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1. Oluline
Ohutus
Teadke neid ohutussümboleid

(Ettevaatust: Elektrilöögi oht. Ärge avage.)
“Välgunool” viitab isoleerimata materjalidele teie
seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide
inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote
kesta.
”Hüüumärk” juhib tähelepanu funktsioonidele, mille
kohta peaksite probleemide vältimiseks lugema
kaasasolevaid nõuandeid.
HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks
ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega
asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.
ETTEVAATUST: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik
seinakontaktiga.
Olulised ohutusalased juhendid
1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
6. Puhastage seadet ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seade tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadet soojusallikate
(radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete
(kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis
eraldavad soojust.

9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning
ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb
seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud
lisavarustust/tarvikuid.
11. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud või
varustuses olevat käru, alust, statiivi,
klambrit või plaati. Käru kasutamisel olge
selle liigutamisel ettevaatlik, et käru
ümberkukkumine ei põhjustaks teile
vigastusi.

12. Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal
stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata
pikema perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal
kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on
vaja siis, kui seadet on kuidagi kahjustatud,
voolujuhe on kahjustatud, seadmele on vett
peale läinud või mõni objekt peale
kukkunud, seade on sattunud vihma või
niiskuse kätte, seade ei funktsioneeri
normaalselt, või seade on maha kukkunud.
14. Patareide kasutamise HOIATUS – Et vältida
patareide lekkimist, mis võib põhjustada
vigastusi inimestele, kahjustada vara või
kahjustada seadet:
yy Sisestage patareid õigesti, + ja – nagu
märgitud seadmel.
yy Ärge kasutage erinevaid patareisid koos (vana
ja uus või süsinik ja leeliseline jne)
yy Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei
kasutata pikema aja jooksul.

3

... Oluline
15. Ärge tilgutage ega pritsige midagi seadmele.
16. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt
vedelikuga täidetud objekte, süüdatud
küünlaid).
17. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on
kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet,
peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.
Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi pange seadet
kinnisesse kohta. Jätke ventilatsiooniks seadme ümber
vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad ega
teised objektid ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.

Ettevaatust

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused,
mis ei ole WOOX Innovations poolt spetsiaalselt lubatud,
tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.
Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips
N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning äriühing
WOOX Innovations Limited kasutab neid Koninklijke
Philips N.V. litsentsi alusel.
Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata
muutuda. WOOX jätab endale õiguse teha muudatusi
seadme juures ilma kohustuseta muuta vanu seadmeid
vastavalt.

Vana toote ja patareide hävitamine

yy Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud,
võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi
ohtlikke käitlusi.
Teie toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteetsest
materjalist ja komponentidest, mida saab taaskasutada.

Hoiatus
yy Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
yy Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
yy Asetage seade tasasele, kõvale ja stabiilsele
pinnale.
yy Ärge kunagi asetage seadet teiste elektrooniliste
seadmete peale.
yy Kasutage seadet ainult siseruumides. Hoidke
seade eemal veest, niiskusest ja vedelikega
täidetud anumatest.
yy Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest,
leekidest ja kuumusest.
yy Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.

Teade

0560

Käesolevaga kinnitab WOOX Innovations, et see seade
on vastavuses direktiivi 1999/5/EC põhiliste nõuete ja
teiste asjakohaste sätetega. Vastavuse deklaratsioon
(Declaration of Conformity) on kättesaadav aadressil
www.philips.com/support.
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See sümbol toote peal tähendab, et see toode vastab
Euroopa direktiivile 2012/19/EU.

See sümbol tähendab, et teie toode sisaldab patareisid,
mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2013/56/EU ning
neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.
Tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektrija elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.
Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge
hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.
Korrektne vanade seadmete ja patareide hävitamine
aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Patareide eemaldamine
Patareide eemaldamiseks vaadake selle kasutusjuhendi
patareide paigaldamise peatükki.

... Oluline
Informatsioon patareide kasutamise kohta:

Kaubamärkide teade

Ettevaatust
yy Lekkimise oht! Kasutage ainult tootja poolt
määratud patareisid. Ärge kasutage samal ajal
uusi ja vanu patareisid. Ärge kasutage samal ajal
erinevate tootjate patareisid. Jälgige õiget
polaarsust. Eemaldage patareid seadmest kui
neid ei kasutata pikema perioodi jooksul. Hoidke
patareisid kuivas kohas.
yy Vigastuse saamise oht: kasutage kindaid, kui
käsitlete lekkivaid patareisid. Hoidke patareid
lastest ja lemmikloomadest eemal.
yy Plahvatusoht: ärge tekitage lühist. Ärge jätke
patareisid kuumuse kätte. Ärge visake patareisid
tulle. Ärge kahjustage ega võtke patareisid lahti.
Ärge laadige mitte korduvlaetavaid patareisid
uuesti.

Keskkonnaalane informatsioon
Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast
(puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).
Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber
töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti
võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.
Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete
hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Autoriõiguste teade

Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel.
Dolby ja topelt D sümbol on äriühingule Dolby
Laboratories kuuluvad kaubamärgid.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® ja nendega seonduvad
logod on äriühingule Rovi Corporation ja selle
tütarettevõtetele kuuluvad kaubamärgid ning neid
kasutatakse vastava loaga.
DivX Ultra® Certified lubab taasesitada DivX® videosid
täiustatud funktsioonide ja preemium sisuga.
DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaat, mille on
loonud äriühingu Rovi Corporation tütarettevõte DivX,
LLC. See on ametlikult DivX Certified® toode, mis
taasesitab DivX videosid. Külastage aadressi divx.com
lisainformatsiooniks ja tarkvara leidmiseks, mis muudab
teie failid DivX video failideks.
DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab
olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX
VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi
genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste
menüüs. Minge aadressile vod.divx.com selle koodiga, et
viia lõpule registreerimise protsess ja saada rohkem
informatsiooni DivX VOD kohta.

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

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid
Sede seadet ei tohi kopeerida ning see on kaitstud selle
vastu USA patentide ning Rovi Corporationi
intellektuaalse vara õigustega. Keelatud on seadet lahti
võtta sellel eesmärgil, et seda kopeerida.

HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia
Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad
kaubamärgid või USAs ja teistes riikides registreeritud
kaubamärgid.
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Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule
Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid
ning WOOX Innovations kasutab neid litsentside alusel.
Teised kaubamärgid ja toodete nimed on vastavate
omanike omand.

