DISC TUNER
AUX

STANDBY-ON /
ECO POWER

STANDBY-ON/ECO POWER

SOUND

IS/DBB

VOL +/-

MUTE

1. MIC 1/2

MIC VOL -/+

2.
KEY/ECHO

3. VOL -/+

4.

B B

B

Z

2

2 2

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

B

þ
þ

þ

þ

þ

vajutada uuesti nuppu;
muuta helitugevuse seadeid;
muuta allikat.

Märge:

Märked:

0

0

0

INCREDIBLE SURROUND'i efekt võib erinevate
muusikastiilide puhul varieeruda.

Hoidke mikrofoni kõlaritest eemal, et vältida
ulgumist.
Kaja- või häälevõtme-seadete ajal väljub süsteem
seadetemenüüst, kui ühtegi karaokega seotud
nuppu 8 sekundi jooksul ei vajutata.

Kõrvaklappidega kuulamiseks

Heli ajutiseks vaigistamiseks

0

0

0

MUTE
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Samm 3: Visuaalsete eelistuste
seadmine

TÄHTIS!

NTSC

PAL

AUTO

(Pan ja Scan olek)

4:3 LB (Letterbox olek)

16:9 (Laiekraani olek)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Olge veendunud, et Te olete ühendanud kõik
vajaliku. (vt. “Ühendused - TV ühendamine”).

Lülitage TV sisse ja sättige ta õige Video-In kanali
peale.

Te võite minna teleril kanal-1 peale, seejärel
vajutada kanalinuppu korduvalt, kuni Te näete
Video-In kanalit.

Või, võib kasutada pulti erineva videooleku
valimiseks.

Või, sättige TV kanal 3 või 4 peale, kui
kasutate RF modulaatorit.

Peatatud esituse või taasesituse ajal vajutage
nuppu.

Vajutage puldil et liikuda läbi
funktsioonide ja valida omale sobilik.

Liikuge i peale ja vajutage
.

Leidke omale sobiv valik ja vajutage .

Laseb Teil valida ühenduses oleva teleriga
vastava värvisüsteemi.

Valige ühendatava TV külgede suhe.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

1.
SYSTEM MENU

2.

SYSTEM SETUP

O R \ [

[

/ / / ,

Kui ühendatud TV on NTSC süsteemis,
valige see olek. See muudab PAL ketta
videosignaali ja väljundi NTSC formaati.

Kui ühendatud TV on PAL süsteemis, valige
see olek. See muudab NTSC ketta
videosignaali ja väljundi PAL formaati.

Kui ühendatud TV on multi-süsteemis,
valige see olek. Väljund on siis vastav kettalt
tuleva videosignaaliga.

Kui Teil on konventsionaalne teler ja Teie
DVD pole laiekraanil vaatamise formaadis,
valige see seadistus. Näete laia pilti, millest

üks osa lõigatakse automaatselt ära.

Kui Teil on konventsionaalne teler ja Teie
DVD pole laiekraanil vaatamise formaadis,

valige see seadistus. Näete laia pilti, kus
üleval ja all asuvad tumedad vöödid.

Kui teil on laiekraaniga teler, kasutage seda
kettal olemasolevat seadistust (samuti tuleb
Teil oma laiekraaniga teler seada “täis-
suuruses” peale), siis kasutatakse ketta
enese eelistusi.

R

TV SÜSTEEMI seadmine

TV TÜÜBI valimine

4:3 PS



Märge:

Märge:

0

0

Teie valitud formaat peab olema plaadilt
kättesaadav. Kui pole, ei mõjuta TV Tüübi seaded
pilti esitamise ajal.

Kui ekraanile ilmub tühi/moondatud pilt, oodake
15 sekundit eelnevate seadistuste automaatseks
taastumiseks.

Menüüst väljumiseks

TÄHTIS!
Progressiivse skanneeringu
sisselülitamisele eelnevalt kontrollige,
kas:

Vajutage uuesti .

Progressiivne skanneering näitab sekundis kaks
korda nii palju kaadreid kui tavaline skan-
neerimissüsteem. Seega pakub Progressiivne
Skanneering kõrgemat resolutsiooni ja pildi
kvaliteeti.

1)Teie TV suudab vastu võtta progressiivseid
signaale, vaja on progressiivse skanneeringu
telerit.

2)Te olete ühendanud DVD Mängija teleriga,
kasutades Y Pb Pr (vt. “Ühendused-Samm 4:
TV ühendamine-Komponendi Video In otsiku
kasutamine (Cr Cb Y)”.)

Vajutage sisse oma TV.

Väljuge progressiivse skanneeringu olekust
(viidake teleri kasutusjuhendile).

Vajutage (
puldil) DVD Mängija sisse vajutamiseks.

Valige õige pildisisendi (Video input) kanal.
TV-le ilmub DVD taustekraan.

Vajutage .

Vajutage korduvalt " i"
valimiseks.

Valige "TV MODE" "P-SCAN", siis kinnituseks .
TV-le ilmub juhendimenüü.

Vajutage , et OK märgistada ja seejärel
vajutage .

Teie teleril on nüüd moondatud kujutis, kuni
Te lülitate sisse progressiivse skanneeringu.

Lülitage sisse teleri progressiivse skanneeringu
olek (Abi otsige TV kasutajamanuaalist).

TV-le ilmub alljärgnev menüü.

Vajutage , et märgistada OK ja seejärel
vajutage .

Seadistamine on nüüd valmis ja võite
alustada kõrgkvaliteedilise pildi nautimist.

SYSTEM MENU

1.

2.

3. STANDBY-ON/ECO POWER

4.

5. SYSTEM MENU

6. VIDEO SETUP

7. OK

8.
OK

9.

10.
OK

-

/

/

/

B B

O R

O R

O R

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Progressiivse Skanneeringu omadus
(ainult Progressiivse skanneeringuga
teleritel)
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20

Samm 4: Keele-eelistuste valimine
Te saate valida keele-eelistuste seaded, mille puhul
DVD Mini System valib automaatselt kettalt vastava
keele. Kui keel pole kettalt kättesaadav, kasutatakse
vaikimisi keelt. Aga DVD Mini System'i menüükeelt
valimisjärgselt enam muuta ei saa.

Paigalolekus või esituse ajal vajutage
.

Vajutage puldil oma eelistuse
valimiseks.

Liikuge LANGUAGE SETUP'i peale ja
vajutage .

Liikuge ühele järgnevaist ja vajutage .

Vahetab TV ekraani keelt.
Vali sobiv keel nimekirjast.

Vahetab heliteose keelt.
Vali sobiv keel nimekirjast.

Vahetab subtiitrite keelt.
Vali sobiv keel nimekirjast.

Vali DVD menüükeel.
Kui valitud keel pole DVD-l salvestatud, valitakse
automaatselt üks salvestatud keeltest (v.a. OSD
LANGUAGE). Võite nullida kõik seaded, peale
Reitingu.
Kui valitud keel pole kettalt saadav, valitakse
automaatselt DVD vaikimisi keel.

Vajutage keelevalikuks ja vajutage .

Korda Samm teiste seadete jaoks.

Menüüst lahkumiseks vajutage uuesti
.

1. SYSTEM
MENU

2.

3. OK

4. 2 - 3

SYSTEM
MENU

/ / /

/

O R \ [

[

R

\ [

Ü

Ü

OSD LANGUAGE (Ekraanikeel)

AUDIO LANG (Ainult DVD)

SUBTITLE LANG (Ainult DVD)

MENU LANG (Ainult DVD)
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