N-märk on äriühingule NFC Forum Inc. kuuluv USAs ja
teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Sellel seadmel on järgmine märgistus:

1. KLASS
LASERTOODE

Märkus
yy Seadme tüübiplaat asub seadme taga.
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2. Teie DVD Mini Hi-Fi süsteem
Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi
kasutajate hulka!
Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest
võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Te saate taasesitada DVD plaate, millel on järgmine
regioonikood:
DVD regioonikood

Riigid

Venemaa

Sissejuhatus
Selle seadmega saate:

Mis kuulub varustusse?

yy nautida muusikat DVD/VCD/SVCD plaatidelt või USB
mäluseadmetelt
yy nautida heli plaatidelt, Bluetooth-toega
seadmetelt, USB mäluseadmetelt ja teistelt välistelt
seadmetelt
yy vaadata pilte plaatidelt või USB mäluseadmetelt
yy kuulata FM raadiojaamasid

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas
järgmised asjad:
yy Peaseade
yy 2 kõlarit
yy Kaugjuhtimispult (koos patareiga)
yy Voolujuhe
yy FM antenn
yy Trükitud materjalid

Teil on võimalik rikastada heli järgmiste
heliefektide kaudu:
yy Max Sound funktsioon kohese võimenduse jaoks
yy Bass Boost (bassivõimendus)
yy EQ (ekvalaiser) seadistused

See seade toetab järgmiseid meediaformaate:
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... Teie DVD Mini Hi-Fi süsteem
Ülevaade peaseadmest

1. 
yy Lülitab seadme sisse.
yy Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco Power
puhkerežiimi.

2. SOURCE
yy Valib heliallika: DISC, USB, FM, AUDIO IN või BT.

3. MODE
yy Valib korduvesituse või juhusliku taasesituse.

4. MAX SOUND
yy Lülitab heli kohese võimenduse sisse või välja.

5. BASS BOOST
yy Valib dünaamilise bassivõimenduse taseme.

6. Helitugevuse nupp
yy Reguleerib kõlarite helitugevust.

7. EQUALIZER
yy Valib eelnevalt salvestatud ekvalaiseri
seadistuse.

8. USB REC
yy Läheb USB salvestamise ekraanile.

9. Plaadisahtel
10. MIC
yy Pesa mikrofoni ühendamiseks.

11. AUDIO IN
yy Pesa 3.5mm helikaabli (ei kuulu komplekti)
ühendamiseks.

12. 
yy Pesa USB seadme ühendamiseks.

13. EJECT
yy Avab või sulgeb plaadisahtli.

14.  / 
yy Liigub eelmise/järgmise loo, pealkirja või
peatüki juurde.
yy Häälestub raadiojaamale.

15. NFC ala
yy Puudutage NFC-ga varustatud seadmega seda
ala, et luua automaatselt Bluetooth ühendus.

16. Ekraanipaneel
yy Kuvab hetkestaatust.

17. 
yy Katkestab taasesitamise või kustutab
programmi.

18. PRESET +/yy Valib salvestatud raadiojaama.

19. 
yy Alustab või peatab taasesituse.

20. ANTENNA (FM)
yy Pesa komplektisoleva FM antenni
ühendamiseks.
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... Teie DVD Mini Hi-Fi süsteem
21. VIDEO OUT
yy Pesa televiisori komposiitvideo sisendiga
ühendamiseks.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

22. HDMI
yy Pesa televiisori HDMI sisendiga ühendamiseks.

23. Pesad kõlarite ühendamiseks
yy Ühendage komplektisolevad kõlarid.

24. Pesa voolujuhtme ühendamiseks

1. 
yy Lülitab seadme sisse.
yy Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco Power
puhkerežiimi.
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... Teie DVD Mini Hi-Fi süsteem
2. AUDIO SYNC
yy Valib helikeele või –kanali.
yy Vajutage ja hoidke, et pääseda ligi heliviivituse
seadistusele. Seejärel vajutage
navigeerimisnuppe (vasakule/paremale), et
viivitada heli nii, et see läheks kokku videoga.

3. USB
yy Lülitub USB allikale.

4. 
yy DISC/USB režiimis: ligipääs peamenüüle või
sellest väljumine.

5. USB REC 
yy Läheb USB salvestamise ekraanile.

6.  / 
yy Navigeerib menüüs ülesse/alla.
yy Pöörab pilti.
yy Video taasesitamise ajal: valib aeglase tagasi/
edasi kerimise režiimi.
yy Raadiorežiimis: valib eelnevalt salvestatud
raadiojaama.

7.  /  ( / )
yy Otsib loo või plaadi raames.
yy Navigeerib menüüs vasakule/paremale.
yy Häälestub raadiojaamale.

8.  OPTIONS (MODE)
yy Plaadilt või USB seadmelt taasesitamise ajal:
ligipääs rohkematele taasesitamise valikutele.
yy Valib kordusrežiimi või juhusliku taasesituse
režiimi.

9.  / 
yy Kohandab kõlarite helitugevust.

10. 
yy Katkestab taasesitamise või kustutab
programmi.

11.  / 
yy Liigub eelmise/järgmise loo, pealkirja või
peatüki juurde.
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12. Numbrinupud
yy Valib pealkirja/peatüki/loo.
yy 0 LIGHT (pole saadaval selle mudeli jaoks):
lülitab peaseadme dekoratiivse valgusefekti
sisse/välja.

13. EQ
yy Valib eelnevalt salvestatud ekvalaiseri
seadistuse.

14. MAX SOUND
yy Lülitab heli kohese võimenduse sisse või välja.

15. 
yy Alustab või peatab taasesituse.

16. 
yy Vaigistab või taastab helitaseme.

17.  BACK (ID3/INFO)
yy Naaseb eelmisesse menüüsse.
yy Plaatide puhul: ligipääs taasesitamise
valikutele või kuvab plaadi hetkestaatust.
yy Slaidiesitluse puhul: kuvab pildifailide puhul
pisipiltide vaate.
yy MP3 plaatide puhul: kuvab ID3 informatsiooni,
kui saadaval.

18. OK
yy Kinnitab tegevuse või valiku.

19. DISC
yy Valib allikaks plaadi.

20. FM/AUDIO IN
yy Lülitub FM ja AUDIO IN allika vahel.

21. 
yy Valib allikaks Bluetoothi.

3. Ühendamine
Seadme paigutamine

Märkus
yy Veenduge, et kõlarijuhtmete ning pesade värvid
ühtivad.
1. Paigutage oma seade televiisori vahetusse
lähedusse.
2. Asetage parem ja vasak kõlar võrdsele kaugusele
televiisorist ning kuulamispositsioonist umbes
45 kraadise nurga alla.

Sisestage juhe täielikult.
yy Sisestage parema kõlari juhtmed “R” pessa ja
vasaku kõlari juhtmed “L” pessa.

Märkus
yy Magnetilise interferentsi või soovimatu müra
vältimiseks ärge kunagi asetage seadet
kiirgavatele seadmetele liiga lähedale.
yy Asetage see seade laua peale.
yy Ärge kunagi asetage seadet suletud kappi.
yy Paigaldage seade voolupistiku lähedale, kuhu
voolujuhe ulatub.

Kõlarite ühendamine

Videokaablite ühendamine
Valige parim videoühendus, mida teie televiisor toetab.
yy Valik 1: HDMI pessa ühendamine (HDMI, DVI või
HDCP toega televiisori korral).
yy Valik 2: Komposiitvideo pessa ühendamine
(standartse televiisori korral)

Märkus
yy Parima heli saavutamiseks kasutage vaid
komplektisolevaid kõlareid.
yy Kasutage ainult kõlareid, mille elektritakistus on
sama või suurem komplektisolevate kõlarite
omast. Lugege ka sellest kasutusjuhendist
tehniliste andmete osa.
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... Ühendamine
Valik 1: HDMI pessa ühendamine
1. Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu komplekti):

yy HDMI pesaga sellel seadmel.
yy HDMI sisendpesaga televiisoril.

Nõuanne
yy Kui televiisoril on vaid DVI pesa, siis ühendage
seade läbi HDMI/DVI adapteri. Heliväljundi jaoks
ühendage helikaabel.
yy Kui see seade on ühendatud 1080p või
1080p/24Hz toega televiisoriga, siis soovitab
Philips optimaalseks video- ja heliväljundiks
kasutada HDMI 2. kategooria kaablit, tuntud ka
kui High Speed HDMI kaablit.
yy Digitaalse DVD-videopildi taasesitamiseks HDMI
ühenduse kaudu peavad kõik ühendatud
seadmed (televiisor, mängija, vajadusel ka AV
vastuvõtja / võimendi) toetama kopeerimiskaitse
süsteemi HDCP (high-bandwidth digital content
protection system).
yy Seda tüüpi ühendus pakub parima
pildikvaliteedi.
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Valik 2: Komposiitvideo kaabliga
ühendamine

yy Ühendage komplektisolev komposiitvideo kaabel:
yy VIDEO OUT pesaga sellel seadmel.
yy VIDEO sisendpesaga televiisoril.

Nõuanne
yy Video sisendpesa televiisoril võib olla ka
tähistatud kui A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE või
BASEBAND.

... Ühendamine
Valikulised ühendused

Heli taasesitamine teistest seadmetest

USB mäluseadme ühendamine

yy Ühendage USB mäluseade  pessa esipaneelil.

Märkus
yy See seade toetab vaid USB mäluseadmele
salvestatud MP3, DivX (Ultra) või JPEG faile.
yy Vajutage nupule USB, et pääseda failidele ligi
ning neid taasesitada.

FM antenni ühendamine
Nõuanne
yy Optimaalseks vastuvõtuks pikendage antenni ja
kohandage selle asukohta.
yy Paremaks FM raadio vastuvõtuks ühendage
väline FM antenn FM ANTENNA pessa.
yy See seade ei toeta MW raadiot.
yy Ühendage komplektisolev FM antenn seadme taga
olevasse FM ANTENNA pessa.

yy Ühendage 3.5mm helikaabel (ei kuulu komplekti):
yy 3.5mm heli sisendpesadega seadme
esipaneelil.
yy kõrvaklappide pesadega MP3 seadmel.

Nõuanne
yy Vajutage korduvalt nupule FM/AUDIO IN, et
valida allikaks AUDIO IN. Seejärel alustage
taasesitamist MP3 mängijal (vaadake mängija
kasutusjuhendit).
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... Ühendamine
Vooluvõrku ühendamine

Ettevaatust
yy Oht kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu
pinge on võrdne pingega, mis on märgitud
seadme taha või alla.
yy Enne voolujuhtme ühendamist veenduge, et
olete teinud kõik vajalikud ühendused.
yy Ühendage voolujuhe selle seadme voolujuhtme
pessa.
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4. Alustamine
Ettevaatust
yy Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud,
võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi
ohtlikke käitlusi.
Järgige selles peatükis olevaid juhendeid alati
järjekorras.
Kui võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme
mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja
seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid
siia:
Mudeli number _____________________
Seerianumber _____________________

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
1. Vajutage ja lükake patarei sahtlit, et see avada
(vaadake nr ”1” joonisel).
2. Sisestage üks AAA patarei õigete polaarsustega
(+/-) nagu näidatud.
3. Vajutage ja lükake patareisahtel kinni
(vaadake nr ”3” joonisel).

Sisse lülitamine
yy Vajutage nupule .
 Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitamine
yy Vajutage uuesti nupule , et lülitada seade
puhkerežiimi.
 Ekraanipaneeli taustavalgus lülitub välja.

Seadme lülitamiseks Eco Power puhkerežiimi:
yy Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kauem kui kaks
sekundit all nuppu .
 Ekraanipaneel tumeneb.
 Ekraanipaneeli vasakul pool valgustub
punaselt ECO Power indikaator.

Märkus
yy See seade lülitub Eco Power puhkerežiimi pärast
10 minutit puhkerežiimis olemist.

Selleks, et lülituda tavalise puhkerežiimi ja ECO
Power puhkerežiimi vahel:
yy Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all
nuppu .

Raadiojaamade automaatne salvestamine
Märkus
yy Hoidke patareid eemal kuumusest,
päikesevalgusest ja leekidest.
yy Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei
kasutata pikema aja jooksul.
yy Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi ning neid
tuleb korrektselt hävitada.

Kui te ühendate seadme vooluvõrku ja ühtegi
raadiojaama ei ole salvestatud, hakkab seade
automaatselt raadiojaamasid salvestama.
1. Ühendage seade vooluvõrku.
 Kuvatakse [AUTO FM INSTALL – PRESS
PLAY – STOP CANCEL] (automaatne FM
salvestamine – vajutage PLAY, et alustada –
vajutage STOP, et katkestada).
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... Alustamine
2. Salvestamise alustamiseks vajutage nupule .
 Kuvatakse [AUTO] (automaatne).
 Seade salvestab automaatselt raadiojaamad,
millel on piisavalt tugev signaal.
 Kui kõik saadavalolevad raadiojaamad on
salvestatud, hakatakse automaatselt üle
kandma esimesena salvestatud raadiojaama.

Õige vaatamiskanali leidmine
1. Vajutage nupule , et seade sisse lülitada.
2. Vajutage nupule DISC, et lülituda plaadirežiimile.
3. Lülitage televiisor sisse ja valige seejärel õige video
sisendkanal ühel järgmistest viisidest:
yy Minge oma televiisori madalaimale kanalile
ning seejärel vajutage kanaleid alla, kuni näete
sinist ekraani.
yy Vajutage oma televiisori kaugjuhtimispuldil
korduvalt allika valimise nuppu.

Nõuanne
yy Video sisendkanal on madalaima ja kõrgeima
kanali vahel ning seda võidakse kutsuda kui
FRONT, A/V IN, VIDEO jne. Õige televiisori
sisendkanali valimiseks vaadake oma televiisori
kasutusjuhendit.

Õige TV süsteemi valimine
Muutke seda seadistust, kui videot ei kuvata õigesti.
Vaikimisi on see seadistus kõige tavalisem televiisorite
seadistus teie riigis.
1. Vajutage nupule .
2. Valige  [Setup] > [Video] > [TV System].
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3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel nupule OK.
yy [PAL] – Televiisori jaoks, millel on PAL
värvisüsteem.
yy [Multi] – Televiisori jaoks, millel on nii PAL kui
ka NTSC värvisüsteem.
yy [NTSC] – Televiisori jaoks, millel on NTSC
värvisüsteem.
4. Eelmisele ekraanile naasemiseks vajutage nupule
.
5. Väljumiseks vajutage nupule .

Ekraanimenüüde keele vahetamine
1. Vajutage nupule .
2. Valige  [Setup] > [General] > [OSD
Language] ning seejärel vajutage nupule OK.
3. Tehke oma valik ja vajutage seejärel nupule OK.
4. Väljumiseks vajutage nupule .

5. Taasesitamine
Sidumine ja ühendamine

Ettevaatust
yy Oht kahjustada seadet! Ärge kunagi liigutage
taasesitamise ajal seadet.

Taasesitamine Bluetooth ühenduse
kaudu
Märkus
yy Selle seadme ja Bluetooth seadme vaheline
tegevusraadius on umbes 10 meetrit.
yy Kõik takistused selle seadme ja Bluetooth
seadme vahel võivad tegevusraadiust
vähendada.
yy Ühilduvus kõikide Bluetooth seadmetega ei ole
garanteeritud.
yy See toode suudab salvestada maksimaalselt 4
eelnevalt ühendatud Bluetooth seadet.

Valik 1: Sidumine ja ühendamine NFC ühenduse
kaudu
NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis
võimaldab juhtmeta ühendust NFC-toega seadmete
vahel (näiteks mobiiltelefonid ja IC tag).
Kui teie Bluetooth seade toetab NFC funktsiooni, siis on
teil võimalik selle seadmega lihtsalt ühendada.
NFC funktsiooni abil on võimalik saavutada andmete
vahetamine lihtsalt, puudutades NFC ühilduval seadmel
vastavat sümbolit või vastavat kohta.

Märkus
yy Ühilduvus kõikide NFC seadmetega ei ole
garanteeritud.

Selleks et natutida muusikat sellest seadmest juhtmeid
kasutamata, on teil vaja ühendada see seade Bluetooth
seadmega.
Valige parim Bluetooth ühenduse loomise viis sõltuvalt
alltoodud eeltingimustest:
Eeltingimus

Ühenduse viis

Teie Bluetooth seadmel on nii
NFC (Near Field
Communication) kui ka A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile) tugi.

Valige valik 1
(soovituslik) või valik
2.

Teie Bluetooth seadmel on
ainult A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) tugi.

Valige valik 2.

yy Enne sidumist ja ühendamist on teil vaja:
(1) vajutada korduvalt nupule , et valida
allikaks Bluetooth.
 Ekraanil vilgub [BT] (Bluetooth).
(2) aktiveerida Bluetooth funktsioon oma
välisel seadmel.

1. Võimaldage Bluetooth seadmel NFC (vaadake
lisainformatsiooni saamiseks seadme
kasutusjuhendit).
2. Puudutage NFC seadmega selle seadme peal asuvat
NFC ala, kuni kuulete piiksu.
 Pärast edukat sidumist ja ühendamist
kuvatakse ekraanile ühe korra ’BT
CONNECTED’ (Bluetooth ühendus loodud).
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... Taasesitamine
Valik 2: Manuaalne sidumine ja ühendamine

Taasesitamine plaadilt
Ettevaatust
yy Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
yy Oht kahjustada seadet! Ärge kunagi taasesitage
plaate lisaseadmetega nagu stabiliseerivad
rõngad või plaadihoolduse lehed.
yy Ärge pange ühtegi objekti peale plaatide
plaadisahtlisse.

1. Otsige oma Bluetooth seadmel teisi Bluetooth
seadmeid, millega on võimalik ühendada (vaadake
seadme kasutusjuhendit).
2. Valige oma Bluetooth seadmel ’Philips FXD18’ ja
vajadusel sisestage parool ’0000’.
 Pärast edukat sidumist ja ühendamist
kuvatakse ekraanile ühe korra ’BT
CONNECTED’ (Bluetooth ühendus loodud).

Muusika ülekanne Bluetooth ühenduse
kaudu
yy Taasesitage muusikat oma Bluetooth seadmel, mis
on selle seadmega ühendatud.
 Te kuulete oma Bluetooth seadmest pärit
muusikat antud seadmest.

Ühenduse katkestamiseks Bluetooth-toega
seadmega:
yy Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil kolm
sekundit all nuppu .
yy Deaktiveerige oma seadmel Bluetooth; või
yy Viige seade tegevusraadiusest kaugemale.

Bluetooth ühenduste ajaloo kustutamiseks:
yy Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all mõlemat
 nuppu.
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1. Vajutage nupule DISC, et valida allikaks plaat.
2. Vajutage nupule EJECT seadme esipaneelil.
 Avaneb plaadisahtel.
3. Sisestage plaat plaadisahtlisse ning vajutage taas
nupule EJECT, et plaadisahtel sulgeda.
 Veenduge, et prinditud pool oleks üleval pool.
4. Kui taasesitamine ei alga automaatselt, siis valige
pealkiri/peatükk/lugu ning seejärel vajutage
taasesitamise alustamiseks nupule .
yy Taasesitamise lõpetamiseks vajutage nupule
.
yy Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks
vajutage nupule .
yy Eelmise/järgmise pealkirja/peatüki/loo
valimiseks vajutage nuppe  / .

Nõuanne
yy Lukustatud DVD taasesitamiseks sisestage
6-kohaline lapsevanemakontrolli salasõna.

Subtiitrite keele valimine
Te saate valida subtiitrite keele DVD või DivX (Ultra)
video jaoks.
1. Vajutage taasesitamise ajal nupule  OPTIONS
(MODE).
 Ilmub valikute menüü.
2. Vajutage korduvalt nuppudele  / , et valida
[Subtitle]. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule
OK.
 Ilmuvad keelevalikud.

... Taasesitamine
3. Vajutage korduvalt nuppudele  / , et valida
subtiitrite keel. Seejärel vajutage kinnitamiseks
nupule OK.

Märkus
yy Mõne DVD plaadi puhul saab keelt muuta ainult
plaadimenüüs. Vajutage nupule  ja seejärel
valige  [Setup], et siseneda menüüsse.

Taasesitamine USB seadmelt või
salvestatud plaatidelt
Teil on võimalik taasesitada DivX (Ultra)/MP3/JPEG faile,
mis on kopeeritud CD-R/RW plaadile, salvestatavale DVD
plaadile või USB seadmele.
1. Valige allikas.
yy USB mäluseadme puhul vajutage nupule USB.
yy Plaadi puhul vajutage nupule DISC.
2. Sisestage USB mäluseade või plaat.
3. Vajutage nuppudele  / , et valida kaust.
Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule OK.
4. Vajutage nuppudele  / , et valida fail. Seejärel
vajutage taasesitamise alustamiseks nupule OK.
yy Taasesitamise lõpetamiseks vajutage nupule
.
yy Taasesitamise peatamiseks või jätkamiseks
vajutage nupule .
yy Kõrgemasse kausta naasemiseks vajutage
nupule  BACK.
yy Eelmise/järgmise faili valimiseks vajutage
nuppe  / .

Märkus
yy Te saate vaid esitada neid DivX (Ultra) videosid,
mis on renditud või ostetud, kasutades selle
seadme DivX registreerimiskoodi.
yy Subtiitreid, millel on üks järgnevatest laienditest
(.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), toetatakse, aga neid ei
kuvata failide navigeerimismenüüs.
yy Subtiitrite failinimi peab olemas sama, mis on
videol.

Taustamuusikaga slaidiesitluse
taasesitamine
Seade saab samal ajal taasesitada MP3 faile ja JPEG pilte.

Märkus
yy MP3 ja JPEG failid peavad olema salvestatud
samale USB mäluseadmele.
1. Taasesitage MP3 faili.
2. Navigeerige pildikausta/pildialbumi juurde ja
vajutage slaidiesitluse alustamiseks nupule OK.
 Slaidiesitlus algab ning kestab kuni pildikausta
või pildialbumi lõpuni.
 Heli kestab viimase failini.
yy Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage
nupule  BACK.
yy Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage nupule
.

Taasesitamise juhtimine
Kordusrežiimi või juhusliku taasesitamise
režiimi valikute valimine
yy MP3/CD plaadi taasesitamise ajal: taasesitamise
valiku tegemiseks vajutage korduvalt nupule
 OPTIONS (MODE).
yy  One: kordab hetkel taasesitatavat lugu/
faili.
yy  Folder: kordab kõiki lugusid/faile hetkel
taasesitatavas albumis/kaustas.
yy Folder: kordab ühe korra kõiki lugusid/faile
hetkel taasesitatavas albumis/kaustas.
yy Single: kordab ühe korra hetkel taasesitatavat
lugu/faili.
yy  Off: jätkab tavalise taasesitamisega.
yy  Shuffle: taasesitab kõiki lugusid/faile
juhuslikus järjekorras.
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... Taasesitamine
Edasisuunas/tagasisuunas otsimine
yy Video/heli taasesitamise ajal: vajutage korduvalt
nuppudele  /  ( / ), et valida otsingu
kiirus.
yy Taasesitamise jätkamiseks tavalisel kiirusel:
vajutage nupule .

Taasesitamise jätkamine viimasest
peatatud kohast
Märkus
yy See funktisoon on saadaval vaid DVD/VCD
taasesitamise ajal.
yy Peatatud režiimis ja kui plaat ei ole eemaldatud:
vajutage nupule .

Režiimi katkestamiseks ning taasesitamise
täielikult lõpetamiseks:
yy Peatatud režiimis: vajutage nupule .

Taasesitamise informatsiooni kuvamine
yy ID3 informatsiooni (kui saadaval) kuvamiseks
esipaneelil vajutage ja hoidke MP3 faili
taasesitamise ajal all nuppu  BACK (ID3/INFO).

Karaoke nautimine
Te saate seadmega ühendada mikrofoni (ei kuulu
komplekti), et muusika rütmis kaasa laulda.

Märkus
yy Enne mikrofoni ühendamist seadke selle
helitugevus miinimumi peale. Vastasel juhul
tekib tugev kaja.
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1.
2.
3.
4.

Sisestage karaoke plaat.
Ühendage mikrofon selle seadme MIC pesasse.
Vajutage nupule  ning valige [Karaoke].
Lülitage mikrofoni heliväljund sisse (vaadake
peatükki ”Karaoke seadistused”).
5. Taasesitage karaoke plaati ning laulge mikrofonis
kaasa.

Karaoke seadistused
yy [Microphone]: mikrofoni heliväljundi sisse või
välja lülitamine.
yy [Mic Volume]: mikrofoni helitaseme kohandamine.
yy [Echo Level]: kajataseme kohandamine.
yy [Karaoke Scoring]: Karaoke punktiarvestuse välja
lülitamine või punktiarvestuse taseme (basic/
intermediate/advance) valimine. Kui tase on
valitud, kuvatakse iga loo järel punktisumma.
yy [Karaoke Idol]: võistelge kuni 4 loo laulmises
erinevate lauljatega. Ekraanile kuvatakse seejärel
võistluse tulemused.
1) Valige tase [Karaoke Scoring] valiku alt
(basic/intermediate/advance).
2) Lülitage võistlus [Karaoke Idol] valiku alt
sisse.
 Kuvatakse lugude valimise menüü.
3) Valige esimene lugu (VCD/SVCD) või pealkiri/
peatükk (DVD). Saate valida kuni 4 lugu.
4) Seejärel valige [Continue] ning vajutage
nupule OK, et alustada valitud lugude
taasesitamist.
 Pärast kõiki valitud lugusid kuvatakse
võistluse tulemused.

... Taasesitamine
yy [Key Shift]: kohandage helitaset, et see vastaks
teie häälele.
yy [Vocal]: erinevate karaoke helirežiimide valimine,
originaalsete vokaalide välja lülitamine.

Helitugevuse reguleerimine ja
heliefektid
Märkus
yy MAX Sound ja Bass Boost funktsioone ei saa
samal ajal aktiveerida.

Helitugevuse reguleerimine
Ettevaatust
yy Teie kuulmise säilimiseks ja teisi inimesi
arvestades, ei ole soovitatav kuulata pikemat
aega kõrgetel helitugevustel.
yy Vajutage taasesitamise ajal nupule VOL +/-, et
suurendada/vähendada helitugevust.

Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine
Ekvalaiseri funktsioon võimaldab teil nautida erilisi
heliefekte:
yy Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule EQ, et
valida:
yy [SAMBA]
yy [FORRO]
yy [FUNK]
yy [SERTANEJO]
yy [POP]

Bassihelide võimendamine
Teil on võimalik valida manuaalselt dünaamilise
bassihelide võimendamise tase, mis sobib kõige
paremini teie kuulamiskeskkonnaga.
yy Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule BASS
BOOST, et valida:
yy DBB 1
yy DBB 2
yy DBB 3
yy DBB off (väljas)
 Kui DBB on aktiveeritud, kuvatakse DBB.

Heli vaigistamine
yy Vajutage taasesitamise ajal nupule , et
vaigistada heli või taastada heli.

Helivõimsuse suurendamine
MAX Sound funktsioon annab helile kohese võimenduse.
yy Vajutage nupule MAX SOUND, et lülitada kohene
helivõimendus sisse või välja.
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6. Raadio kuulamine
Raadiojaamale häälestumine
1. Vajutage korduvalt nupule FM/RADIO IN, et valida
allikaks FM.
2. Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all
nuppe  /  ( / ).
 Kuvatakse [SEARCH] (otsing).
 Seade häälestub automaatselt tugeva
signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestuda rohkematele
raadiojaamadele.
yy Nõrga signaaliga raadiojaamale
häälestumiseks vajutage korduvalt nuppudele
 /  ( / ), kuni leiate parima
vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne
salvestamine
Te saate maksimaalselt salvestada kuni 20 FM
raadiojaama.
yy Vajutage ja hoidke raadiorežiimis kauem kui kaks
sekundit all nuppu  OPTIONS (MODE), et
aktiveerida automaatne salvestamine.
 Kuvatakse [AUTO] (automaatne otsing).
 Kõik piisava signaaliga raadiojaamad
salvestatakse automaatselt.
 Esimest salvestatud raadiojaama hakatakse
automaatselt taasesitama.
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Raadiojaamade manuaalne
salvestamine
Te saate maksimaalselt salvestada kuni 20 FM
raadiojaama.
1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage nupule  OPTIONS (MODE), et
aktiveerida raadiojaamade salvestamise režiim.
3. Vajutage nuppe  / , et määrata raadiojaamale
sobiv number ning seejärel vajutage kinnitamiseks
nupule  OPTIONS (MODE).
4. Rohkemate raadiojaamade salvestamiseks korrake
ülaltoodud samme.

Nõuanne
yy Salvestatud raadiojaama kustutamiseks
salvestage mõni teine raadiojaam tema kohale.

Salvestatud raadiojaama valimine
yy Salvestatud raadiojaama numbri valimiseks
vajutage raadiorežiimis nuppe  / .

Nõuanne
yy Asetage antenn televiisorist, videomakist ja
teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugele.
yy Parima signaali jaoks pikendage antenn
täielikult ning reguleerige selle asendit.

7. USB salvestamine
Heliplaadi lood on salvestatud .mp3 formaadis. Kui te
esimest korda salvestate USB seadmele, siis luuakse
automaatselt USB seadmele kaust. Iga kord, kui
salvestate USB seadmele, salvestatakse failid
alamkausta. Failid ja alamkaustad on nummerdatud
järjekorras vastavalt nende loomise ajale.

1. Asetage CDDA plaat plaadisahtlisse ning sulgege
plaadisahtel (vaadake peatükki “Taasesitamine
plaadilt” leheküljel 18).
2. Sisestage USB seade  pessa esipaneelil.
3. Vajutage nupule USB REC , et siseneda
avalehele, kus  on märgistatud.
4. Vajutage nupule OK, et siseneda salvestamise
menüüsse ning järgige jätkamiseks ekraanile
ilmuvaid juhiseid.

Märkus
yy DTS CD plaate ning koopiakaitsega CD plaate ei
saa salvestada.
yy Kirjutamiskaitsega või krüpteeritud USB seadet
ei saa MP3 failide salvestamiseks kasutada.
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8. Seadete kohandamine
1. Vajutage nupule .
2. Valige [Setup].
3. Tehke valik ja vajutage seejärel nupule OK.
yy Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage
nupule  BACK.
yy Menüüst väljumiseks vajutage nupule .

[Auto Standby] (saadaval vaid DISC ja USB režiimis)

Üldised seaded

[DIVX(R) VOD Code]

Lehel [General] saate seadistada järgmisi valikuid:

[Disc Lock]
Seadistab taasesitamise piirangud konkreetsetele
plaatidele. Enne alustamist pange plaat plaadisahtlisse
(maksimum 20 plaati saab lukustada).
yy [Lock] – Piirab ligipääsu plaadisahtlis olevale
plaadile. Kui aktiveeritud, siis vajate parooli, et
plaat lahti lukustada ning seda taasesitada.
yy [Unlock] – Kõikide plaatide taasesitamine.

Märkus
yy Te saate parooli määrata või seda muuta.

[Display Dim]
Muudab seadme ekraanipaneeli heledustaset.
yy [100%] – Normaalne heledus.
yy [70%] – Keskmine heledus.
yy [40%] – Kõige tumedam ekraan.

[OSD Language]
Valige soovitud keel ekraanimenüüde jaoks.

[Sleep Timer]
Seade lülitub automaatselt puhkerežiimi pärast
eelnevalt seadistatud aega.
yy [15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins] –
Valige aeg, pärast mille möödumist lülitub seade
puhkerežiimi.
yy [Off] – Lülitab unetaimeri välja.
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Lülitab automaatse puhkerežiimi lülitumise režiimi sisse
või välja. See on energia säästmise funktsioon.
yy [On] – Seade lülitub puhkerežiimi pärast
15 minutilist tegevuseta olekut (näiteks
katkestatud või peatatud režiimis).
yy [Off] – Lülitab automaatse puhkerežiimi välja.

DivX® registreerimiskoodi vaatamine.

Nõuanne
yy Sisestage see DivX registreerimiskood, kui
rendite või ostate videosid aadressilt http://vod.
divx.com/. DivX videosid, mis on renditud või
ostetud läbi DivX® VOD (Video On Demand)
teenuse, saab taasesitada vaid seadmega,
millele need on registreeritud.

Videoseaded
Lehel [Video] saate seadistada järgmisi valikuid:

[TV System]
Muutke seda seadistust, kui videot ei näidata
korrektselt. Vaikimisi on see seadistus kõige tavalisem
televiisorite seadistus teie riigis.
yy [PAL] – Televiisori jaoks, millel on PAL
värvisüsteem.
yy [Multi] – Televiisori jaoks, millel on nii PAL kui ka
NTSC värvisüsteem.
yy [NTSC] – Televiisori jaoks, millel on NTSC
värvisüsteem.

[TV Display]
Valige üks järgmistest ekraaniformaatidest:

yy [4:3 Pan Scan] – 4:3 ekraaniga televiisor jaoks:
täiskõrgusega ekraan äralõigatud külgedega.

... Seadete kohandamine
yy [4:3 Letter Box] – 4:3 ekraaniga televiisori jaoks:
laiekraan pilt mustade ribadega ekraani üla- ja
alaosas.
yy [16:9] – Laiekraan TV jaoks: ekraani suhe 16:9.

yy [HDMI Video] – Valige sobiv videoresolutsioon,
mis on ühilduv teie televiisori kuvamisvõimega.
Valik

[Auto]

[Picture Setting] (JPEG kuvamiseks)
Valige erinevaid slaidiesitluse režiime: [Wipe Top],
[Wipe Bottom], [Wipe Left], [Wipe Right], [Left
Top], [Right Top], [Left Bottom] ja [Right Bottom].

[HD JPEG]
Nautige puutumata ja lahtipakitud JPEG pilte nende
originaalresolutsioonis, kui ühendate selle seadme
televiisoriga läbi HDMI kaabli.
yy [On] – Kuvab kõrglahutuslikku pilti.
yy [Off] – Kuvab tavalist pilti.

Märkus

[HDMI Setup]
Kui kasutate televiisori ühendamiseks HDMI kaablit,
saate valida HDMI videoseadistuse.
yy [Wide Screen Format] – Valige sobiv laiekraani
formaat.
Kirjeldus

[Superwide]

Ekraani keskosa on vähem
venitatud kui küljed. Toetab
videoformaate
resolutsiooniga 720p või
kõrgem.

[4:3 Pillar Box]

Ekraanipildi kuvamine ilma
venitamiseta. Televiisori
ekraani mõlemal küljel
kuvatakse musta värvi
ribad.

[Off]

[480i], [576i], [480p],
Televiisorile sobivaima
[576p], [720p], [1080i], videoresolutsiooni valimine
[1080p]
käsitsi. Lugege lähemalt
televiisori kasutusjuhendist.

Heliseaded
Lehel [Audio] saate seadistada järgmisi valikuid:

[HDMI Audio]

yy See seade toetab reolutsioone 720p ja kõrgem.

Valik

Kirjeldus

See funktsioon määrab
automaatselt kindlaks ja
valib parima toetatud
videoresolutsiooni.

Ekraanipilt kuvatakse
vastavalt plaadil määratud
formaatidele.

Määrab HDMI heliformaadi, kui mängija on ühendatud
läbi HDMI ühenduse.
yy [On] – Võimaldab heliväljundit läbi televiisori ja
kõlarisüsteemi. Kui plaadi heliformaati ei toetata,
siis muudetakse see automaatselt kahekanaliliseks
heliks (linear-PCM).
yy [Off] – Lülitab televiisori heliväljundi välja. Heli
väljastatakse vaid läbi kõlarisüsteemi.

[Audio Sync]
Määrab heliviivituse, kui taasesitate plaati.
1) Alustamiseks vajutage nupule OK.
2) Valige kõlarite heliviivitus menüüst ning seejärel
vajutage nupule  , et viivituse aeg määrata.
3) Vajutage kinnitamiseks ja väljumiseks nupule OK.

[Speaker Setup]
Optimeerib ruumilist väljundit ühendatud
kõlarisüsteemi jaoks.
yy [On] – Nautige vaikset vaatamist öösel (vaid DVD
plaatide puhul).
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... Seadete kohandamine
(1) Vajutage nupule OK.
(2) Valige kõlar ning seejärel vajutage nupule
 , et kohandada helitugevust.
(3) Vajutage kinnitamiseks ja väljumiseks
nupule OK.

[Sound Mode]
Valige eelnevalt salvestatud heliefekt, et võimendada
heliväljundit.
yy [MAX ON], [JAZZ], [ROCK], [TECHNO], [POP].

Märkus
yy Kui teie valitud keel ei ole plaadil saadaval, siis
kasutab plaat oma vaikimisi keelt.
yy Mõnede plaatide jaoks saate subtiitrite/heli
keelt muuta vaid plaadimenüüst.
yy Menüüs mitteloetletud keele valimiseks valige
[Others]. Seejärel kontrollige selle
kasutusjuhendi lõpus olevat keeltekoodide
nimekirja ning sisestage vastav 4-kohaline
keelekood.

[Treble/Bass]
Valige seadme kõrgsageduslikud (tämber) ja
madalasageduslikud (bass) seadistused.

[Night Mode]
Muudab tugevad helid pehmemaks ja pehmemad helid
tugevamaks. Nii saate vaadata DVD filme väikese
helitugevusega ilma teisi häirimata.
yy [On] – Nautige vaikset vaatamist öösel (vaid DVD
plaatide puhul).
yy [Off] – Nautige ruumilist heli kogu dünaamilises
ulatuses.

Märkus
yy See funktsioon on saadaval vaid Dolby Digital
kodeeringuga plaatidel.

Eelistused
Lehel [Preference] saate seadistada järgmisi valikuid:

[Audio]
Plaadi taasesitamiseks soovitud helikeele valimine.

[Subtitle]
Plaadi taasesitamiseks soovitud subtiitrite keele
valimine.

[Disc Menu]
Soovitud plaadimenüü keele valimine.
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[Parental Control]
Piirab ligipääsu plaatidele, mis ei ole sobivad lastele
vaatamiseks. Sellist tüüpi plaadid peab salvestama
reitingutega.
1) Vajutage nupule OK.
2) Valige reitingu tase ning seejärel vajutage nupule
OK.
3) Vajutage numbrinuppe, et sisestada salasõna.

Märkus
yy Reitinguga plaadid, mille tase on kõrgem, kui
sisestasite valikus [Parental Control], nõuavad
salasõna.
yy Reitingud sõltuvad riigiti. Et kõiki plaate
taasesitada, valige [8 Adult].
yy Mõnedel plaatidel on reitingud peale kirjutatud,
kui need pole reitinguga salvestatud. Sellel
funktsioonil ei ole sellistele plaatidele
mingisugust mõju.

[PBC]
VCD plaatide taasesitamine interaktiivselt, vastavalt
menüüekraanile.
yy [On] – Kuvatakse menüüekraan.
yy [Off] – Jätkatakse tavapärase taasesitamisega.

... Seadete kohandamine
[Password]
See seadistus võimaldab teil lapsevanemakontrolli
salasõna muuta. Vaikimisi salasõna on 000000.
1) Vajutage nubrinuppe, et sisestada ‘000000’ või teie
viimati sisestatud salasõna väljale [Old Password].
2) Sisestage uus salasõna väljale [New Password].
3) Sisestage uus salasõna uuesti väljale [Confirm
PWD].
4) Vajutage menüüst väljumiseks nupule OK.

Märkus
yy Kui te salasõna unustate, siis sisestage ‘000000’
enne kui määrate uue salasõna.

[DivX Subtitle]
Valige märgisüsteem, mis toetab DivX subtiitreid.

Märkus
yy Veenduge, et subtiitrite failil on sama nimi nagu
videofailil. Kui videfaili nimi on näiteks ‘Movie.
avi’, siis subtiitrite faili nimi peab olema kas
‘Movie.sub’ või ‘Movie.srt’.

[Version Info]
Selle seadme tarkvaraversiooni kuvamine.

[Default]
Kõikide tehaseseadistuste taastamine, välja arvatud
salasõna ja lapsevanemakontrolli seaded.
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9. Toote informatsioon
Märkus

Täielik harmooniline moonutus < 3%

yy Toote informatsioon võib ilma ette teatamata
muutuda.

Signaali ja müra suhe

> 50 dB

Kõlarid

Tehnilised andmed
Võimendi

Kõlarite takistus

8 oomi

Kõlarite draiver

5.25” woofer * 2 + 2”
tweeter * 2

Tundlikkus

84dB/1M/1W

Väljundi võimsus

4 x 75 W RMS

Sageduse vastuvõtt

20 Hz – 20 kHz / ±3dB

Signaali ja müra suhe

≥ 65 dBA

Bluetooth

AUDIO sisend

1V RMS 22 kΩ

Bluetooth versioon

V2.1 + EDR

Bluetooth laineala

2.4 GHz ~ 2.48 GHz
ISM Band

Tegevusraadius

10m (vabas ruumis)

Plaat
Laseritüüp

Pooljuht

Plaadi diameeter

12cm/8cm

Video kodeering

MPEG-1 / MPEG-2 /
DivX

Video DAC

12 bitti

Signaalisüsteem

Üldine informatsioon
Vooluvõimsus

110 – 240 V ~
50 – 60 Hz

PAL / NTSC

Voolutarbimine töörežiimis

60 W

Videoformaat

4:3 / 16:9

Voolutarbimine puhkerežiimis

< 0.5 W

Video heleduse S/M

> 55 dB

Komposiitvideo väljund

1.0 Vp-p, 75 oomi

Audio DAC

24 bitti / 96 kHz

USB Direct

Versioon 2.0

Täielik harmooniline moonutus ≤ 1% (1 kHz)

Mõõtmed
- Peaseade (l x k x s)
- Kõlarikast (l x k x s)

467 x 140 x 320 mm
205 x 309 x 145 mm

Raadio

Kaal
- Peaseade
- Kõlarikast

3.1 kg
2 x 2.2 kg

Lainepikkuste vahemik

87.5 – 108 MHz

Kanali samm

50 KHz

Tundlikkus – Mono, 26 dB S/M
suhe

< 22 dBf
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... Toote informatsioon
Toetatud plaatide formaadid
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Digital Video plaadid (DVD)
Video CD plaadid (VCD)
Super Video CD plaadid (SVCD)
Digital Video plaadid + ülekirjutatavad (DVD+RW)
Compact Disc plaadid (CD)
Piltide (Kodak, JPEG) failid CDR(W) plaadil
DivX(R) plaat CD-R(W) plaadil:
DivX 3.11, 4.x ja 5.x

Toetatud MP3 plaatide formaadid:
yy ISO9660
yy Maksimaalne pealkirja/albumi nime pikkus: 12
tähemärki
yy Maksimaalne pealkirjade + albumite arv: 255
yy Maksimaalne juurkaustade tasemete arv: 8 taset
yy Maksimaalne albumite arv: 32
yy Maksimaalne MP3 lugude arv: 999
yy Toetatud valimimäära sagedused MP3 plaatide
jaoks: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
yy Toetatud bitimäärad MP3 plaatide jaoks: 32, 64, 96,
128, 192, 256 (kbps)
yy Järgmisi formaate ei toetata:
yy VMA, AAC, DLF, M3U, PLS, WAV failid
yy Mitte inglisekeelsed albumi/pealkirja nimed
yy Joliet formaadis salvestatud plaadid
yy MP3 Pro

Informatsioon USB taasesitamise
kohta
Ühilduvad USB seadmed:
yy USB mälupulk (USB 2.0 või USB 1.1)
yy USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
yy mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis
töötaks selle seadmega)

Toetatud formaadid:
yy USB või mälufaili formaat FAT16, FAT32 (sektori
suurus: 512 baiti)
yy MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja
varieeruv bitimäär
yy Juurkaustadena kuni 8 taset
yy Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
yy Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
yy ID3 tag v2.0 või uuem
yy Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128
baiti)

Formaadid, mida ei toetata:
yy Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda
MP3/WMA-faili, ning neid ei kuvata.
yy Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele.
Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3-faili
laiendiga .dlf ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
yy AAC, WAV, PCM helifailid
yy DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4,
.aac)
yy WMA failid

29

10. Probleemide lahendamine
Ettevaatust
yy Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet
iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne,
kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline
lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides,
vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support).
Kui te võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade
on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta
yy Ekraani külgede suhtarv on määratud DVD plaadil.
yy Osadel televiisoritel ei ole võimalik ekraani külgede
suhtarvu muuta.

Heli puudub või on halb
yy
yy
yy
yy

Reguleerige helitugevust.
Veenduge, et seade ei oleks vaigistatud
Kontrollige, kas kõlarid on korrektselt ühendatud.
Kontrollige, kas kooritud kõlarijuhtmed on kokku
pigistatud.

Puudub vool

Kaugjuhtimispult ei tööta

yy Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult
ühendatud vooluringiga.
yy Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
yy Kui [Auto Standby] on sisse lülitatud, siis lülitub
seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti
jooksul pärast taasesitamise lõppemist ei tehta
enam ühtegi toimingut (näiteks peatatud või
lõpetatud olekus).

yy Valige enne funktsiooninupule vajutamist
peaseadme asemel õige allikas.
yy Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme
vahel.
yy Kontrollige, et patarei on sisestatud õigete
polaarsuste kohaselt (märked + / -).
yy Asendage patarei uuega.
yy Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata
yy Sisestage plaat.
yy Kontrollige, et plaat ei oleks sisestatud tagurpidi.
yy Oodake, kuni niiskuse kondensatsioon on läätselt
kadunud.
yy Asendage plaat või puhastage seda.
yy Kasutage lõplikult vormindatud CD-plaate, mis on
õiges formaadis.

Plaati ei taasesitata

yy Kontrollige videoühendust.
yy Lülitage televiisor õigele video sisendkanalile.

yy Sisestage loetav plaat, plaadietiketiga ülespoole.
yy Kontrollige plaaditüüpi, värvisüsteemi ja
regioonikoodi. Veenduge, et plaat ei ole
kriimustatud ega moondunud.
yy Eemaldage lapsevanemakontrolli salasõna või
muutke reitingutaset.
yy Niiskus võib olla kondenseerunud seadmes.
Eemaldage plaat ja jätke seade sisselülitatuna
tunniks ajaks seisma. Eemaldage voolujuhe
vooluringist ning seejärel taasühendage see.
Lülitage süsteem taas sisse.

Must ja valge või moonutatud pilt

DivX videofaili ei saa taasesitada

Puudub pilt

yy Plaat ei kattu televiisori värvisüsteemi standardiga
(PAL/NTSC).
yy Mõnikord esinebki kerget pildimoonutust. See ei
ole viga.
yy Puhastage plaat.
yy Moonutatud pilt võib ilmuda ka progressiivse
skanneerinise seadistamise ajal.
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yy Veenduge, et DivX videofail on lõpetatud.
yy Veenduge, et faililaiend on korrektne.
yy Digitaalsete õiguste tõttu ei ole DRM-kaitsega
videofaile võimalik taasesitada läbi
analoogühenduse (nt komposiitühendus,
komponentühendus ja SCART). Liigutage video
digitaalsele plaadile ja taasesitage seda.

... Probleemide lahendamine
Raadiovastuvõtt on halb
yy Suurendage seadme ja televiisori või videomaki
vahelist kaugust.
yy Kui signaal on liiga nõrk, muutke antenni
positsiooni või ühendage väline antenn, et
saavutada parem vastuvõtt.

Heli või subtiitrite keelt ei ole võimalik muuta
yy Mitmekeelset heli või subtiitreid ei ole plaadile
salvestatud.
yy Helikeele või subtiitrite keele muutmine antud
plaadi puhul on keelatud.

Mõnda USB seadmel olevat faili ei kuvata
yy USB seadmel olevate kaustade või failide arv ületab
ette määratud limiiti. See nähtus ei ole tõrge.
yy Nende failide formaati ei toetata.

USB seadet ei toetata
yy See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda
teist seadet.

Muusika taasesitamine ei ole võimalik, kuigi
Bluetooth ühendus on edukalt loodud
yy Seda seadet ei saa selle seadmega muusika
taasesitamiseks kasutada.

Helikvaliteet on halb Bluetooth toega
seadmega ühendamisel.
yy Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth
seade sellele seadmele lähemale või eemaldage
nende vahelt kõik takistused.

Bluetooth ühendus selle seadmega ei õnnestu
yy Seade ei toeta selle seadmega nõutud profiile.
yy Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud.
Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et
leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
yy Seade ei ole sidumise/ühendamise režiimis.
yy See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth
seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis
uuesti.

Ühendatud mobiiltelefoniga ühendus katkeb
pidevalt
yy Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage mobiiltelefon
sellele seadmele lähemale või eemaldage nende
vahelt kõik takistused.
yy Mõnedel mobiiltelefonidel lülitatakse kõnede
alustamise või lõpetamise ajal Bluetooth funktsioon
pidevalt sisse ja välja. See ei ole selle seadme viga.
yy Mõnedel mobiiltelefonidel lülitatakse Bluetooth
voolu säästmiseks automaatselt välja. See ei ole
selle seadme viga.
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